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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Inwestycje gminne

Tereny rekreacyjne
w Nadarzynie i Walendowie

Gmina Nadarzyn podpisała umowę na realizację projektu pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska
miejskiego.

Ścieżki
rowerowe
Trwają prace przy budowie ścieżek
rowerowych: odcinek Rozalin - Młochów - Rusiec - Kajetany, (na ul. Agrestowej, Szczęśliwej i Bakaliowej Ruścu
oraz al. Kasztanowej) oraz odcinek:
Nadarzyn - Strzeniówka - Kajetany -Walendów (na ul. Pruszkowskiej
w Strzeniówce i ul. Brzozowej w Walendowie).

Drogi

Podpisanie umowy - 11 października br. w Urzędzie Marszałkowskim Woj. Mazowieckiego.
Ze strony Gminy Nadarzyn uczestniczyli (od lewej) Katarzyna Dombska kierownik referatu
ds. funduszy zewnętrznych, Magdalena Sieczka Skarbnik Gminy, Janusz Grzyb Wójt Gminy.

Gmina Nadarzyn pozyskała dofinansowanie w kwocie 2 880 123,51 zł. Całkowity koszt projektu to 3 600 154,39 zł. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie zadania. Obejmuje ono zagospodarowanie terenu zewnętrzengo tzw „pastewnika” w Nadarzynie oraz terenów rekreacyjnych
w Walendowie. O szczegółach pisaliśmy we wrześniowym numerze WN (str.7-9).
Kwestia zagospodarowania pastewnika, aby stał się miejscem rekreacji dla
mieszkańców, była w planach od kilku lat. Dzięki dofinansowaniu zewnętrznemu już teraz jest możliwość realizacji tego zadania.

Zakończyły się prace związane z zaprojektowaniem i budową ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej ul.
Brzozowa w Walendowie.
Trwają prace związane z budową nakładki bitumicznej w Rozalinie ul. Winogronowej.
Trwa naprawa destruktem wraz z nawierzchnią z emulsji asfaltowej wzmacnianej grysem, obecnie ulic: Wojskowej,
Agrestowej w Ruścu.

Oświetlenie

Zakończono prace związane z budową oświetlenia ulicznego w Kajetanach przy ul. Cisowej (fot. poniżej).
Czekamy na uruchomienie ze strony
Zakładu Energetycznego.
W najbliższym czasie realizowana
będzie budowa oświetlenia w Woli
Krakowiańskiej. Termin planowego
zakończenia prac - 15 grudnia br.
Realizowana będzie również przebudowa ulicy w zakresie oświetlenia
drogowego na odcinku od ul. Kanarkowej do ul. Żelechowskiej w miejscowości Młochów. Termin realizacji
do 30 grudnia br.

Rusiec. Rozpoczęto prace związane z układaniem destruktu asfaltowego na ul. Wojskowej, w następnej kolejności będzie wykonana ul. Agrestowa.
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Kanalizacja
Trwają prace kanalizacyjne związane
z budową sieci w Wolicy - obecnie
przy ul. Ogrodowej.
Zostały zakończone prace związane
z I etapem budowy kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin. Czekamy na uzyskanie częściowego odbioru robót
przez PINB.
Przy ul. Babiego Lata w Nadarzynie
rozpoczęły sie prace związane z rozbudową istniejącej sieci kanalizacyjnej
w aglomeracji Nadarzyn realizowane
będą 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.
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn, obejmuje:
1.1. Budowę odcinka sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami oraz odcinka rurociągu
tłocznego w ulicy Tulipanowej, Karmelowej oraz Granicznej m. Nadarzyn, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, która obejmuje m in.:
- kolektor Ø 200 mm PVC-U: 446,5 m
- studzienki betonowe Ø 1200 mm:
16 szt.
- studzienki z PVC Ø 425 mm: 16
szt.
- rurociąg tłoczny Ø 90 PE: 181 m
- pompownia ścieków Ø 1200 mm:
1 szt.
- studzienka połączeniowa Ø 1200
mm: 1 szt.
- trójniki 200/160 mm: 2 szt.
- przyłącza kanalizacyjne Ø 160 mm

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 do: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta sześćdziesiąt sześć
złotych 00/100
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin - I etap
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki w kwocie 1.265.011,00 zł, słownie
złotych do: jeden milion dwieście sześćdziesiąt
pięć tysięcy jedenaście złotych 00/10
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PVC-U: 15 szt. (w liniach rozgraniczających dróg (do nieruchomości
odbiorców oraz do dróg wewnętrznych),
1.2. Budowę odcinka sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami oraz odcinka rurociągu tłocznego w ulicy Babiego Lata
Nadarzyn, zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną, która obejmuje
m in.:
- kolektor Ø 200 mm PVC-U: 343 m
- studzienki betonowe Ø 1200 mm:
15 szt.
- studzienki z PVC Ø 425 mm: 13 szt.
- rurociąg tłoczny Ø 90 PE: 357 m
- pompownia ścieków Ø 1200 mm: 1 szt.
- studzienka włączeniowa Ø 1200
mm: 1 szt.
- przyłącza kanalizacyjne Ø 160 mm
PVC-U : 13 szt. (w liniach rozgraniczających dróg do nieruchomości odbiorców oraz do dróg wewnętrznych,

1.3. Budowę sieci kanalizacyjnej
grawitacyjno - ciśnieniowej z przepompownią ścieków oraz instalacją
elektryczną zasilania przepompowni
w zakresie ulicy Szyszkowej i Żółwińskiej w m. Nadarzyn, zgodnie
z załączoną dokumentacją techniczną, która obejmuje m in.:
- kanał PVC DZ 200 mm: 1655,80 m,
- kanał PE DZ 200 mm: 57,5 m,
- przewód PEHD 110: 1227,9 m
- przepompownię ścieków wraz z instalacją elektryczną,
- przyłącza kanalizacyjne DZ 160
mm: 151 m, (50 szt.), (w liniach rozgraniczających dróg (do nieruchomości odbiorców oraz do dróg wewnętrznych),
Prace, zgodnie z umową mają potrwać do 30 kwietnia 2018 roku.

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.02.03.00-00-0221/16-00 z dnia 31 maja 2017 roku
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Budowa S8

Jak możemy zaobserwować trwają
intensywne prace przy budowie trasy
S8. Powstają kolejne konstrukcje, zarys nowych wiaduktów, w niektórych
miejscach tereny przy trasie katowickiej zmieniają się nie „do poznania”.
A wprowadzane zmiany w organizacji ruchu wymuszają na użytkowaniach dróg zachowanie większej
ostrożności i niejednokrotnie także
cierpliwości (choć korki są już zdecydowanie mniejsze - w porównaniu z tym, co działo się na początku
września br.). Dzięki wprowadzonej, tymczasowej organizacji ruchu
na wysokości zjazdu do Nadarzyna (przy ul. Sienkiewicza) udało się
w dużej mierze rozładować część natężenia ruchu w tym miesjcu. Zgodnie z założeniami i zapewnieniami
wykonawcy trasy S8 ruch usprawnić
mają także „serwisówki”, które w najbliższym czasie powstaną od Paszkowa do Nadarzyna.
Z pewnością dużym plusem jest
także fakt powstania alternatywnego
przejazdu, umożlwiającego ominięcie
głównego skrzyżowania w Nadarzynie, ulicą na Skraju w Strzeniówce
w kierunku Ptak Warsaw Expo. Gmina Nadarzyn udrożniła drogę poprzez położenie destruktu asfaltowego (na odcinku należącym do Gminy,
od Ptak Warsaw Expo do ul. Piwonii,
a następnie Magnolii w Strzeniówce).
O wszelkich zmianach i utrudnieniach, jak do tej pory, będziemy informować na bieżąco.
Jednocześnie przypominamy, że
informacje na temat budowy trasy
S8 (odcinka Paszków - Przeszkoda)
znajdują się na stronie internetowej
Generalnej Drekcji Dróg Krajowych
i Autostrad:

Tymczasowe przejście dla pieszych na skrzyżowaniu w Nadarzynie.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Młochowie

W związku z reformą oświaty rozbudowane zostaną dwie szkoły podstawowe
w Gminie Nadarzyn. Jedną z nich jest placówka w Młochowie. 20 października
br. została podpisana umowa z wykonawcą robót Zakładem Remontowo-Budowlanym „ELLA” z/s ul. Wróblewskiego 4, 96-500 Sochaczew na rozbudowę
Szkoły Podstawowej w Młochowie. Został również przekazany plac budowy.
Wykonawca przystąpił do realizacji. Zostało wykonane tyczenie geodezyjne
obiektu w terenie.
Zakres rozbudowy obejmuje dobudowę dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku, który przeznaczony będzie na cele dydaktyczne. Dobudowany budynek będzie funkcjonalnie połączony z pozostałymi istniejącymi budynkami przejściami na obu kondygnacjach. Budynek zaprojektowano na planie
prostokąta o wymiarach w rzucie, w poziomie parteru: 3788 x 1628 cm.

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadarzynie

30 października br. planowane jest podpisanie umowy. Przedsięwzięcie to będzie polegać na dobudowie dwukondygnacyjnego, połączonego z pozostałymi
skrzydłami placówki, budynku, przeznaczonego na cele dydaktyczne (znajdzie
się tu m.in. świetlica i stołówka).

Budowa sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Kostowcu

Trwa budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym przy szkole
w Kostowcu. Obecnie trwają prace związane z realizacją konstrukcji parteru
sali gimnastycznej oraz zaplecza. Rozbudowa ma potrwać do dnia 30.06.2018 r.

http://www.s8radziejowice-paszkow.pl/

Teren rekreacyjny
w Wolicy
Zakończyły się prace związane
z budową boiska przy ul Oliwkowej w Wolicy (fot. na okładce WN).
W najbliższym czasie powstanie tam
oświetlenie. A w przyszłości zbudowana zostanie świetlica, przedszkole
oraz plac zabaw.
10 (223) październik 2017
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Bezpieczniej
w Nadarzynie
Powstało nowe przejście dla pieszych przy ul. Błońskiej w Nadarzynie (na wysokości targowiska) oraz
zmiana organizacji ruchu – ograniczenie prędkości do 30 km/h.
Zarówno zmiana organizacji ruchu,
jak i samo przejście dla pieszych powstało na wniosek radnego Tomasza
Siwa.
Ponadto dzięki zaangażowaniu Sołtysów, Rad Sołeckich oraz Radnych
z Nadarzyna (Tomasz Siwa), Młochowa (Andrzej Jakubowski) i Woli
Krakowiańskiej (Jan Perzyna), po licznych pismach, rozmowach i prośbach

Nowe przejście dla pieszych przy ul. Błońskiej w Nadarzynie

starostwo powiatowe w końcu ruszyło z budową sygnalizacji świetlnych w
Nadarzynie (przy ulicy Pruszkowskiej
róg ul. Wierzbowej oraz na wysokości
ul. Lipowej tj. Nadarzyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej), przy Szkole

Podstawowej w Młochowie oraz przy
Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej. Sygnalizacja poprawić
ma bezpieczeństwo pieszych w tych
miejscach, szczególnie uczniów miejscowych szkół.

Instalacje fotowoltaiczne
Siłownia
zewnętrzna
w Walendowie
Kolejna, 10 na terenie naszej Gminy,
siłownia zewnętrzna, tym razem w
miejscowości Walendów powstanie
do 20 listopada 2017 r.

27 października 2017 r. planowane jest podpisanie umowy na projekt ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W GMINIE NADARZYN: INSTALACJA POMP CIEPŁA, KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ, POMP CIEPŁA DO
INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA ORAZ INSTALACJI
FOTOWOLTAIKI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA
BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Referat Inwestycji

Ścieżki rowerowe w Gminie Nadarzyn:
Projekt nr RPMA.04.03.02-14-6144/16 pod tytułem:
Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych
w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn Okres realizacji: 14.01.2016 - 31.05.2018 Realizowany
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów:
Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego
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Gmina Nadarzyn wśród liderów inwestycji
Miesięcznik Wspólnota opublikował ogólnopolski ranking (bezpłatny) wydatków inwestycyjnych
samorządów 2014 –2016. Gmina Nadarzyn zajęła 22 miejsce w skali kraju, zaś 1. na Mazowszu
pośród gmin wiejskich.

Za Nadarzynem uplasowała się gmina Michałowice - 31. oraz Żabia Wola - 32. Wydatki na inwestycje w latach 2014 –
2016 liczone per capita (na osobę) w naszej gminie wyniosły 1637,66 zł. Wysokie miejsce oznacza, iż Gmina jest niezmiennie pośród najlepszych gmin wiejskich w Polsce jeśli chodzi o działania podejmowane w zakresie rozwoju, modernizacji
infrastruktury i poprawy warunków życia mieszkańców.
Rankingi Wspólnoty to opracowywane przez prof. Pawła Swianiewicza z Uniwersytetu Warszawskiego zestawienia wszystkich samorządów analizowane na podstawie obiektywnych danych z GUS pod kątem kilku aspektów. Każdy z nich to odrębny ranking. Ponieważ są opracowywane na bazie zestandaryzowanych, obiektywnych wskaźników często są wykorzystywane
przez same samorządy do przygotowywania opracowań porównawczych wykorzystywanych np. na sesjach rad.
– „Od zeszłego roku bierzemy pod uwagę całość wydatków majątkowych, stąd nie podajemy miejsc zajmowanych przez
samorządy we wcześniejszych latach.
Skąd ta zmiana? Kiedy wiele lat temu
ustalaliśmy zasady rankingu, uważaliśmy
(w ślad za dominującym nurtem teorii
rozwoju regionalnego i lokalnego), że to
inwestycje infrastrukturalne mają decydujące znaczenie dla stwarzania warunków dla rozwoju gospodarczego. Było to
istotne zwłaszcza ze względu na wieloletnie zaniedbania w tym zakresie. Ale sytuacja się zmieniła. Luka infrastrukturalna
nie jest już tak dotkliwa, a o powodzeniu
strategii rozwoju częściej decydują także inwestycje w infrastrukturę związaną
z usługami społecznymi”– mówią o meHala sportowo - widowiskowa przy Szkole Podstawowej w Ruścu oddana
todologii rankingu jego twórcy.
do użytkowania we wrześniu br.
red. na podstawie „Wspólnoty”

11 listopada
- Narodowe Święto
Niepodległości
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn i Wójt Gminy Nadarzyn
zapraszają do uczestnictwa w obchodach
upamiętniających 99. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.
Uroczystości rozpoczną się w dniu 11 listopada o godz. 10.30 Mszą św.
odprawioną w intencji Ojczyzny w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie.
Program obchodów:
10.30 - Msza św. w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie;
11.30 - Program okolicznościowy przygotowany przez uczniów Szkoły Podstwaowej w Ruścu;
12.00 - Przemarsz na rynek w Nadarzynie i złożenie wieńców w Miejscach Pamięci Narodowej.
10 (223) październik 2017
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W sieci nikt nie jest anonimowy ani bezkarny...
Generalny
Inspektor
Ochrony
Danych
Osobowych
(GIODO)
nakazał
właścicielom-administratorom portalu nadarzyn.tv
udostępnić dane „hejterów”. To
początek rozpoczętej niespełna
cztery lata temu walki z internetowymi trollami. Jest nadzieja, że
autorzy obraźliwych i kłamliwych
treści jeszcze w przyszłym roku odpowiedzą za swoje słowa.
Gmina Nadarzyn w 2014 roku włączyła się w kampanię prowadzoną
przeciwko „hejterom” – autorom obelżywych i oszczerczych komentarzy
publikowanych w Internecie. 24 września 2014 roku iTV Nadarzyn opublikowało materiał „Nie ma bezkarności za przestępstwo w Internecie”,
w którym oprócz rzecznika prasowego
Prokuratury Okręgowej w Warszawie
wypowiadał się także urzędnik z Żor,
któremu udało się ustalić osobę, która
go obrażała. O cyberprzemocy pisały
w sierpniowym numerze z 2014 roku
Wiadomości Nadarzyńskie. Zespół
Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wielokrotnie
zajmował się zagrożeniami związanymi
z Internetem. Temat „hejterskiej” nagonki wielokrotnie przewijał się przez
facebookowy profil Gminy Nadarzyn.
Należy podkreślić, że nie chodzi tutaj
o krytykę jako taką. Nikt nie zamierza
wprowadzać cenzury czy ograniczać
wolności słowa i wypowiedzi. Według
słownika PWN „hejt” to „obraźliwy
lub agresywny komentarz zamieszczony w Internecie”. SE w numerze
z 9 czerwca 2015 roku podawał, że
„hejt” „to spolszczona wersja słowa
hate, czyli nienawidzić. Hejtem określa się działanie w Internecie, które jest
przejawem złości, agresji i nienawiści.
To wszelkie formy uderzenia w kogoś,
nie tylko słowem (chociaż głównie
nim), ale i grafiką czy filmem. Wielu internautów czuje się w sieci bezkarnych,
dlatego chętnie obrażają innych użytkowników w czasie dyskusji, ale nie tyl-
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ko ich”. „Hejterzy” uporczywą, totalną
krytyką, pełną nienawiści w stosunku
do wszystkich i do wszystkiego niezależnie czy w rzeczywistości komentowana osoba czy rzecz jest pozytywna
czy nie, obrzucają innych obelgami,
próbują sprawić przykrość, ośmieszyć,
wyszydzić lub rozzłościć. Wg. Wikisłownika to „obraźliwy lub pełen agresji komentarz zamieszczony w Internecie, działanie w Internecie przejawiające
złość, wrogość, nienawiść wobec kogoś”. Najogólniej granice wolności słowa, wypowiedzi i krytyki jednych osób
nie mogą przekraczać praw drugiego
człowieka. Pomówienie i zniesławienie
jest karane niezależnie czy dzieje się to
w miejscu publicznym, prasie drukowanej czy w Internecie. Chowanie się pod
nickiem daje jedynie iluzoryczne poczucie anonimowości rozumianej jako
bezkarność. Faktycznie każdy użytkownik zostawia w sieci ślady, które umożliwiają jego identyfikację.

Przestępstwo w KK określane mianem zniesławienia ścigane jest z oskarżenia prywatnego. Każda obrażona
osoba, pod adresem której padły nieprawdziwe słowa może dochodzić
swoich praw w sądzie. Wielu mieszkańców zwracało się bezpośrednio do administratorów strony, na której umieszczane są obraźliwe komentarze, aby je
wykasowali. Zatem nie jest prawdą, że
na celowniku internetowych trolli są
tylko wójt gminy wraz z jego zastępcą.
Wobec bezczynności czy wprost odmownych odpowiedzi pokrzywdzone
osoby, sprawiedliwości i ochrony szukały u organów ścigania. Jednak nie mogąc ustalić autora obraźliwego wpisu,
sprawy umarzano. Przełomem w walce
z gminnym „hejtem” jest wydana 10
października br. decyzja GIODO. Generalny Inspektor uznał, że administrujący stroną nadarzyn.tv „(…) Wspólnicy bezzasadnie odmówili udostępnienia
na rzecz Skarżącego danych osobowych użytkowników w zakresie adresów IP urządzeń, z których dokonali
oni ww. wpisów. Skarżący zwrócił się
bowiem do Wspólników z pisemnym
wnioskiem o udostępnienie określonych danych, uzasadniając istnienie po
jej stronie usprawiedliwionego celu, tj.
zamiaru dochodzenia roszczeń. Jednocześnie, Skarżący wykazał, że udostępnienie przez Wspólników określonych

danych użytkowników nie naruszy ich
praw i wolności. Wobec powyższego,
Generalny Inspektor, działając na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 23
ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych,
nakazuje Wspólnikom udostępnienie
na rzecz Skarżącego określonych danych użytkowników, którzy dokonali
przedmiotowych wpisów.”
To wyraźny sygnał, że każdy korzystający z wolności słowa i prawa do krytyki
niezależnie czy schowany pod nickiem
czy piszący pod własnym nazwiskiem
musi się liczyć z poniesieniem odpowiedzialności za złamanie prawa.
Najwyraźniej coś musi być na rzeczy
skoro publikacja fragmentów decyzji
GIODO wywołała nie tylko szeroką
dyskusję na Facebookowym profilu
Urzędu Gminy, ale i dwie publikacje
na lubianym przez „hejterów” portalu.
Z FB Gminy: Tomek XXXX „Wreszcie dobry krok w tej sprawie. Nawet nie
wiecie jak mnie ta informacja cieszy”,
Edyta XXX „Szach mat! teraz ciekawe,
czy prawdziwa była informacja podana na portalu nadarzyn.tv przez pana
Majewskiego o tym, kto i skąd pisze
jakiekolwiek treści. Szczerze w to wątpię, bo jeśli ja bym miała takie informacje jako pewnik, to bez wahania bym
je udostępniła od razu, zamiast się od
tego migać.” Aldona XXX „nareszcie.
Gratulacje. Może nareszcie dowiem się
kto tak bardzo cierpi z powodu mojej
rodziny, że non stop ją obraża. Skany
stron są”. To tylko kilka z wielu wpisów,
jednak znalazły się i takie Jakub XXXX
„I tak umiera wolność słowa. Witaj
znowu PRLowo i wszechobecna cenzuro”, Paweł XXXX „Edyto proszę,
WN też mają sporo brudu za paznokciami, klasy nie pokazują publikując
pierdoły AntyEma .”
Strona administrowana przez osoby,
których decyzja GIODO dotyczy zareagowała błyskawicznie. Najpierw
publikując „Bredzenie gminnych propagandystów”, a po dwóch dniach „Hipokryci z Mszczonowskiej 24”.
W pierwszym tekście starają się bagatelizować sprawę pisząc, że „hejtowani” „są to aż dwaj panowie, wójt
i jego zastępca”. Faktycznie ataki „hejterskie” w naszej gminie trwają od kilku lat. W tym czasie obiektami drwin,
zniesławień, pomówień, rozmaitych
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obelg i obrzydliwych aluzji byli nie tylko
urzędnicy gminni od Wójta począwszy
a na szeregowym pracowniku i jego
rodzinie skończywszy. Atakowani byli
sportowcy i trenerzy, dyrektorzy szkół
i nauczyciele, radni i ich rodziny, pracownicy służby zdrowia, policji, straży
gminnej, strażacy ochotnicy, duchowni,
harcerze, muzycy i wiele innych osób
z różnych środowisk. Wszystkich łączyła tylko jedna cecha – współpracowali
z Urzędem Gminy. Dalej czytamy, że
„do GIODO trafił wniosek o ujawnienie autorów zaledwie kilku komentarzy,
a wśród nich są np. takie: „Sami sobie
go wybraliście w wyborach” albo „Zieloni mają swoją kandydatkę i nic się nie
zmieniło””. Autor tekstu sprytnie podaje niewinne brzmiące nicki, pod którymi
wpisywane były „hejterskie” treści.
Przykładowo jeden z komentarzy pod
tekstem „NIK o lokalach socjalnych”,
osoba podpisująca się nickiem „Sami
sobie go wybraliście w wyborach”
w komentarzu z 22 grudnia 2014 roku
napisała: „Tak długo jak długo będzie
rządził ten oszust (…)”
Natomiast osoba posługująca się nickiem: „Zieloni maja swoją kandydatkę
na wójta i nic się nie zmieniło” napisała
w komentarzu z 15 grudnia 2014 roku:
„(…) Wojewoda wysłał sfałszowane
oświadczenie majatkowe do skarbowego,
bo sam nie chciał się podpisać, pod fałszerstwami (…). To już tylko kwestia czasu kiedy (…) odejdzie w niesławie (…).”
Skoro to takie niewinne treści, to dlaczego w artykule bagatelizującym całą
sprawę, a razem z nickiem nie pojawiła
się treść komentarza? Przecież ten komentarz stanowi sedno sprawy. Na koniec czytelnik dowiaduje się, że skandalicznym jest publikacja decyzji GIODO,
od której można się odwołać… Jaki
jednak interes w przedłużaniu sprawy
mieliby administratorzy strony, skoro
nie o ich treści chodzi, lecz zamieszczane pod nimi komentarze? Jeśli zgodnie
z wcześniejszą deklaracją administrator
strony zgadza się z komentarzami i nie
widzi w nich niczego nagannego czemu miałby odwoływać się od decyzji
GIODO? Przecież ujawnienie adresów
IP komputerów pozwoliłoby szybko
i sprawnie rozstrzygnąć w sądzie czy
autorzy komentarzy wyrażali dozwoloną krytykę, czy karalne zniesławienie.
To z kolei zakończyłoby temat.
Dwa dni po publikacji decyzji GIODO na FB, na lubianej przez „hejterów” stronie pojawił się kolejny artykuł,
który można by zatytułować „hejtujcie
10 (223) październik 2017

śmiało nic się nie stało”. Otóż administrator strony stawia znak równości
między autorem publikującym teksty
i czytelnikiem zamieszczającym komentarze. Takich porównań w tekście
jest więcej i są one równie nietrafne jak
powyższy.
W tej sytuacji nie pozostaje nic innego,
jak przytoczyć za GIODO orzecznictwo w zbliżonych sprawach.
Kozak w necie, frajer w świecie?
Dotychczasowy brak widocznych
efektów podjętych działań dał „hejterom” iluzoryczne poczucie bezpieczeństwa, anonimowości i bezkarności. Ukryci pod nickiem internetowi
trolle obrażali i coraz dalej posuwali się
w słownej agresji. Nie oszczędzali zarówno osób pełniących funkcje publiczne jaki i współpracujących z nimi. Padały nazwiska, bezpodstawne oskarżenia
i liczne pomówienia. Decyzja GIODO
to kamień milowy w walce przeciwko
obrażaniu i zniesławianiu osób w Internecie w Gminie Nadarzyn.
„Prawo do swobodnej, anonimowej
wypowiedzi nie może chronić osób,
które naruszają prawa innych osób, od
odpowiedzialności za wypowiedziane
słowa. W sieci nikt nie jest i nie może
być anonimowy. Wprawdzie ustalenie tożsamości danej osoby może być
utrudnione, jednak z uwagi na to, że
każdy komputer zostawia w Internecie ślad - adres IP, za pomocą którego
można ustalić komputer, z którego dokonano wpisu, stwarza to możliwość
pośredniego ustalenia tożsamości osoby, która dokonała tego wpisu.”
Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 lutego
2010 roku sygn. akt II SA/Wa 1598/09.
„Z brzmienia art. 18 ust.6 ustawy
z 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną wynika jedynie obowiązek udzielenia informacji o danych,
organom państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Nie
wynika natomiast zakaz udostępniania
tych danych osobom, których prawa
zostały naruszone. Zarówno jednak
organ nakazujący ujawnienie danych,
jak i sąd administracyjny rozpoznający
skargę na tego rodzaju decyzję , muszą
każdorazowo, przy uwzględnieniu indywidualnych okoliczności danej sprawy
dokonać wyważenia przeciwstawnych
interesów jakimi są prawo do ochrony
danych osobowych i prawo do ochrony
czci, godności , dobrego imienia czy też
wizerunku firmy.”
Wyrok NSA z dnia 21 sierpnia 2013 r.,

sygn.. akt I OSK 1666/12.
„Prawidłowo też organ przyjął, że przepis art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie
danych osobowych, umożliwia uwzględnienie wniosku. W sytuacji bowiem
gdy wnioskodawca zamierza na drodze
postępowania cywilnego dochodzić
ochrony swoich dóbr osobistych, istnieją
podstawy do przyjęcia, że dane osobowe osób znieważających wnioskodawcę,
są mu niezbędne dla realizacji „prawnie
usprawiedliwionych celów”.
W ocenie Sądu rozpoznającego niniejszą sprawę, organ w sposób prawidłowy wyważył też przeciwstawne
dobra – prawo osób znieważających do
ochrony ich danych osobowych i prawo obywatela do sądowej ochrony czci.
Słusznie organ wywiódł, że priorytet
ma ochrona praw wnioskodawcy. Przeciwne wnioski prowadzić by bowiem
mogły do pozbawienia osoby znieważonej prawa do sądu. Nie znając bowiem danych personalnych osób, które
dopuściły się znieważenia, pokrzywdzony takimi działaniami nie mógłby
w sposób skuteczny wytoczyć przeciw
nim powództwa w trybie art. 24 K.c.
Brak jest też poważnych argumentów
przemawiających za tym, że osoby
znieważające innych mogą pozostać
anonimowe i bezkarne tylko z uwagi
na to, że zniewag dopuszczają się za
pośrednictwem forum internetowego.
Odpowiedzialność za słowa ma przede
wszystkim charakter uniwersalny i istnieje niezależnie od tego, czy znieważający czyni to w sposób bezpośredni
(np. w ustnej rozmowie), czy też za
pośrednictwem mediów (prasa, telewizja, Internet). (…) Odpowiedzialności za słowa nie sposób też traktować
jako swoistego zamachu na prawo do
swobody wypowiedzi. Swoboda wypowiedzi nie jest bowiem równoznaczna
z brakiem odpowiedzialności za słowa. Osoby korzystające z tego prawa powinny się liczyć z tym, że ich
wypowiedzi mogą naruszać dobra
chronione innych osób. W takiej zaś
sytuacji, winny mieć odwagę cywilną
do poniesienia ewentualnych negatywnych konsekwencji naruszeń, jakich się
dopuściły.”
Wyrok WSA w Warszawie z dnia 18 lipca 2014 r., sygn.. akt II SA/Wa 569/14.
Osoby zniesławiane w Internecie, czujące się pokrzywdzonymi mogą wystąpić na drogę sądową przeciw „hejterom”. Według kodeksu karnego art.
212 (zniesławienie) karą za pomówienia
w Internecie może być grzywna, ograni-
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czenie wolności lub pozbawienie wolności do roku.
W myśl powiedzenia „Kozak w necie,
frajer w świecie”, gdy ujawnione zostaną
adresy IP komputerów, z których dokonano „hejterskich” wpisów pokrzywdzeni będą mogli w sądzie spojrzeć
w oczy internetowych trolli i przekonać
się czy na ławie oskarżonych nadal będą
tak „kozaczyli”?
Kodeks karny

Art. 212 (Zniesławienie)
§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób,
instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie
postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę
zaufania potrzebnego dla danego stanowiska,
zawodu lub rodzaju działalności, podlega
grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego

komunikowania, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na
rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego
Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany
przez pokrzywdzonego.
§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1
lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

red.

XXXIV Sesja Rady Gminy Nadarzyn

Podczas XXXIV Sesji Rady Gminy
Nadarzyn, która odbyła się 27 września
br. Radni przyjęli 22 uchwały. Dotyczyły one między innymi planów rozwoju
i modernizacji urządzeń wodnokanalizacyjnych, oddania w dzierżawę dróg
wewnętrznych, zgody na nieodpłatne
nabycie na rzecz Gminy Nadarzyn gruntów położonych w obrębie Strzeniówki,
opowiedzieli się za obchodami przypadającej w przyszłym roku setnej rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez Państwo Polskie, nadali także nazwy czterem
nowym ulicom.
Radni na XXXIV sesji RGN przyjęli
„Wieloletni plan rozwoju i modernizacji
urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017–2022”. Plan
został opracowany zgodnie z Ustawą
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzeniu ścieków
z dnia 7.czerwca 2001 r. (tekst jednolity
– Dz. U. z 2017r. poz. 328). Obejmuje
obecny obszar i strukturę działania Spółki. Podstawowym obszarem działalności
przedsiębiorstwa jest zaopatrywanie
mieszkańców w wodę oraz odprowadzanie ścieków. Usługi wodno-kanalizacyjne generują ponad 70% przychodów
spółki.
Koncepcja obejmuje przedsięwzięcia
inwestycyjne przewidziane do realizacji przez Gminę Nadarzyn i PKN Sp.
z o.o., w dziedzinie „urządzeń” wodociągowych i „urządzeń” kanalizacyjnych, zdefiniowanych w ww. ustawie.
Nie uwzględnia zatem przedsięwzięć
inwestycyjnych Spółki takich jak przykładowo zakup sprzętu specjalistycznego, rozbudowa lub modernizacja bazy
Przedsiębiorstwa. Obejmuje natomiast
zadania z zakresu uzbrajania terenów
gminy, wynikające z kierunków rozwoju
gminy, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejsco-
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wych planów zagospodarowania przestrzennego. Ujęte w nim zadania służą
rozwojowi oraz mają na celu poprawę
jakości świadczonych usług i dostosowaniu ich do standardów UE.
Plan na lata 2017–2022 zakłada między innymi: Rozbudowę Oczyszczalni
w Młochowie, Walendowie, Nadarzynie.
Budowę Kanalizacji w Ruścu Etap I,
modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej Wola Krakowiańska – Parole,
czy modernizację i rozbudowę sieci wodociągowej (spinka Rusiec - Stara Wieś).
Inwestycje będą finansowane z własnych środków, jak też konieczne będzie
finansowanie ich zobowiązaniami. Łączna wartość inwestycji zaplanowanych w
tym okresie wynosi 28 280 000,00 PLN.
W celu realizacji zaplanowanego programu konieczne będzie wykorzystanie
finansowania zewnętrznego. Spółka
planuje zaciągnięcie zobowiązań w postaci finansowania komercyjnego (kredytu komercyjnego lub emisji obligacji)
w kwocie 10 000 000 PLN oraz szerokie wykorzystanie pożyczek WFOŚ
w kwocie 11 000 000 PLN. Dodatkowo zaplanowano uzyskanie dotacji Unii
Europejskiej w kwocie 6 000 000 PLN.
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
Sp. z o.o. posiada zdolność do uzyskania
i spłaty zaplanowanych zobowiązań.
Następnie Radni przyjęli pięć uchwał
dotyczących wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony
dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości
stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością Gminy Nadarzyn.
Chodzi o budowę urządzeń infrastruktury technicznej - sieci wodociągowej w
Nadarzynie, przyłączy wodociągowych
w Kajetanach, Wolicy, Starej Wsi.
Rada Gminy wyraziła zgodę na nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych na rzecz Gminy Nadarzyn
gruntów położonych w obrębie Strze-

niówki z przeznaczeniem pod budowę
kompleksu
rekreacyjno-oświatowo-sportowego oraz pod drogi gminne,
a także działki z przeznaczeniem pod
zbiornik retencyjny.
Radni wyrazili między innymi zgodę
na zawarcie w trybie bezprzetargowym
umowy najmu pomieszczeń kancelarii notarialnej o łącznej powierzchni
64,87m2, znajdujących się na drugim piętrze budynku Urzędu Gminy Nadarzyn.
Podczas XXXIV sesji Radni zaakceptowali proponowane zmiany w statucie
Gminnego Zespołu Oświatowego w
Nadarzynie. Zmiany dotyczyły brzmienia dwóch punktów dokumentu. Przyjęli także program współpracy Gminy
Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Jego celem jest rozwój gminy oraz
poprawa warunków życia jej mieszkańców. W związku z przypadającą w 2018
roku rocznicą 100 – lecia Odzyskania
Niepodległości przez Państwo Polskie
Radni opowiedzieli się za zorganizowaniem i przeprowadzeniem cyklu uroczystości oraz przedsięwzięć na terenie
Gminy Nadarzyn związanych z obchodami tej rocznicy.
Nadano także nazwy nowym ulicom,
Jastrzębska w Woli Krakowiańskiej, ul.
Kuropiecka, Szeroka i Olesińska na terenie wsi Parole.
Tradycyjnie ostatnie punkty sesji dotyczyły budżetu. Radni uchwalili możliwość uiszczania z podatków i innych
opłat stanowiących dochody budżetu
gminy Nadarzyn za pomocą innego
instrumentu płatniczego, w tym instrumentu, na którym przechowywany jest
pieniądz elektroniczny oraz zmianom
w uchwale budżetowej i Wieloletniej
Prognozie Finansowej na lata 20172026.

red.
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Odkrycie podczas budowy trasy S8

W marcu 2017 roku w Nadarzynie
podczas nadzoru archeologicznego
nad pracami budowlanymi prowadzonymi w związku z modernizacją
drogi krajowej E8 do parametrów
drogi szybkiego ruchu S8 w trakcie
rozbiórki muru okalającego dawny
park przykościelny, w fundamentach
znalezione zostały wmurowane ludzkie szczątki oraz pojedyncze znaleziska w ziemi. Prace zostały wstrzymane, a teren został objęty śledztwem
prokuratorskim. W jego trakcie, na
zlecenie Prokuratury Okręgowej
w Pruszkowie, zlecone zostały mgr
A. Jankowskiemu badania geofizyczne, mające na celu określenie wieku
oraz rodzaju znalezisk. Prace te potwierdziły przypuszczenie o istnieniu
w tym miejscu cmentarza przykościelnego, którego chronologia została wstępnie określona na XVII – XIX
wiek. Przeprowadzone zostały archeologiczne, ratownicze badania wykopaliskowe.
Parafia w Nadarzynie została erygowana kanonicznie w dniu 25 maja
1453 roku, aktem wydanym przez biskupa poznańskiego Andrzeja z Bnina. Został erygowany w Nadarzynie kościół
– kilku wezwań (Nawiedzenia Najświętszej
Marii Panny, Rozesłania Apostołów i św.
Michała Archanioła oraz śś. Marcina i Leonarda Wyznawcy). Oprócz kościoła powołano do życia parafię. W 1453 roku, kiedy
powstała parafia w Nadarzynie według podziału administracyjnego kościoła rzymsko katolickiego w Polsce, miejscowość ta należała
do Archidiecezji Poznańskiej i stan taki miał
miejsce do lat dziewięćdziesiątych osiemnastego
wieku. Dlatego też wizytującymi miejscową
wspólnotę przez wieki byli biskupi poznańscy.
W 1458 roku rozpoczęła się budowa pierwszego kościoła, z filią w Ruścu.1
Fundatorami kościoła byli Tomasz
Nadarzyński i jego rodzina.
Pierwszy cmentarz w Nadarzynie
powstał razem z parafią. Nekropolia
wyznaczona została w pobliżu kościoła od strony wschodniej. Jej granicę wyznaczała rzeka Zimna Woda.
W źródłach okres funkcjonowania
cmentarza przypada na lata pomiędzy
rokiem 1492 a 1853, kiedy to z gruntów
miejskich wydzielono nowe miejsce na
lokalizację nekropolii - obecny cmentarz. Stary cmentarz przy kościele uporządkowano w roku 1929. Wszystkie
odnalezione szczątki ekshumowano
10 (223) październik 2017

i przeniesiono na cmentarz obecny.
W toku prac badawczych, które zakończono we wrześniu br., zarejestrowano łącznie 353 obiekty sepulkralne
tzn. grobowe, nagrobkowe, cmentarne, w tym 224 depozyty (z tego 149
dobrze zachowanych pochówków)
i 129 skupisk kości.
Wśród obiektów sepulkralnych; zawierających przedmioty w 56 przypadkach zarejestrowano występowanie monet. Znaleziono także paciorki
występujące w 27 obiektach, w postaci
całych kolii lub pojedynczych sztuk.
Dewocjonalia w postaci medalików
zarejestrowano w 7 przypadkach.
W 6 obiektach znaleziono portrety
trumienne. Obok nich wystąpiły również szpile (1), zdobienia trumny (1),
plakietki (3), obrazek malowany na
szkle (1), medaliony (3) czy klucze (1).
Części stroju reprezentowane były jedynie przez haftki (2 obiekty) i guziki
(6 obiektów). Inwentarz uzupełniały
jeszcze pieczęć (1), obrączki (2), gwoździe (5) oraz 3 przedmioty metalowe w
postaci bliżej nieokreślonych blaszek.
Oprócz tego zarejestrowano również
około 800 sztuk materiału masowego,
występującego luźno w obrębie całego wykopu. Wyróżniono tu ceramikę,
przedmioty szklane oraz metalowe.
Podczas prac badawczych stwierdzono, że teren cmentarza poddany był
licznym dewastacjom.
Znalezione szczątki zostały ekshumowane i po nabożeństwie żałobnym
odprawionym 22 września 2017 r. na
nadarzyńskim
cmentarzu
przez
ks. Andrzeja Wieczorka proboszcza
miejscowej parafii pochowane we
wspólnym, symbolicznym grobie.

Symboliczne nabożeństwo żałobne które
odprawłł ks. Andrzej Wieczorek - Dziekan
Dekanatu Raszyńskiego, proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie.
Następnie miał miejsce pochówek znalezionych szczątek, które złożono we
wspólnym grobie.
Prace związane z budową trasy S8 trwają dalej – jak zaznaczono
w sprawozdaniu należy jednak zwrócić
szczególne baczenie na teren pod istniejącą drogą asfaltową, gdzie znajdować się mogą kolejne pochówki.
Na podstawie: Sprawozdania z badań
Nadarzyn str. 4; autorstwa Igora Maciszewskiego, Rafała Maciszewskiego.
1
oprac: Nadarzyn na przestrzeni wieków.
Historia Nadarzyna od średniowiecza po czasy współczesne.
red.

Pani Magdalenie Fertacz
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają Rada Pedagogiczna, Pracownicy szkoły oraz Uczniowie i Rodzice

Pani Magdalenie Fertacz
Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają Wójt Gminy Nadarzyn oraz pracownicy Urzędu Gminy
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OŚWIATA

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Nadarzynie ul. Żółwińska 41;
tel. 22 739 90 96

Więcej informacji: www.liceum.nadarzyn.pl

Wyjazd integracyjny licealistów

Fot. arch.szkoły

Przygotowania do wspólnego ogniska.

25 września uczniowie klas pierwszych naszego liceum razem ze swoimi
wychowawcami wyjechali na trzydniową integrację do położonego w przepięknym lesie na Mazurach, ośrodka
wypoczynkowego Kulka. Cudowna
słoneczna pogoda oraz zajęcia integracyjne pełne niespodzianek i wrażeń
sprawiły, iż cel został osiągnięty: poznaliśmy się, zaprzyjaźniliśmy i naładowaliśmy pozytywną energią na cały rok
szkolny!
Wybrany przez nas pakiet MISJA
pokazał nasze mocne i słabe strony.
Zajęcia z survival’u, gry w terenie, wspinaczka na ściance, budowanie wieży ze

Fot. arch. szkoły
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skrzynek, paintball, karaoke, ognisko
oraz dyskoteki to przykłady atrakcji jakie nas tam spotkały.
Najważniejsze jednak to nasze zbudowane zaufanie, wzajemna współpraca
grupy młodzieży, która stanęła na wysokości zadania tworząc zgrany i kreatywny zespół.
Pozytywnie nastawieni, pełni energii i pomysłów jesteśmy gotowi
na kolejne wyzwania, intelektualne
i sprawnościowe.
Magdalena Drzewiecka nauczyciel jęz. angielskiego i wychowawca klasy IB
Joanna Lis nauczyciel jęz. niemieckiego
i wychowawca klasy IA

Fot. arch. szkoły

ŚLUBOWANIE
KLAS PIERWSZYCH
20 października miało miejsce historyczne wydarzenie. W poczet
nowopowstałego liceum ogólnokształcącego w Nadarzynie przyjęto
43 pierwszoklasistów .W trakcie ceremonii ślubowania uczniowie klasy
IA i IB zobowiązali się do przestrzegania najważniejszych życiowych
i szkolnych wartości. Wygłaszając
rotę zobowiązali się do godnego reprezentowania szkoły, w której honor, odpowiedzialność i szacunek są
nadrzędnymi wartościami.
W tym niezwykle uroczystym dniu
gościliśmy przedstawicieli rady gminy, nauczycieli, rodziców, a także
gimnazjalistów, którzy w przyszłości,
miejmy nadzieję, dołączą do grona
naszych licealistów.
Punktem kulminacyjnym było zaprezentowanie programu artystycznego przez naszych pierwszoklasistów i ich wychowawczynie. Występ
„z przymrużeniem oka”, w radosnej
atmosferze skierowany był do uczących
w liceum nauczycieli,którym dedykowane były polskie piosenki oddające ich
charakter i nawiązujące do nauczanych
przez nich przedmiotów. Największe
brawa dostała piosenka „ Jesteś Bohaterem” z repertuaru Michała Szpaka
odśpiewana i „odtańczona” dla prawdziwego bohatera naszego liceum, dyrektora Leszka Skrzypczaka.
Zachęcamy wszystkich do odwiedzania strony naszej nowej szkoły ( liceum.
nadarzyn.pl) oraz „polubienia” nas na
facebook’u. Z pełną odpowiedzialnością i świadomością naszych zalet
zapraszamy wszystkich do aktywnego
uczestniczenia w życiu naszego liceum.
Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie
i innowacje. Chcielibyśmy by atmosfera
panująca w naszej szkole sprzyjała nauce i by nauka stała się przyjemnością.
Chcielibyśmy łączyć przyjemne z pożytecznym. Dziękujemy młodzieży za
dotychczasowe zaangażowanie i mamy
nadzieję, że ten ważny dla nas wszystkich dzień będzie dobrym początkiem
tworzącej się historii.
ŚLUBUJEMY!
Magdalena Drzewiecka – Fietkiewicz
wychowawczyni klasy 1 B
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Dzień Edukacji Narodowej
14 października obchodzony jest
Dzień Edukacji Narodowej.
Upamiętnia on rocznicę powstania
Komisji Edukacji Narodowej, która
została utworzona z inicjatywy króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego
i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy
w dniu 14 października 1773 roku. Potocznie dzień ten nazywany jest Dniem
Nauczyciela.
W całej Polsce tego dnia na uroczystych apelach oprócz ślubowania
pierwszaków i przyjęcia ich w poczet
społeczności szkolnej, szczególne podziękowania kierowane są do nauczycieli i wychowawców dzieci i młodzieży. Przyznawane są im także nagrody
i wyróżnienia.
W naszej Gminie dzień ten jest świętem wszystkich pracowników oświaty.
W tym roku, zgodnie z tradycją w szkołach miało miejsce uroczyste ślubowanie
klas pierwszych. Szczególne znaczenie
miało ono dla pierwszego rocznika nadarzyńskich licealistów (art.str.12 WN).
Ponadto na uroczystej gali - 20 października 2017 r. - na dorocznym
spotkaniu pracowników oświaty przyznane zostały nagrody i wyróźnienia

Oświata rok szkolny
2017/2018
W roku szkolnym 2017/2018 na terenie
Gminy Nadarzyn mamy (wg Systemu
Informacji Oświatowej) 2523 uczniów
w placówkach publicznych i niepublicznych, z czego 165 w gimnazjum, 43 w
Liceum Ogólnokształcącym, „0” z oddziałami przy szkołach 224, 593 dzieci
poniżej „0”
Ten rok szkolny, z racji wprowadzenia
reformy systemu oświaty to czas kolejnych wyzwań i szeregu dodatkowych
przedsięwzięć oraz zobowiązań dla samorządu lokalnego.
Oprócz kompleksowego przygotowania placówek oświatowo – wychowawczych i opiekuńczych do
nowego roku szkolnego, przeprowadzenia prac remontowych i konserwacyjnych dostosowujących szkoły
podstawowe do nowej struktury klas
z I – VI na I – VIII, oddania do użyt10 (223) październik 2017

Fot. arch. LO
Na fot. powyżej: ślubowanie klas pierwszych LO w Nadarzynie.
Na okładce WN: pierwszaki ze Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu

dla dyrektorów publicznych placówek
oświatowych z terenu Gminy Nadarzyn. Odbyło się także uroczyste ślubowanie 5 nauczycieli, którzy pomyślnie zakończyli egzaminy na stopień
awansu zawodowego nauczyciela mianowanego. Byli to Marlena Ziomek Publiczne Przedszkole w Młochowie,
Anna Rudecka - Szkoła Podstawowa
w Młochowie, Iwona Nowaczek – Pie-

lacha – Szkoła Podstawowa im. Witolda
Doroszewskiego w Nadarzynie, Anna
Kubik – Szkoła Podstawowa w Ruścu, Joanna Bęza - Szkoła Podstawowa
w Ruścu.

ku nowej części szkoły Podstawowej
w Ruścu, dzięki wspólnym działaniom
władz samorządowych, rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzieży, gminnych
jednostek organizacyjnych oraz współpracy z Społecznym Komitetem „Inicjatywa dla Liceum Ogólnokształcącego
w Nadarzynie” w gminie Nadarzyn
powstało pierwsze Liceum Ogólnokształcącym. Ponadto w związku
z tym, iż Szkoła Podstawowa w Nadarzynie nie miała możliwości lokalowych do
zapewnienia miejsca realizacji obowiązku
szkolnego dla uczniów klas VII, na okres
przejściowy tj. rok szkolny 2017/2018
oraz 2018/2019, klasy VII i VIII realizują
i realizować będą obowiązek szkolny w budynku obecnego Liceum Ogólnokształcącego. Zaś budynek Szkoły Podstwowej
w Nadarzynie będzie rozbudowywany. Podobnie jak Szkoła Podstawowa
w Młochowie.
Reforma edukacji wprowadziła również
zmiany w wychowaniu przedszkolnym, do
przedszkoli mają prawo uczęszczać dzieci
w wieku od 3 do 5 lat, dzieci 6 – letnie objęte są rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, z kolei obowiązek

szkolny dotyczy dzieci od 7 r. ż.
Z uwagi na fakt, iż publiczne przedszkola nie były w stanie zapewnić miejsca wychowania przedszkolnego dla
wszystkich dzieci, które mają do tego
prawo i obowiązek, wzorem roku ubiegłego ogłoszono otwarty konkurs ofert
dla przedszkoli niepublicznych z terenu gminy Nadarzyn na zapewnienie
dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie gminy Nadarzyn
możliwości korzystania z wychowania
przedszkolnego. W rezultacie zapewniono miejsca wychowania przedszkolnego
w dwóch przedszkolach niepublicznych
dla 48 wychowanków.
Refroma oświaty stawia przed organami prowadzącymi (Rada Gminy, Wójt),
przed dyrektorami, nauczycielami, pracownikami administracji, rodzicami szereg wyzwań i trudności. Dzięki wspólnej,
ciężkiej pracy rok 2017/2018 rozpoczął
się bez trudności dla ucznia, w sposób
najbardziej optymalny, zapewniając odpowiedni poziom warunków do nauki.

Zapraszamy do obejrzenia materiału
filmowego ze ślubowania nadarzyńskich
licealistów oraz uroczystej gali z okazji
Dnia Edukacji na iTVNadarzyn.

Maria Aleksińska
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
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SP Młochów

„Sześć mnożę!”,
„Dziel dobrze!”
29 września obchodziliśmy w naszej
szkole VII Światowy Dzień Tabliczki
Mnożenia. Do światowej akcji przyłączyli się też rodzice, babcie i dziadkowie. Uczniowie mieli okazję sprawdzić
swoją znajomość tabliczki mnożenia
w niecodziennej formie.
Matematyczne powitania w klasach
4-7 „Dziel dobrze”, „Sześć mnożę”
wywoływały uśmiech na twarzach
dzieci, a przy tym bardzo pozytywnie
nastawiały do lekcji matematyki.
Ogromne emocję i wyśmienitą zabawę mieli uczniowie klasy 2, którzy
jako „Egzaminatorzy” z pytaniami
o znajomość tabliczki mnożenia ruszyli do pobliskich sklepów i na pocztę. Napotkane osoby, również chętnie
włączyły się do akcji i odpowiadały na
pytania zadawane przez uczniów.
Znajomość tabliczki mnożenia
w naszej szkole i okolicy jest na
szóstkę! Gratulujemy uzyskania tytułu „Eksperta Tabliczki Mnożenia”.
Dziękujemy wszystkim chętnym za
udział we wspólnej zabawie matematycznej.
Agnieszka Michalczyk
Ewa Kowalczyk
Koordynatorzy akcji w SP Młochów
PP Nadarzyn

Tekturka, bibułka i kawałek papierowego
sznurka, czyli Pani Jesień w II klasie
5 października, z pomocą Pani Marzeny Latoszek z Gminnego Ogniska
Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza”,
klasa 2 wyczarowywała Panią Jesień
oraz jej drzewo.
Pani Marzenka pokazała dzieciom
rodzaje papierów, po czym przedstawiła uczniom różne prace wykonane
z papieru. Uczestnicy zajęć aktywnie
wypowiadali się na temat przedstawianych form i dzielili się wiadomościami
„Skąd się bierze papier?”, „Jaką techniką wykonane są prace?”.

Agnieszka Michalczyk Wychowawca klasy II

Fot. arch. szkoły

Fot. arch. szkoły

Dzień
przedszkolaka
„Dzień przedszkolaka” w naszym
przedszkolu - był pełen niespodzianek. Dzień rozpoczęliśmy od obejrzenia teatrzyku pt „Bajka o Leniwym
Królu”. Leniwy Król, który wszystko
wykonywał za pomocą czarów zgubił
klucz od błękitnej szafy, gdzie przechowywał księgę z zaklęciami. Klucz

14

Następnie uczniowie w grupach, z dostępnych papierowych materiałów, wykonywali Panią Jesień i jesienne drzewo.
Dzieci dzięki temu mogły doskonalić
umiejętności: planowania pracy, dzielenia się pomysłami i wykorzystywania
ich w praktyce. Efekt wspólnej pracy
zdobi szkolny korytarz.
W imieniu swoim i moich uczniów,
dziękuję Pani Marzence za uświetnienie
lekcji plastyki oraz za słodki poczęstunek. Na pewno skorzystamy z kolejnych warsztatów.

odnalazła Smutna Królowa, na którą
Czarownica rzuciła urok. Los Królowej odmienił ktoś, kto się z nią
szczerze zaprzyjaźnił. Po obejrzeniu teatrzyku w naszym przedszkolu
odbyło się Uroczyste Pasowanie na
Przedszkolaka.
Pasowanie na przedszkolaka to uroczystość, która na stałe zagościła
w kalendarzu imprez przedszkolnych. Jest to bardzo ważne wydarzenie
w życiu zarówno dzieci jak i nauczycieli.
10 (223) październik 2017
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W środę 20 września br. w Dniu
Przedszkolaka dzieci dołączyły do
grona przedszkolaków podczas
Uroczystego Pasowania. Dzieci zaprezentowały swoje umiejętności,
które zdobyły podczas krótkiego
pobytu w przedszkolu. Dla najmłodszych było to ogromne przeżycie,
ale trzymały się bardzo dzielnie. Zanim przedszkolaki złożyły uroczystą przysięgę wykonały kilka zadań.
Z uśmiechem na twarzach rozwiązywały zagadki, układały puzzle, odpowiadały na trudne pytania i uśmiechały się do publiczności, za co otrzymały
gromkie brawa. Po prezentacji swoich
umiejętności nastąpiło ślubowanie,
a następnie uroczyste przyrzeczenie.
Dzieci obiecały: zgodnie bawić się
w przedszkolu, przychodzić każdego
dnia z uśmiechem, słuchać pani i być
dzielnym przedszkolakiem. Następnie pani Dyrektor dokonała uroczystego pasowania. Przez symboliczne
dotknięcie ramienia każdego dziecka
dużym, czarodziejskim ołówkiem,
każde dziecko stało się dzielnym
przedszkolakiem. Radości i atrakcjom
nie było końca. Na pamiątkę każde
dziecko otrzymało dyplom oraz koszulkę z logo przedszkola. Na pewno
był to niezapomniany dzień, pełen
emocji i miłych wrażeń i zapewne na
długo zapadnie on w pamięci przedszkolaków.

Fot. arch. PP Nadarzyn

Iwona Dymowska
Wychowawca PP Nadarzyn

Fot. arch. PP Nadarzyn

Pani Elżbiecie Zdzebel

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci

Teściowej

składają Dyrekcja oraz Pracownicy SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów

Pani dr Annie Turek

wyrazy ubolewania i współczucia z powodu śmierci

Mamy

składają Dyrekcja oraz Pracownicy SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów

Pani Krystynie Kubiak

wyrazy szczerego współczucia z powodu śmierci Teścia
składają Wójt oraz Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn

10 (223) październik 2017
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Nadarzyński Szczep WATAHA
im. Żołnierzy Wyklętych
Dożynki
Nasi harcerze i zuchy tradycyjnie
licznie stawili się na gminnych Dożynkach w pierwszą niedzielę września. Po Mszy, jak co roku, odbył się
uroczysty apel, rozpoczynający rok
pracy harcerskiej. Nastąpiło na nim
oficjalne przejście części zuchów
(czwartoklasistów) do drużyny harcerskiej oraz przyjęcie części harcerzy
(siódmoklasistów) do Impeesy (drużyny starszoharcerskiej). Nasz nadarzyński Szczep miał na Dożynkach
swój namiot, w którym można było
napić się pysznej kawy i skosztować
wspaniałych domowych wypieków.
Kadra zuchowa zorganizowała dla
chętnych dzieci obecnych na dożynkach – zwiad terenowy z pytaniami
i zadaniami.

Jackiem Kawalcem; wzięli z nimi
udział w biegu na 500m oraz przeprowadzali kwestę. Harcerze byli pod
wrażeniem wspaniałej atmosfery, panującej podczas imprezy, cieszyli się
ze spotkania pozytywnych ludzi oraz
z możliwości służby osobom niepełnosprawnym.

Wystawa

We wrześniu na nadarzyńskim rynku stanęła wystawa z wieloma zdję-

daje się, że wystawa budzi ciekawość
mieszkańców Nadarzyna, którzy
z zainteresowaniem licznie się przy niej
zatrzymują.

Gra gminna

30 września 2017r. nasz Szczep zorganizował kolejną edycję gminnej gry
powstańczej; w tym roku nazwaną tytułem: „Szare Szeregi”. Tym razem
odpowiedzialna za nią była dh. pwd.
Weronika Rządkowska. Patrole zdobywały szaroszeregowe sprawności
na 11 punktach na terenie Nadarzyna.
Były dwie trasy do wyboru: „Grupy
szturmowe” dla starszych oraz „Bojowe szkoły” dla młodszych. Na trasę
zgłosiło się 9 patroli, w tym też patrole rodzinne. Każdy uczestnik przed
wyruszeniem otrzymał biało-czerwo-

Bieg charytatywny
Dnia 9 września 2017 r. nasi harcerze starsi z wielkim zaangażowaniem
włączyli się w organizację i w przeprowadzenie imprezy „Biegiem po
sprawność”, mającej na celu zbiórkę funduszy na rehabilitację niepełnosprawnych dzieci, zrzeszonych
w fundacji „Szlakiem Tęczy”. Jako
wolontariusze m.in. pomagali niewidomym dzieciom z domu dziecka,
które przyjechały na bieg z panem

Fot. arch. Szczepu
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Na jednym z punktów gry gminnej - wspólne śpiewanie piosenek powstańczych

ciami z różnych wydarzeń, w których
przez cały rok bierze udział lub organizuje nasz Szczep. Można na niej
np. obejrzeć zdjęcia z letnich obozów
lub zapoznać się z naszą kadrą. Wy-

ną opaskę. Wszyscy mieli możliwość
sprawdzić swoje umiejętności strzeleckie oraz znajomość powstańczych piosenek. Mogli też zwiedzić Izbę Tradycji
w OSP Nadarzyn, upiec podpłomyki,
łączyć się przez telefon polowy i szukać
grobu naszego nadarzyńskiego bohatera por. Karola Łoniewskiego ps. „Lew”.
Na jednym z punktów patrole ćwiczyły posługiwanie się alfabetem Morse’a
przy pomocy chorągiewek. Na punkcie
w Straży Pożarnej uczestnicy musieli zmierzyć się z zadaniem udzielenia
pierwszej pomocy poszkodowanej osobie. Nawet najmłodsi z zapałem wykonywali swoje zadania. Wiele emocji
towarzyszyło uczestnikom zwłaszcza
podczas ukrywania się przed „Niemcami” i umieszczania zakazanych napisów w centrum nadarzyńskiego rynku.
Na końcu gry odbyło się wręczenie
cennych nagród zwycięskim patrolom,
osobom, które strzelały najcelniej na
strzelnicy oraz pamiątek wszystkim
10 (223) październik 2017

Wiadomości Nadarzyńskie

RADA SENIORÓW Gm. NADARZYN

Wizyta studyjna
Mazowieckich Promotorów
Polityki Senioralnej

Fot. arch. Szczepu

uczestnikom.
Dziękujemy władzom gminy Nadarzyn, właścicielom Kociołka, Chamiarni i nadarzyńskim strażakom za
współpracę oraz Instytutowi Pamięci
Narodowej za ufundowanie wspaniałych nagród! Dziękujemy Wójtowi
Gminy za objęcie patronatem naszej
gry oraz wsparcie finansowe, podziękowania również kierujemy do TVP
i Banku Pocztowego za drobne upominki dla uczestników imprezy!
Relację z wydarzenia można obejrzeć na
stronie
https://www.youtube.com/watch?v=2Qdl2_05obM

6 października 2017 r. w sali widowiskowej Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury odbyła się wizyta studyjna
Mazowieckiego Porozumienia Rad
Seniorów. W spotkaniu udział wzięli
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn – p. Danuta Wacławiak, Dyrektor
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn
- p. Ewa Marjańska, członkowie Rady
Seniorów Gminy Nadarzyn, Seniorzy
uczęszczający na zajęcia UTW i inne
zajęcia odbywające się w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury oraz Bibliotece
Publicznej Gminy Nadarzyn, obecni

tkania odbyła się inscenizacja sytuacji
występującej lub mogącej wystąpić
w obszarze działań rad, klubów, liderów i grup seniorów, w której uczestnicy mieli okazję do zaprezentowania
i sprawdzenia skuteczności swoich
pomysłów. Następnie miała miejsce
debata „Idź na całość”, w której seniorzy zostali zaproszeni do ingerencji w prezentowaną w spektaklu historię poprzez proponowanie zachowań
postaci prowadzących do społecznie
korzystnych zmian sytuacji opresyjnych. Zaproszeni do debaty animatorzy

byli także Seniorzy reprezentujący Rady
Seniorów z Województwa Mazowieckiego: Garwolina, Konstancina-Jeziorny, Ostrołęki, Szydłowca, Wołomina
i Zielonki zrzeszone w Mazowieckim
Porozumieniu Rad Seniorów reprezentowanym przez p. Krzysztofa Łebkowskiego. W pierwszej części spo-

polityki senioralnej na bieżąco analizowali proponowane przez uczestników
rozwiązania. Na zakończenie odbyło się
podsumowanie spotkanie oraz wręczenie dyplomu p. Zosi Latkowskiej oraz
Nadarzyńskiemu Ośrodkowi Kultury
„Mazowieckie Miejsce Przyjazne Seniorom”.
Rada Seniorów

Dzień Papieski

8 października w całej Polsce obchodzony był Dzień Papieski, w tym
roku pod hasłem „Idźmy naprzód
z nadzieją”. Nasi harcerze włączyli się
w przykościelną zbiórkę funduszy oraz

Fundacja Kultury Informacyjnej oraz Przedszkole JUPIK
zapraszają na Otwarte Spotkanie Czwartkowe
Fot. arch. Szczepu

kwestowali przez cały tydzień w liceum
na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, która wspiera zdolną młodzież z ubogich rodzin.
Dh. Magdalena Pawlica

10 (223) październik 2017

Całun Turyński w świetle najnowszych badań
Wykład wygłosi dr inż. Wojciech Szaraniec
Spotkanie odbędzie się 9 listopada 2017 r. o godz. 18.30
w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26
Wstęp wolny
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KARTA NADARZYNIAKA

- już ponad tysiąc osiemset osób bierze udział 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 (I p., pokój 216) w celu podpisania porozumienia dotyczącego
oferty upustów i ulg dla posiadaczy Karty.
Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka.

653

• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7,
Kajetany. 10% ogólny zakres usług .

• Salon Fryzjerski „Marzena”,

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

• SalonPiękności„Eli”, ul.Mszczonowska
50K, Nadarzyn; 5% ogólny zakres usług.

Nasi partnerzy (zniżki):
KOMUNIKACJA:

• ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61,
Warszawa. Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka korzy-

stające 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 216, I p.) lub przesłać
na adres e-mail;karta@nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem. Lista punktów wyznaczo-

nych 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.
Rodzaj biletu
30 dniowy imienny obowiązujący
w strefie 1 i 2
90 dniowy imienny obowiązujący
w strefie 1 i 2
30 dniowy imienny obowiązujący
tylko w strefie 2
90 dniowy imienny obowiązujący
tylko w strefie 2

Do biletu normalnego

ZDROWIE I
URODA:

Do biletu ulgowego 50%

14 zł

7 zł

54 zł

27 zł

12 zł

6 zł

30 zł

15 zł

• Salon Urody - Studio Fryzur,

ul. Młochowska 137, Rozalin; 5%
ogólny zakres usług gratisy przy zakupie
kosmetyków po wybraniu usługi koloryzacji.

• Gabinet Rehabilitacji oraz
Terapii Bólów Kręgosłupa, ul.

Modrzewiowa 26A, Nadarzyn; tel. 696 024

• 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
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• Salon Fryzjerski „Studio 3”,

ul. Mszczonowska 8, Nadarzyn, co druga
koloryzacja premiowana kosmetykiem ryzjerskim:
50% kuracja arganowa, antystarzeniowa, botox,
objętościowa; 15% . Solarium 1,2 zł/minuta.

USŁUGI:
• VIPEX - Usługi elektryczne,

ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi
elektryczne;
• 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.
• CENTER – GAZ USŁUGI GAZOWE, ul. Modra 10, Kajetany; tel. 511
929 559; 5 % budowa instalacji 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 .

•

WHERE IS 24 Sp. z o. o. ul. Polna 21,
10 (223) październik 2017
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Nadarzyn; www.whereis24.com przy użyciu kodu
NADARZYN_24; 50% abonament premium 3M
50% abonament premium 6M; 50% abonament
premium 12M

• 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%.

• Majic Dekoracje,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 od 10.10.2017 r.
• 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.
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, Stara
Wieś; 10% projekt przyłączy wod-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.
•„MIESZKO”,
www.mieszkobud.pl,
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5% prace remontowo-wykończeniowe, budowa domów, prace ziemne koparko-ładowarką, 10% alarmy
i monitoringi. tel. 506907 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
• Widok z nieba, www.widokznieba.pl

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:
10 (223) październik 2017

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.

• Ludowy Klub Sportowy Orzeł
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn;

50% wstęp na imprezy sportowe organizowane
przez LKS Orzeł; 30% składki członkowskie, 5% obozy sportowe organizowane przez
LKS Orzeł.
• Mazowiecki Klub Karate Kyokushin SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4;
10% treningi Karate Kyokushin.
• Akademia Puncher Nadarzyn, ul.
Wiśniowa 26, Nadarzyn; 10% treningi
kick-boingu, boksu, muay thi, 10% treningi Crossfitu,10% akrobatyka, gimnastyka
artystyczna.

• 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. Od 12 października 2016 roku.

EDUKACJA:

• Szkoła Języków Obcych
„Arkadia”, Pl. Poniatowskiego 34,

Nadarzyn; 10% język angielski, język
hiszpański, język francuski, język rosyjski,
język niemiecki.
• Szkoła Muzyczna „Animato”,
ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn;
5% wszystkie zajęcia muzyczne.
•
Przedszkole
Niepubliczne
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68, Rozalin;
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.

• After School
Club, ul. Młodości

2 lok. 7, Książenice;
10%
pakiety
świetlicowe i opieka
na godziny.

• Szkoła Tańca Freestyle Dance
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 10%

taniec, fitness, sztuki walki,10% masaż, 10%
Cross Maraton Nadarzyn.
•
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.

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 Vision”, Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn;

5% okulary korekcyjne.

•
IMBRYK,
Pl. Poniatowskiego 40a,
Nadarzyn; 10 % herbaty;
5% kawy.
• Family Company.
Odzież nowa i używana;
ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn. 15% zakup
odzieży używanej; 10% zakup odzieży nowej.

• Zino Centrum Malarskie
Dulux; ul. Działkowa 2, Strzeniówka;
10% cały asortyment nie łączy się z innymi
promocjami.

• „Klasyka” Centrum Mody;

al. Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% odzież
damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.
Family Company. Naturalne
Kosmetyki; ul. Zielonej Łąki 34,
Nadarzyn; 8% cały asortyment.

•
Artykuły
Przemysłowe
„Pawilon”, ul. Mszczonowska, Nadarzyn.
• Sklep internetowy: www.
personka.pl; 20% wszystkie produkty z oferty.
•
Sklep

internetowy
z
zabawkami;

w w w. m e m o l a n d .
pl; 5% zabawki
i akcesoria dla dzieci
z
wyłączeniem
produktów aktualnie
promowanych.

Żaneta Wójtowicz Referat Organizacyjny
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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
• 02.09.2017 r. Wyjazd zastępu do
usunięcia skutków wypadku drogowego
na trasie S8. Nasza jednostka
zabezpieczała miejsca zdarzenia. Na
miejscu obecne były także: Państwowa
Straż Pożarna Pruszków oraz Policja
Nadarzyn. Działania prowadzone były
w godzinach nocnych.
• 06.09.2017 r. W godzinach porannych
zostaliśmy zadysponowani do czujki
dymowej na terenie firmy Hetman przy
ulicy Turystycznej. Po uzgodnieniu
z dyspozytorem, wyjazd został
odwołany.
Kilka godzin później zostaliśmy
zadysponowani na ulicę Modrzewiową
do
pochylonego
drzewa.
Po
rozpoznaniu
nie
stwierdzono
zagrożenia i odstąpiono od działań.
• 07.09.2017 r. Wyjazd zastępu do
usunięcia złamanego drzewa przy ulicy
Pruszkowskiej. Na miejscu obecna
była PSP Pruszków oraz Straż Gminna
Nadarzyn. Usunięto drzewo przy
pomocy piły spalinowej. Działania
podjęte były w godzinach porannych.
• 09.09.2017 r.
Udział zastępu w usuwaniu skutków
wypadku motocyklisty na drodze
serwisowej na wysokości Centrum
Słuchu i Mowy. Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia, na miejscu obecne były:
PSP Pruszków, Pogotowie Ratunkowe
oraz Policja. Działania prowadzono
w godzinach nocnych.
• 13.09.2017 r.
Wyjazd zastępu do pożaru skrzynki
elektrycznej na Starej Wsi przy ulicy
Poziomkowej.
Zabezpieczaliśmy
miejsce
zdarzenia.
Działania
prowadzone były w godzinach
popołudniowych.
• 17.09.2017 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia skutków
kolizji dwóch aut osobowych na trasie
katowickiej na wysokości firmy Atlas.
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Na
miejscu obecne były także jednostki
PSP Pruszków, OSP Młochów,
Policja WRD Pruszków, Pogotowie
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Ratunkowe. Działania prowadzono
w godzinach wieczornych.
Godzinę
później
zostaliśmy
zadysponowani dokładnie w to
samo miejsce do kolejnej kolizji
tym razem trzech aut osobowych.
Na miejscu obecne były również
PSP Pruszków, OSP Młochów. Bez
działań ratowniczych.
• 18.09.2017 r.
Wyjazd zastępu do zalanej
posesji przy ulicy Pruszkowskiej.
Wypompowanie przy pomocy
pompy do studzienki. Działania
prowadzono
w
godzinach
porannych.
Po zakończeniu akcji, zostaliśmy
zadysponowani
do
drugiego
zdarzenia w miejscowości Rusiec.
Po rozpoznaniu okazało się, że
nasze działania niestety nie mogłyby
przynieść rezultatów poniweaż za
posesją znajdowała się rzeczka,
która przez silne opady deszczu
wystąpiła z koryta. Ostatecznie
zostały
zostawione
worki
powodziowe oraz dwie tony piachu
z Przedsiębiorstwa Komunalnego
Nadarzyn, aby właściciel w razie
większego
zagrożenia,
mógł
rozpocząć zabezpieczenie posesji
przed zalaniem.
Kilka godzin później zostaliśmy
zadysponowani
do
rzekomo
pochylonego drzewa na budynek
mieszkalny. Po rozpoznaniu nie
stwierdzono zagrożenia.
• 21.09.2017 r.
Wyjazd
zastępu do Kań na
ćwiczenia organizowane przez
Komendę PSP w Pruszkowie na
terenie zakładu L’Oreal. Założenie
obejmowało pożar na terenie składowiska odpadów magazynowych
oraz nieumyślne rozszczelnienie
pojemnika z substancją szkodliwą.
W ćwiczeniach brały udział zastępy
w PSP Pruszków, OSP Brwinów,
OSP Raszyn, OSP Nowa Wieś. Po
zakończonych ćwiczeniach zosta-

liśmy zaproszeni przez władze firmy
na posiłek regeneracyjny oraz zapoznanie się z obiektem.
• 24.09.2017 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia
skutków kolizji dwóch aut osobowych
w Walendowie. Zabezpieczenie
miejsca zdarzenia. Na miejscu obecne
PSP Pruszków oraz Policja Raszyn.
Działania prowadzono w południe.
• 27.09.2017 r.
W godzinach popołudniowych
zostaliśmy zadysponowani do zalanej
drogi w Kajetanach. Jednakże po
rozmowie z dyspozytorem, wyjazd
został anulowany.

Druhowie oraz druhny
z Ochotniczej Straży
w Nadarzynie, chcieliby
zwrócić uwagę Mieszkańcom
na fakt, że zbliża się sezon
grzewczy. Przypominany,
że w tym okresie szczególnie
ważne jest sprawdzanie
szybów wentylacyjnych
jak i kominowych przed
rozpoczęciem ogrzewania
budynku. W trosce
o bezpieczeństwo
mieszkańców gminy
Nadarzyn, chcielibyśmy
zwrócić uwagę na ryzyko
zatrucia się tlenkiem węgla
potocznie zwanym czadem.

Dlatego apelujemy
o ostrożność i rozwagę
przy ogrzewaniu mieszkań.
Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn
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Orkiestra OSP Nadarzyn
www. orkiestra.nadarzyn.pl/
Podczas Międzynarodowego Festiwalu i Konkursu Orkiestr „Golden Sardana” w Hiszpanii, który
odbywał się pod koniec wrzesnia
br. Orkiestra OSP Nadarzyn zdobyła I nagrodę w kategorii orkiestrowa musztra artystyczna.
Nadarzyńscy muzycy otrzymali
również najwyższe wyróżnienie
w kategorii koncertu. A także zostali docenieni wyróżnieniem za
najlepszą interpretację sardan
(tradycyjnej muzyki katalońskiej).
Oprócz udziału w festiwalowych
zmaganiach w słonecznej Hiszpanii
w ostatnim czasie Orkiestra m.in.
16 września występowała podczas
drugiego dnia obchodów święta
warszawskiej Woli - Kercelak 2017,
zaś w sobotę 30 września zapewniała oprawę muzyczną na inauguracji
roku akademickiego 2017/2018 oraz
Ślubowaniu Podchorążych I rocznika
Szkoły Głównej Służby Pożarniczej
w Warszawie.
1 października formacja brała udział w Pikniku Historycznym
w Lesznowoli. Muzycy koncertowali także podczas VII Dnia Dyni
w Powsinie.

„Golden Sardana” - jedna z nagród

red
Fot. arch. Orkiestry.
Muzycy podczas jesiennego koncertu w Powsinie.

Warszawa - Karcelak 2017
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Nadarzyńscy muszkieterowie sportu
Dariusz Zwoliński

Wśród laureatów tegorocznej
piątej już edycji programu Pasjonat Sportowej Polski znaleźli
się trzej trenerzy z terenu naszej
gminy. Bogdan Lewandowski,
Witold Siwiec oraz Dariusz Zwoliński zostali wyróżnieni podczas
uroczystej Gali Sportowa Polska,
która odbyła się 25 października
w Warszawie, w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

- Czy Pana zdaniem w gminie Nadarzyn są
wystarczające warunki do uprawiania sportu?
- Sport w naszej gminie jest w bardzo
dobrej kondycji. Przede wszystkim jest
baza, czyli mamy trzy duże hale sportowe, dwie podlegające pod GOS jedną
pod Szkołę w Ruścu. W prawie każdej
szkole znajduje się sala gimnastyczna.
Do tego bardzo ładnie położony stadion. Dwa boiska typu Orlik należące
do Gminnego Ośrodka Sortu i boiska
w niektórych sołectwach, do tego siłownie zewnętrzne; tak więc baza do
uprawiania sportu jest bardzo dobra.
- Skoro jest odpowiednia baza, to czy są chętni,
aby z niej korzystać?

Od lewej: Bogdan Lewandowski, Witold Siwiec, Przemysław Babiarz, Dariusz Zwoliński,
Andrzej Supron podczas gali.
Pasjonat Sportowej Polski to osoba, - Od pewnego czasu obserwujemy zdektóra poprzez swoją pracę zawodową cydowany wzrost liczby dzieci chcących
i działalność społeczną przyczynia się do uprawiać różnego rodzaju dyscypliny
upowszechniania kultury fizycznej, działa sportu. Zresztą cała oferta sportowa
na rzecz sportu dzieci i młodzieży, akty- w gminie jest niezwykle bogata. To,
wizuje inne środowiska, a poprzez swoje co dzieciom dostarcza Klub Sportowy
działania jest wzorem i autorytetem dla GLKS Nadarzyn, czy nowopowstałe
mieszkańców, uczniów i sportowców.
kluby jak „Trucht” w Ruścu lub Klub
Daremnie szukać osób, które tak do- Sportowy Nadarzyn – Badminton, to
brze pasowałyby do powyższego opisu bardzo szeroka paleta różnego rodzaju
jak trzej trenerzy z Nadarzyna. Ludzie, dyscyplin sportu od gier zespołowych:
którzy od tak wielu lat z pełnym odda- piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka
niem poświęcali i poświęcają się dzie- nożna, piłka koszykowa, przez sporciom i młodzieży. Którzy przeżywają ty indywidualne tenis stołowy, sporty
wraz z zawodnikami nie tylko emocje walki. Myślę, że można w naszej gminie
meczów, trudy treningów, ale również uprawiać sport jeśli tylko się chce. Od
codzienne problemy młodych ludzi.
dwóch lat notujemy duże zainteresowaPoprzez wyróżnienie klub Sportowa Pol- nie sportem bardzo małych dzieci. Nieska wskazuje także te samorządy, które które sekcje sportowe zaczynają szkotworzą właściwy klimat dla działalności lenie dzieci w wieku przedszkolnym.
osób zaangażowanych w rozwój sportu Śmiało można powiedzieć, że dzieci
i rekreacji. Wyróżnienie Pasjonat Spor- zaczynają uprawiać sport od piątego
towej Polski przyznaje Kapituła Wyróż- czasem nawet czwartego roku życia.
nienia w ramach programu „Budujemy - Czy jako trener czuje się Pan spełniony, czy
Sportową Polskę”. W składzie Kapituły zawodowo odniósł Pan sukces?
Wyróżnienia zasiadają Andrzej Supron, - Nie, absolutnie nie czuję się spełnioPrzemysław Babiarz i Rafał Brzozowski
ny jako trener. Myślę, że źle by było
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gdybym czuł się spełniony. Najlepsze
jeszcze przede mną. Mogę powiedzieć,
że czuję się usatysfakcjonowany. Jestem
zadowolony z warunków pracy, które
posiadam. Jestem bardzo zadowolony
z dzieciaków, z którymi pracuję i rodziców, z którymi współpracuję. Uważam,
że wielu wspaniałych ludzi udało mi się
na swojej drodze tutaj w Nadarzynie
spotkać. Takich, którzy bardzo dużo
pomogli, którzy byli motywatorami
w działaniu i to jest fajne. Najlepsze dla
trenera jest to, gdy zawodniczki, czy zawodnicy są motywatorami. To oni nakręcają by pracować. Ja miałem szczęście, że taką młodzież na swojej drodze
spotykałem. To właściwie ich ambicja
i chęci powodowały, że mi się bardziej
chciało. Mimo, że były sukcesy, to dalej
jestem ich głodny. Pracuję, zawsze lubiłem pracować. Mogę o sobie powiedzieć, że jestem fanatykiem pracy, może
nie pracoholikiem – mam nadzieję – ale
na pewno jestem fanatykiem pracy. Myślę, że jeszcze dużo przed nami.
- Jakie cele stawia przed sobą dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu?
- Jako dyrektor GOS, czyli człowiek,
który jest odpowiedzialny za całokształt życia sportowego w tej gminie,
to cel nakreśliłem sobie jasno pierwszego kwietnia 2016 roku kiedy objąłem
to stanowisko. Chodziło mi o to, żeby
stworzyć warunki do uprawiania sportu
kwalifikowanego, czyli prawie wyczynowego oraz sportu amatorskiego czy
też rekreacji ruchowej dla szerokiej rzeszy mieszkańców naszej gminy. Wszystkie podejmowane przeze mnie działania kierowane są przede wszystkim do
tych grup, które takich okazji mają najmniej. Stąd z myślą o przedszkolakach
narodziła się idea „Przedszkoliady”,
dla dzieci z problemami „Paraolimpiada”, dla naszych seniorów duża liczba
imprez jak nordic walking czy wycieczki rowerowe. W tym roku planujemy
10 (223) październik 2017
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także spływ kajakowy. Uważam, że jest
to słuszne, gdyż sport kwalifikowany
skierowany jest do dzieci i młodzieży
w wieku szkolnym. Do tego mają liczne zajęcia sportowe w szkołach. Natomiast pozostałe grupy przed szkołą
i „grubo” po szkole są lekko zaniedbane. Uważam, że tutaj jest pole do działania dla Gminnego Ośrodka Sportu.
Poza tym organizujemy szereg imprez,
które mają scalać naszą społeczność lokalną. Chociażby turniej sołecki w piłkę
nożną, zawody w siatkówkę, siatkówkę
plażową, otwarte turnieje tenisa stołowego. Myślę, że jest to właściwy kierunek, aby rozwijać rekreację ruchową.
- Jakie wyzwania stoją przed Panem, jako
trenerem?
- Jeśli chodzi o moją społeczną rolę
trenera piłki siatkowej w klubie GLKS
Nadarzyn to stawiam sobie cele bardzo
sportowe. Na pewno takim oczkiem
w głowie jest stworzenie klas sportowych. Uważam, że jest taka potrzeba,
gdyż jest duża grupa dzieci, które chcą
zmierzyć się z wyzwaniem jakie niesie
sport. Zresztą sport zawsze jest prospołeczny, to dobra szkoła charakteru.
Chciałbym, aby wraz z dyrektorami
szkół z terenu gminy, klasy sportowe
tworzyć już od klasy czwartej i rozwijać
te najpopularniejsze dyscypliny sportu.
Natomiast już sensu stricte jako trener
to praca, praca, praca i to na pewno
przyniesie efekty.
- Co daje Panu satysfakcję? Czy najważniejsze
są wyniki?
- W pracy nauczyciela czy trenera najfajniejsze jest to, że ludzie są różni.
Dzieci przychodzą, trener ma możliwość obserwowania jak się rozwijają,
zmieniają. Może nieskromnie powiem,
że przez 27 lat pracy przynajmniej
30 procent młodzieży przewinęło się
w jakiś sposób przez moje ręce, czy
to wcześniej w tenisie stołowym czy
obecnie w piłce siatkowej. Jeszcze 15
lat temu tenis stołowy był bardzo popularną dyscypliną sportu. Dzięki temu
poznałem mnóstwo fantastycznych,
wspaniałych młodych ludzi, z którymi
nie wstydzę się powiedzieć, że mam
bardzo dobry kontakt. Niektóre moje
dawne zawodniczki z siatkówki obecnie ze mną współpracują, pomagają mi,
wspierają mnie w dotychczasowej pracy
trenerskiej. Kilka osób zrobiło naprawdę fajną karierę, medalistki mistrzostw
Europy czy Świata w tenisie stołowym.
W tej chwili zawodniczki siatkówki
Klaudia Alagierska reprezentantka Pol10 (223) październik 2017

ski seniorek, Basia Zakościelna zawodniczka ekstraklasy, młody człowiek – 18
lat - gra w Bielsku Białej czy Iwonka
Zuzel, rozgrywająca w pierwszoligowej
ENEA Poznań. Część dziewczyn gra
dalej w innych klubach, w pierwszych
czy drugich ligach. Wiele nadal trenuje
tenis stołowy. Monika Perzyna pracuje w Hiszpanii jako trenerka, Oktawia
Karkoszka jest tam rehabilitantką. Marta Ćwiertniewicz pracuje w redakcji
sportowej Polsat Sport. Wielu z tych
młodych ludzi swoją dalszą drogę życiową łączy ze sportem lub gdzieś blisko sportu i to jest fantastyczne. Każda
taka relacja uczy, nie tylko ja uczę ich
pewnych rzeczy, ale i oni uczą mnie.
- Czy po tylu latach bycia trenerem coś jeszcze
sprawia Panu trudność?
- Dla mnie trenowanie młodzieży to
jest sama radość. Jestem trochę jak koń
na Wielkiej Pardubickiej – nie widzę
przeszkód, a nawet jeśli się one pojawiają to po to, żeby znaleźć rozwiązanie i
przeć do przodu. Tak zostałem ukształtowany, sam byłem sportowcem, teraz
trenerem. Nie przypominam sobie jakiś
zawirowań czy takich myśli, że już czas
to rzucić. Oczywiście jak najbardziej lubię
nowe wyzwania, ale to jest normalne. To
jest ludzkie, że stawiamy sobie nowe cele
i realizujemy kolejne tematy.
- Trenuje Pan nastolatki, dziewczęta w trudnym
wieku dojrzewania. Jak udaje się Panu z jeszcze dzieci i już dorastających panienek stworzyć
sprawnie działający zespół?
- Podstawą jest świadomość tego, że
każdy z nas jest inny. Do jednej osoby można powiedzieć ostrzej, drugą
trzeba chwalić i wzmacniać pozytywnie. Kwestia w tym żeby poznać osoby. Z drugiej strony „sprzedać im”
filozofię funkcjonowania zespołu, to
że od myślenia „ja” muszę przejść do
myślenia „my”. To jest bardzo trudne
i faktycznie niektórzy takie rzeczy mają
we krwi i wynoszą, że tak powiem
z domu. Inni to „ja” mają bardzo
silnie zakorzenione i ciężko im się
przestawić na myślenie kategorią zespołu. Wypracowałem odpowiednie sposobypostępowania,zachowania.Spędzam
z nimi bardzo dużo czasu, te dziewczyny
dużo trenują. Wyjeżdżamy dwa trzy razy
w roku na obozy. To miejsce gdzie dużo
rzeczy się dzieje, także w sensie mentalnym, psychologicznym. W tym roku
mieliśmy bardzo dobry obóz. Pojechałem z młodziczkami i kadetkami w góry
do Austrii. Piękne miejsce, ale wymaga-

ło ono od zawodniczek współdziałania.
Mieszkaliśmy prawie trzy tysiące metrów
nad poziomem morza w związku z tym
wchodzenie, wjeżdżanie, codzienne pokonywanie pewnych problemów zmuszało do współdziałania. Teraz widzę
tego efekty, widzę że jest zespół. Dziewczyny potrafią brać odpowiedzialność
za siebie i za drużynę. Fajne jest to, że
widać jak ci młodzi ludzie się zmieniają.
Nie dzieje się to od razu, ale stopniowo małymi krokami budujemy zespół.
O drużynie, którą obecnie trenuję mogę
powiedzieć, że jest to bardzo fajna ekipa
bardzo młodych, ambitnych i inteligentnych ludzi. Dziewczyn, które mają szansę
osiągnąć bardzo dużo, tyle co ich starsze
koleżanki z 96 rocznika. To była taka
pierwsza grupa w Nadarzynie, która coś
osiągnęła w siatkówce. Nie ukrywam, że
mentalnie, poprzez wspomnienia jestem
z tą grupą związany.
- Można pogodzić ciężkie treningi i naukę
z pierwszą miłością, dyskotekami, randkami,
makijażem i długimi paznokciami? Czy da się
pogodzić potrzeby dziewczynek zmieniających się
w panienki i pojawiającymi się potrzebami nastolatek z ciężkimi treningami i wyrzeczeniami
zawodniczek czy też sportowcy muszą z czegoś
zrezygnować?
- Zawsze powtarzam, że podstawowym
warunkiem uprawiania piłki siatkowej
w klubie GLKS Nadarzyn przez dziewczęta są chęci i pracowitość. Siatkarka
musi być ładna. Po drugie i po trzecie
musi chcieć trenować. To są dziewczyny,
mają swoje potrzeby. To jest normalne, że
chcą się podobać. To też jest umiejętność
dbania o higienę, bo wysiłek sportowy
sprzyja zdrowiu, ale do niego też trzeba
mieć zdrowie. Więc muszą o siebie dbać
i pod kątem higienicznym i diety. Zawodniczki mają tego pełną świadomość,
a jeżeli nie, to się tego uczą i tę wiedzę
zdobywają. Życie wiele spraw weryfikuje, jak zawodniczka przyjdzie na trening
z długimi paznokciami i dwa na treningu
pękną to szybko zrozumie, że niestety
albo siatkówka, albo długie paznokcie. Jak
każdy młody człowiek dziewczyny chcą
się podobać, być atrakcyjne. To bardzo
dobrze, muszą mieć poczucie własnej
wartości nie tylko w sporcie, ale generalnie
w życiu. Do tego należy także wizerunek
zewnętrzny. Trzeba je tylko w tym wspierać, aczkolwiek pokazywać również co
jest ważne. Że nie tylko piękne jest to co
zewnętrzne, ale piękni jesteśmy również
poprzez wnętrze. Poprzez to co chcemy
osiągnąć, co robimy, do czego dążymy.
- Dziękuję za rozmowę.

red.
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...

- prawda w krzywym zwierciadle, czyli profesjonalna dezinformacja

Marzenia się spełniają, a Malkontent
bezustannie narzeka. Najpierw pyta:
gdzie są Strażnicy Gminni, gdy kierowcy niewłaściwie parkują swoje rumaki?
Strażnicy naklejkami „nagrodzili” za złe
parkowanie i znów Malkontent narzeka. Naklejki?? Od kiedy tak wolno? Już
szuka paragrafu - Może pod zniszczenie
mienia to podpiąć? Cokolwiek by się nie
działo, zawsze jest źle, a winni są ONI.
Naturalnym jest, że w miarę możliwości
staramy się unikać „toksycznych” osób
i związków. Najnormalniej w świecie
bardzo męczy przebywanie z ludźmi
stale narzekającymi i niezadowolonymi.
Takie „wampiry energetyczne” wysysają
całą radość życia, siłę i optymizm. Karmią się siłami życiowymi, zapałem i radością innych. Nie „zarażają” się jednak
pozytywną energią, raczej roznoszą „zarazę” smutku, bezsilności i zniechęcenia.
W gminie powstają ścieżki rowerowe.
Wszyscy się cieszą, tylko Malkontent
szuka dziury w całym. Dlaczego kostka,
dlaczego tam, a nie tu? Najpierw narzeka,
że drogi utwardzane są tłuczniem. Gdy
nawierzchnie pokrywane są destruktem,
nadal jest źle, bo stary i rakotwórczy, no
i pytanie wytrych – pasujące zawsze czemu ta droga, a nie inna. Setki dróg są
w gminie i zawsze którąś można wskazać. Czy pytania wynikają z faktycznej
troski lub zainteresowania? Nie miałbym
nic przeciwko, gdyby tak faktycznie było.
Nie trzeba być jednak znawcą, aby wiedzieć, że media społecznościowe nie są
ustawowo uznaną drogą do prowadzenia
konwersacji z urzędami. Zastanawiam
się jaki interes w uporczywym dopytywaniu ma osoba, która w internetowym
opisie podaje, że mieszka w Warszawie,
używa wizerunku zagranicznego modela
Marcello Alvareza? Gdy pyta o jakąś ulicę to chodzi o stolicę, w której mieszka,
czy naszą gminę wiejską?
Malkontent zatrzymał się
na moralności Kalego
Przez kilka ostatnich lat pogoda nas
rozpieszczała. Było sucho, ciepło i słonecznie. Latem mieszkańcy masowo
podlewali ogródki i w godzinach szczytu
spadało ciśnienie w kranach. Oczywiście Malkontent narzekał. W tym roku
deszczu było sporo. Krajowe media informowały o zalanych stacjach metra.
O ścianach wody zatapiających studzienki burzowe i stołecznych ulicach
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zamienionych w rwące potoki. Niezrażony sytuacją w pobliskiej stolicy gminny
Malkontent narzeka na nieprzewidującą
nawałnic władzę w gminie. Zdaniem
Malkontenta w gminie wiejskiej powinno
być lepiej niż w stolicy, inaczej porównuje
nas do „trzeciego świata”. Szkoda tylko,
że przysłowiowy Malkontent zatrzymał
się na moralności Kalego. Narzeka, że
woda zalewa mu działkę, przemilcza
fakt, że budując dom uszkodził instalację
melioracyjną i dlatego tapla się w błocie.
Narzeka na bezczynność samorządu, a
gdy komisja chce sprawdzić przyczyny i
wejść na jego teren to nie zezwala. Zasypał rowy, winna gmina, usunął odwodnienie terenu, winny samorząd. Wybudował dom w szczerym polu i narzeka, że
nie ma kanalizacji i asfaltu. Nie potrzebna
mu troska o jeden z nielicznych w gminie
zabytków, nie chce świetlicy w Parolach,
siłowni plenerowych, boisk, parku. Kościół przyrównuje do meczetu i twierdzi,
że oba są zbędne. Nie chce ścieżek rowerowych Malkontent chce „tylko”, aby
jego prywatne potrzeby zostały zaspokojone i to natychmiast. Woda, kanalizacja,
droga trudno powiedzieć, że są to zbytki. Jednak budując się na uboczu trzeba
mieć świadomość, że w pierwszej kolejności potrzeby te zostaną zaspokojone
w większych skupiskach. Ubiegając się o
dotację jednym z parametrów jest liczba
gospodarstw, dla których inwestycja będzie zrealizowana. Taniej w przeliczeniu
na mieszkańca wychodzi budowa kanalizacji do ulicy, przy której jest kilkadziesiąt
domów, niż do drogi, przy której mieszka
parę osób. Dodatkowo zaspokaja się potrzeby większej liczby mieszkańców. To
bardzo istotny warunek.
Interes Malkontenta
Wiele osób czeka na kanalizację, co nie
zmienia faktu, że świetlica, park, siłownia
czy szkoła też są niezbędne. Nie można
patrzeć egoistycznie, wyłącznie poprzez
pryzmat zaspokojenia własnych potrzeb.
Każda z tych rzeczy, nawet jeżeli zdaniem
Malkontenta jest mu niepotrzebna, to jest
dofinansowana z innego projektu. Nie
można zrobić kanalizacji zamiast świetlicy czy ścieżek rowerowych, ponieważ
dotacje są przyznawane na określony cel
i nie można tych pieniędzy wydać na coś
innego. Łatwo jest narzekać, zwłaszcza
gdy jest się osobą bardzo niecierpliwą,
jednak widząc, że stale kanalizację gdzieś

się buduje, to wiadomym jest, że wcześniej czy później i do nas dojdzie. Gorzej
by było, gdyby w gminie nie było żadnych inwestycji. Tak jest ze wszystkim,
trasę katowicką remontuje nie samorząd
tylko Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Modernizują drogę
odcinkami, a nie całą na raz. Najpierw
jedni mają trudniej, później inni. Odrobina cierpliwości i wszystkim będzie się
jeździło wygodniej i bezpieczniej. Gdyby
ktoś chciał zaspokoić wszystkie potrzeby
Malkontenta (co nie jest możliwe) On
i tak byłby niezadowolony. Ten typ
tak ma, zwłaszcza, że w krytykowaniu
wszystkiego ma swój prywatny cel – skok
na fotel Wójta. Czuje się silny, gdyż Wójt
wielokrotnie deklarował, że w nadchodzących wyborach nie wystartuje. Bez
konkurenta, z którym zawsze przegrywał liczy, że ma jakieś szanse. Sądzi, że jeśli będzie atakował i opluwał wszystkich,
którzy coś robią w gminie, to wystarczająco zniechęci potencjalnych konkurentów. Dlatego Malkontent próbuje się
podpiąć pod realizowane przez innych
działania. Jeśli mu się to udaje, to sobie
przypisuje zasługi, a całość inicjatywy
stara się obrócić przeciwko samorządowi. Jako, że niektórzy ludzie szybko uczą
się na własnych błędach, po przykrych
doświadczeniach starają się trzymać Malkontenta na dystans. Kończy się na tym,
że stają się obiektem jego ataków i „hejterskiej” nagonki.
W sieci nikt nie jest anonimowy,
ani bezkarny
Gdyby ktoś powiedział coś obraźliwego
drugiej osobie, to najpewniej zostałby
poproszony o wyjaśnienie na jakiej podstawie kogoś obraża. Sytuacja skończyłaby się obrazą lub w skrajnym przypadku
tak zwanym „mordobiciem”. Uchowaj
Boże, abym kogoś do tego namawiał. Jestem przeciwnikiem agresji, czy to słownej czy fizycznej jak i naruszaniu cudzej
przestrzeni. Wracając do przykładu czy
obrażający będzie się bronił „wolnością
słowa”, a obrażonego nazywał „cenzorem”? Dlaczego wobec tego obrażanie
kogoś publicznie w Internecie ma być
dopuszczalne? Mówiąc komuś w twarz
co o nim myślę, narażam się na jakieś
konsekwencje. Szarganie czyjejś opinii
w sieci ma ujść płazem? Anonimowość
w Internecie to fikcja. Każde nasze działanie zostawia ślady, są loginy, numery IP
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itp. Nawet jest specjalny wydział w policji
do cyberprzestępczości.
Osobiście nie zgadzam się na „hejt”.
Uważam, że nikogo nie obrażam odnosząc się do zachowań, a nie osób. Wielokrotnie już to powtarzałem, zachęcam
ponownie, jeśli ktoś się czuje przeze mnie
obrażony może sprawiedliwości dochodzić w sądzie. Natomiast pisanie pod
pseudonimem samo w sobie jest zgodne
z prawem i nie tylko w świecie literatury
powszechnie wykorzystywane. Uznałem, że uczciwiej jest od razu pokazać
czytelnikowi iż autor kryje się pod pseudonimem, niż podpisywać się fikcyjnym
imieniem i nazwiskiem. Z drugiej strony
skoro jako podmiot zbiorowy odnoszę
się do zachowań i postaw, nie widzę powodu większej identyfikacji i narażania
rodziny i bliskich na falę „hejtu”.
Malkontentowi życzę, aby czerpał więcej radości z życia, doceniał rzeczy małe,
a w stosunku do innych był tak wymagający jak jest do siebie. Gdyby nie patrzył z
pozycji „JA” tylko „MY” i zamiast moralnością Kalego, kierował się powszechnie akceptowanymi zasadami moralnymi nie miałbym o czym pisać.
AntyMalkontent

Opłaty za śmieci - indywidualny numer rachunku bankowego
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki informuje, że w celu usprawnienia ewidencji
dokonywanych wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla każdego Płatnika został utworzony indywidualny numer rachunku bankowego. Do każdego Płatnika zostaną dostarczone pisemne
informacje o indywidualnym numerze rachunku bankowego.
Prosimy o dokonywanie wpłat na wskazany numer rachunku odbiorcy.
Jednocześnie informujemy, iż dokonywanie wpłat w kasie pozostaje bez zmian.

W razie nieotrzymania lub zgubienia indywidualnego numeru rachunku bankowego
informacje można uzyskać w Urzedzie Gminy (pokój nr 232)
lub pod numerem telefonu 22 729 81 85 wew. 144

Ref. Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki

Firma Greenyard zatrudni do kompletacji towaru. Umowa o pracę + benefit system. Wymagana książeczka sanepid. CV na adres;greenyardpoland@gmail.com
lub tel. 663 600 679, 691 414 254
Firma Greenyard zatrudni pracownika biura. Praca z dokumentacją przewozową,
w systemie zmianowym. CV na adres:greenyardpoland@gmail.com
Firma Greenyard zatrudni do kompletacji towaru w magazynie mroźnia.Stawki
od 18,19 zł do 24 zł za godz. Wymagana książeczka Sanepid. CV na adres:greenyardpoland@gmail.com lub
tel. 663 600 679, 691 414 254
Kupię mieszkanie do 60 m kw. w Nadarzynie lub na terenie
Gminy Nadarzyn. Tel. kontaktowy: 602 291 301, 607 825 013
10 (223) październik 2017

Finco –Stal Serwis Sp. z o.o.
ul. Skulska 7, Nowa Bukówka poszukuje:
OPERATORÓW LINII PRODUKCYJNEJ DO
CIĘCIA BLACH oraz MAGAZYNIERÓW.
Oczekiwania: gotowość do pracy
w systemie zmianowym, umiejętność
pracy w zespole, odpowiedzialność,
uprawnienia na wózki widłowe i suwnice mile widziane. Oferujemy: praca na
pełen etat z atrakcyjnym wynagrodzeniem, stabilne zatrudnienie w firmie o
ugruntowanej pozycji na rynku.
CV proszę przesłać na:
praca@fincoserwis.pl
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System
powiadamiania SMS
Gminy Nadarzyn
Szanowni Mieszkańcy informujemy,
że w naszej gminie funkcjonuje
system powiadamiania SMS – owego.
Każdy mieszkaniec zainteresowany
otrzymywaniem ważnych
wiadomości może
rejestrować się drogą elektroniczną
na stronie Gminy Nadarzyn
lub złożyć formularz w postaci papierowej
w Kancelarii Urzędu Gminy
(ul. Mszczonowska 24,
pokój 100 – parter).

Zapraszamy
do korzystania
z tej formy komunikacji.
Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn:
www.nadarzyn.pl
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Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca
w godz. 6-14. Cały etat. Kajetany koło Nadarzyna,
mile widziane panie. Tel. 512 117 975

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni kucharkę.
Telefon 607-615-231

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

Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów. Tel. 604 408 618

Pranie i odkurzanie tapicerki samochodowej i wykładzin.
Pranie urządzeniem Karcher, odkurzanie urządzeniem
Rainbow. Tel. 502 337 965

Lokale do wynajęcia: tel. 601 213 055
- handlowo usługowy w centrum Falent
(50m2 -ul. Z.Opackiego 15)
- biurowy
(parter budynku mieszkalnego - 60 m2, ul. Lotnicza 41)

Sprzedam pilnie, bezpośrednio działkę budowlaną,
Urzut 1200 mkw, tel. 668224244

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

Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie
zatrudni ucznia/fryzjerkę, ewentualnie pomoc
fryzjerską. Tel. 606 132 233

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego:
mile widziane panie. Praca w godzianch
popołudniowych. Miejsce pracy: Kajetany
k. Nadarzyna, tel. 510 272 943

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

Przyjmę do pracy w kwiaciarni i zakładzie
pogrzebowym. Tel. 602 120 832; 22 720 33 69

10 (223) październik 2017
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Sprzedam 2 fotele, tapicerka, schowki wym.1mx1m, stolik
TV szklany, szafka pod TV, szafki kuchenne, pochłaniacz nad
kuchenkę, firany 2 szt. szer. 7 m, stabilizator nowy prawa
kostka roz.38. Tel 694 930 816

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

Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
Tel. 505 367 915
Zatrudnię do warsztatu samochodowego w Wolicy
elektro - mechanika, samodzielnego mechanika
oraz pomoc mechanika samochodowego.
Tel 602 765 845, od pn-pn 8.00-17.00

Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną – 1000 m kw.
w Rozalinie – dostęp do mediów.
Tel. 22 729 86 01; 661 160 045; 505 002 003

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

Pracownia protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219
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Sprzedam dom 180m2 w centrum Nadarzyna
Tel. 511 289 481
Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie
ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę
(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

Zatrudnię do warszatu samochodowego w Nadarzynie
lakiernika, pomocnika, zbrojarza.
Tel. 603 855 562
Pogotowie ogrodnicze: wycinki i formowanie drzew,
zakładanie trawników sianych i z rolki, koszenie i wertykulacja trawników, strzyżenie żywopłotów, zakładanie
ogrodów zimowych, sadzenie roślin.
Usuwanie zarośli z terenów działek. Prace porządkowe.
Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki).
Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.
Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481
10 (223) październik 2017
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski

Z życia parafii...

Z radością informujemy, że we
wrześniu 2017 Sakrament Chrztu
przyjęli: Leon Salamończyk, Piotr
Kupiecki, Oliwier Wojtiuk, Jagoda
Siedlecka, Marika Kowalska, Bartosz
Szczepański, Adrian Łapiński, Olaf
Erber, Natalia Lewandowska, Adela
Wrona.
Sakramentalny Związek Małżeński we wrześniu 2017 zawarły następujące osoby:
Piotr Walczak – Barbara Surała, Norbert Szamota – Marta Czerwińska,
Daniel Sawicki – Aleksandra Szokal-

ska, Tomasz Rudek - Natalia Bijata,
Grzegorz Kur – Joanna Rozbicka,
Adam Szczepański – Jowita Dębska,

Z przykrością informujemy, że
we wrześniu 2017 odeszli z naszej
Parafii: śp. Antoni Murzynowski,
śp. Piotr Szamota, śp. Marianna Zdzebel, śp. Jan Domagalski, śp. Wanda
Krasińska – Lewończuk, śp. Marian
Górski, śp. Henryk Majcz, śp. Helena
Pawelska.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... .
Pamiętajmy w modlitwach O zmarłych
z naszych rodzin.
ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Caritas przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie
Punkt Caritas mieści się w budynku
parafialnym,czynny: wtorki 10.00 –
12.00, czwartki 15.00 – 17.00
Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
Tel. 728 947 323

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

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
„SOLIDARNOŚĆ I WSPARCIE”
Przygotowana przez Muzeum Dulag 121 wystawa „Solidarność i wsparcie” miała swój wernisaż w 2016 roku w Sejmie Rzeczypospolitej. Od tego czasu gościła w kilku miejscowościach
województwa mazowieckiego a także w dalszych zakątkach Polski. Obecnie, w ramach współpracy z Muzeum Dulag 121, od 17 października do 16 listopada 2017 r. można ją obejrzeć
w Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn.
Wystawa poświęcona jest mało znanemu tematowi – zakrojonej na szeroką skalę akcji pomocowej dla ludności Warszawy wypędzonej ze stolicy w czasie Powstania Warszawskiego i po jego
zakończeniu. Wedle różnych szacunków Niemcy wypędzili od 390 do 650 tysięcy osób. Od
początku sierpnia 1944 do końca pierwszej połowy 1945 w pomoc dla wypędzonych zaangażowało się kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Wśród pomagających byli przedstawiciele i wolontariusze różnych organizacji działających oficjalnie i konspiracyjnie m.in.: Rady
Głównej Opiekuńczej, Armii Krajowej, Polskiego i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża,
zakonów oraz indywidualne osoby, które spontanicznie, w odruchu serca włączały się w pomoc.
Wsparcie organizowano wszędzie, gdzie trafiali wygnani warszawiacy, czyli w obozach przejściowych
w Pruszkowie (a od października 1944 roku także w obozach w Piastowie i Ursusie), w miasteczkach i wsiach południowo-zachodniego rejonu podwarszawskiego, a także na terenie Generalnego
Gubernatorstwa, gdzie zsyłano wypędzonych ze stolicy niezdolnych do pracy przymusowej.
Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia Biblioteki (wejście od strony ronda – parter). Istnieje
możliwość zakupu katalogu wystawy, wydanego przez Muzeum Dulag 121.
Szczegółowych informacji udzielą pracownicy biblioteki. Zapraszamy - wstęp wolny!
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Proponujemy...
GUTOWSKA-ADAMCZYK
M.:
Cukiernia
pod
Amorem: Ciastko
z wróżbą
Pierwsza
część drugiej
serii „Cukierni
Pod Amorem”,
dalsze losy Hryciów, którym los nie
oszczędza dramatycznych przeżyć.
W dwóch planach czasowych: historycznym i współczesnym, będziemy
śledzić losy znanych już i nowych
bohaterów od 1945 roku do współczesności.
RANKIN I.:
Nawet zdziczałe psy
Pełna napięcia, mroczna
i znakomicie
opowiedziana historia z
jednym z najlepszych powieściowych
detektywów.
GIORDANO M.: Ciotka Poldi
i sycylijskie lwy
Sympatyczne, lekko skonsternowane
spojrzenie na Sycylię, jej piękno, stereotypy oraz absurdy – i detektyw w
spódnicy – nie sposób jej nie pokochać!
BOĆKOWSKA
A.: Księżyc z
Peweksu: O luksusie w PRL
W kraju, w którym ludzie gnieździli się z maleńkich mieszkaniach,
a z roku na rok
półki
sklepowe

robiły się coraz bardziej puste, słowo
„luksus” nabrało specyficznego znaczenia. Ale nawet ten luksus nie był
dla wszystkich. Bo był to także kraj
równych i równiejszych. Sprytnych i
sprytniejszych.

GUZOWSKA
M.: Reguła nr 1
Simona Brenner jest archeolożką
i
złodziejką. W
dzień bada starożytną biżuterię, a nocą ją
kradnie. W obu
tych
dziedzinach jest bezkonkurencyjna. Jest też
niecierpliwa, ma ostry język i brak jej
szczęścia do mężczyzn.
MRÓZ R.:
Oskarżenie
Od serii brutalnych morderstw
pod
Wa r s z aw ą
minęły cztery
lata. Sprawcę
ujęto, skazano,
a potem osadzono w więzieniu. Dowody wskazujące na dawną
legendę „Solidarności” były nie do
podważenia. Mimo to pewnego dnia
mecenas Joanna Chyłka otrzymuje list
od żony skazańca, w którym kobieta
twierdzi, że odkryła nowe dowody na
niewinność męża.
ROSLUND
& THUNBERG.:
Rodzinny
interes
Trzej bracia
połączeni
wyjątkowo
silną więzią
i trudnymi
wspomnie-

niami z rodzinnego domu, dodatkowe
wsparcie ze strony dziewczyny jednego z nich i przyjaciel z wojskowym
doświadczeniem. Tyle wystarczyło,
by zorganizować serię wzorowanych
na operacjach militarnych napadów
na banki, które ponad dwadzieścia lat
temu wstrząsnęły Szwecją.
To oparta na faktach powieść z mistrzowsko skonstruowaną intrygą
i wciągającą akcją.

STRYCKER
N.:
Rzecz o ptakach
Ptaki od zawsze fascynują człowieka.
W tej książce
zostały wyeksponowane
ich szczególne zdolności
lub zachowania i to w taki sposób, że
trudno nie nabrać przekonania, iż nawet najpospolitsze z nich: sroka, kura
domowa, gołąb pocztowy czy szpak
odznaczają się czymś, co jest w stanie
zadziwić człowieka. Tańczą w rytm
muzyki, rozpoznają własne odbicie
w lustrze, rozróżniają ludzkie twarze,
„opłakują” zmarłych pobratymców i
tworzą istne dzieła sztuki.

Bezpłatne kursy
internetowe

Przypominamy, że nasza Biblioteka przedłużyła współpracę z firmą Funmedia,
zajmującą się nowatorskimi multimediami
edukacyjnymi. W związku z tym, nadal
oferujemy wszystkim naszym Czytelnikom,
rozszerzony pakiet atrakcyjnych kursów e-learningowych (internetowych). Oferta obejmuje
kursy językowe oraz specjalistyczne. Dzięki
naszej propozycji, możecie Państwo zdobywać
wiedzę przy pomocy gier, filmów oraz dialogów
z native speakerami. Multimedia odbierane są
wieloma zmysłami, więc proces przyswajania
wiedzy jest szybszy i trwalszy, a do tego można
dobrze się bawić i miło spędzić czas.
Rubrykę redaguje - Ewa Marjańska 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.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

Świetlice NOK
Nadarzyński Ośrodek Kultury ma
na terenie gminy Nadarzyn pięć świetlic. Świetlice, to miejsca nie tylko dla
dzieci, ale również dorosłych. Mimo
wspólnych założeń programowych
różnią się pod względem proponowanych zajęć i tego, co dominuje
w ofercie. I tak: świetlicę w Młochowie wyróżniają zajęcia teatralne dla
dzieci i dorosłych, jeżeli Sensoplastyka, to tylko w świetlicy w Urzucie,
w świetlicy w Rozalinie odbywają się
zajęcia ceramiczne z panią Kasią Przywecką, natomiast świetlica w Parolach znana jest ze spotkań kulinarnych.
W Wolicy pani Basia w soboty prowadzi zajęcia przystosowane dla dzieci od 6 lat - opiekunowie mogą pozostawić dziecko i odebrać po zajęciach.
Szczegóły oferty poszczególnych
świetlic na stronie www.nok.pl w zakładce „świetlice”.
Nowe zajęcia w świetlicy NOK
w Urzucie!!!
ROBOTYKA dla dzieci:
-wtorki godz. 16.00 - 17.00 gr. 5-7
lat - 25zł zajęcia,
godz.17.5 - 18.45 gr. 8-12 lat - 35zł.
zajęcia
Robotyka, to nauka przez zabawę,
to rozwój zdolności manualnych, wyobraźni przestrzennej, kreatywności,
nauka projektowania. Zapisy osobiście w świetlicy NOK w Urzucie lub
telefonicznie 605-911-287. Warunkiem organizacji zajęć jest zebranie
odpowiedniej liczby uczestników.
Więcej informacji o warsztatach na
stronie www.robocik.eu .Pierwsze zajęcia 7 listopada 2017 r.
Świetlica NOK w Urzucie zaprasza
także na: Zabawę Andrzejkową
z Klaunem Fredem
sobota 25.11.2017 r. godz. 13:30
CHĘĆ UDZIAŁU DZIECKA
W ZABAWIE NALEŻY ZGŁOSIĆ DO DNIA 20.11.2017 r.
telefonicznie 662-237-123,
e-mail:swietlicawurzucie@nok.pl lub
osobiście w świetlicy NOK w Urzucie
Więcej informacji na stronie www.nok.pl
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lub Facebook/ świetlica NOK Urzut

Świetlica w Parolach.
„Poznajemy kuchnie świata”

Miło nam poinformować, że wznawiamy cykl spotkań kulinarnych, których ideą jest możliwość poznania
nowych potraw, przepisów, przypraw,
sposobów gotowania jak również
historii z tym związanych. Naszymi
gośćmi są mieszkańcy gminy Nadarzyn,
którzy dzielą się swoimi umiejętnościami i tajemnicami kulinarnymi, miłośnicy gotowania i dobrego jedzenia.
Są wśród nich zarówno osoby, które
gotują amatorsko jak również zawodowo. Odbyliśmy podróże kulinarne
do takich miejsc jak Japonia czy Pakistan, było zarówno na słodko jak
i na ostro.
Najbliższe spotkanie odbędzie
się w 9 listopada o godzinie 17.00
a tematem będzie kuchnia żydowska.
Spotkanie poprowadzi Sławomir
Majewski. Zapraszamy na pokaz
i degustację. Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia przyjmujemy pod nr
tel. 605 911 300 (czynny w godzinach
pracy świetlicy) lub osobiście w świetlicy do dnia 6 listopada.
Masz pomysł na temat kolejnego spotkania kulinarnego i masz ochotę podzielić się
nim z nami zapraszamy do współpracy.
Może zrealizujemy właśnie Twój pomysł.
Majewska Monika Instruktor NOK

Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat
19 listopada 2017 r.
o godz. 15.00

Poznanie. Czy istnieją granice ludzkiego
poznania?
Ludzie od początków swego istnienia
zastanawiali się dlaczego istnieją świat
i człowiek; w jaki sposób poznajemy ten
fakt; czy istnieją granice poznania ludzkiego i co je tworzy.
Podczas spotkania przymierzymy się do
analizy otaczających nas obrazów rzeczywistych i namalowanych. Przyjrzymy się
koncepcji sposobu poznania świata Ludwiga Wittgensteina. Spróbujemy poddać analizie krytycznej jego teorię, zastanowimy się skąd biorą się rozbieżności
w tłumaczeniu ludzkiego poznania. Czy
istnieją granice tego poznania? Jeśli tak
lub nie, to dlaczego? Info dla Rodziców:
Wg Ludwiga Wittgensteina język jest nie
tylko narzędziem dającym możliwości
komunikowania się, lecz do pewnego
stopnia wyznacza sposób naszego myślenia. Zastanowimy się jak można rozumieć słynny wittgensteinowski cytat. Jaki
jest stosunek między językiem, a ludzkim
myśleniem, jaka jest rola języka w naszym poznaniu? Co to znaczy, że zdania
nie tylko odwzorowują fakty, lecz same
są faktami …
Warsztaty prowadzi Róża Stawieraj
absolwentka Filozofii ATK. Wstęp wolny

...po warszatach o godz. 16.00
z cyklu Teatrzyk w walizce
zapraszamy na przedstawienie
Teatru Odskocznia
„Bajka o dobrej Anusi i mądrym krasnoludku”

Anusia, spacerując po lesie słyszy krzyk. Okazuje się, że to krasnal, któremu noga utknęła
we wnykach. Dziewczynka ochoczo pomaga krasnalowi i odprowadza go do domu. Wkrótce
sama wpada w pułapkę, którą zastawiła na nią zła czarownica… Bajka o dobrej Anusi i
mądrym krasnoludku, to edukacyjna historia o tym, że z każdej trudnej sytuacji jest wyjście,
a dobro, które okazujemy innym, wraca do nas podwójnie.
Aktorzy: Sebastian Skoczeń, Kim Grygierzec, Scenariusz: Bogusława Baszun
Muzyka: Renata Baszun. Wstęp 5 zł/dziecko
10 (223) październik 2017

Wiadomości Nadarzyńskie

„Noc Walpurgi”
– Małgorzata Zajączkowska
w Kinie Nokowym

Z cyklu Koncert
dla dużych i małych
12 listopada 2017r.,
o godz. 16.00
zapraszamy na

Mozaikę barw
i rytmów.

W listopadzie w Kinie Nokowym prawdziwa uczta dla miłośników dobrego kina, świetnego aktorstwa i... opery. Zobaczymy obsypany nagrodami film
Marcina Bortkiewicza pt. „Noc Walpurgi”. Po projekcji widzowie będą mogli
porozmawiać ze znakomitą aktorką i ciekawym człowiekiem - Małgorzatą Zajączkowską (jedyną polską aktorką, która występowała u Woody’ego Allena).
W filmie Bortkiewicza brawurowo zagrała słynną divę operową a zarazem kobietę o dramatycznym życiorysie.

Zapraszamy 24 listopada (piątek) o godzinie 19.00.
WSTĘP WOLNY!
NOC WALPURGI

Film fabularny: Produkcja: Polska; Rok produkcji: 2015; Dane techniczne: Czarno-biały, 75 min; Reżyseria: Marcin Bortkiewicz; Scenariusz: Marcin Bortkiewicz, Magdalena Gauer na podstawie dramatu „Diva” Magdaleny Gauer.
Zdjęcia: Andrzej Wojciechowski
Scenografia: Katarzyna Sobańska, Marcel Sławiński
Dźwięk: Agata Chodyra
Montaż: Piotr Mendelowski
Obsada: Małgorzata Zajączkowska; Philippe Tłokiński
Producent: Sebastian Petryk
Produkcja: PS Film
Współfinansowanie: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Akcja filmu toczy się w noc Walpurgi, 30 kwietnia 1969 roku, w szwajcarskiej
operze, tuż po zakończeniu przedstawienia „Turandot” Giacomo Pucciniego.
Gdy gasną światła, ze sceny schodzi wielka diva operowa, Nora Sedler. Pod
drzwiami jej garderoby czeka na nią dwudziestokilkuletni, skromny dziennikarz,
Robert, umówiony na wywiad z artystką. Impulsywna Nora, wielka i nieokiełznana niczym Maria Callas, wyrzuca go za drzwi, ale w końcu zgadza się na
rozmowę. Od początku jednak prowadzi z nim misterną grę, nieustannie go
przyciągając i odpychając. W powietrzu unosi się erotyczne napięcie. Robert, nie
bez wewnętrznych oporów, wyraża na tę dziwną grę zgodę.
Źródło: http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1236045
MAŁGORZATA ZAJĄCZKOWSKA(ur. 1956 r.) – w teatrze debiutowała
w 1977 r., dwa lata później obroniła dyplom w warszawskiej PWST. W latach
1979-81 była aktorką Teatru Narodowego w Warszawie. Występowała m.in. w
filmach Wajdy, Zanussiego, Holland i Allena. W 1981 r. wyjechała do USA, gdzie
pod nazwiskiem Margaret Sophie Stein kontynuowała karierę aktorską, grając
w serialach, na Broadwayu i kinie. W 2015 r. zagrała główną rolę w filmie „Noc
Walpurgi” Marcina Bortkiewicza. Można ją również zobaczyć m.in. w „Zaćmie”
Ryszarda Bugajskiego. Gra gościnnie w Teatrze Polonia i Studio Buffo.
Na podstawie: https://k-mag.pl/article/malgorzata-zajaczkowska-jest-jedynapolska-aktorka-ktora-grala-u-woodyego-allena-59be4f5e79afb83ab0697004
10 (223) październik 2017

W programie m.in.utwory: J.S.Bacha, M.Musorgskiego, R.Galliano.
Wykonawcy: Agnieszka Rogowiecka - flet, Jacek Małachowski
- akordeon, Łukasz Owczynnikow
Wstęp wolny
- kontrabas.

18 listopada 2017r.,
godz. 19.00
Koncert:
Katarzyna Groniec
ZOO z piosenkami
Agnieszki Osieckiej

Nie planowałam.
Piosenki Agnieszki Osieckiej śpiewałam sporadycznie. Od czasu do czasu. Jak mnie ktoś
zaprosił. Ale nie pałałam. W zasadzie od początku, od „ Sztucznego miodu“. Nie pałałam.
Byłam młoda. I choć zawsze lubiłam smutne
piosenki, te konkretne działały mi na nerwy.
Bo czułam bezradność opisywanych kobiet. A
za wszelką cenę nie chciałam być jedną z nich.
Wtedy jeszcze wydawało mi się, że trzeba w stu
procentach utożsamiać się z podmiotem lirycznym. Jedyną piosenką, którą czułam każdym
porem skóry, prawie od oseska, była „ Uciekaj
moje serce“ . Jedyna do której pałałam. Potem
dorosłam. Potem dorosłam po raz drugi. I trzeci.
- na pods. strony interntowej artystki

Bilety w cenie 35zł (karta mieszkańca), 40 zł.
w sprzedaży od 6 listopada w kasie NOK
oraz online:www.nok.pl
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26 listopada (niedziela), o godz. 18.00
zapraszamy na spektakl Siemiona Złotnikowa

„Przyszedł mężczyzna do kobiety”

Obsada:
Dina - Anna Wojton
Wiktor - Waldemar Obłoza
kostiumy: Andrzej Lewczuk
Opieka artystyczna: Jerzy Bończak
Czas trwania: 105 minut / z przerwą
Nie ma bardziej uniwersalnego i zarazem banalnego tematu niż miłość, lecz chociaż wszystkie historie miłosne wydają się podobne, każda z nich jest inna. W sztuce Złotnikowa poznajemy historię Diny i Wiktora – zwykłą a zarazem niezwykłą, komiczną
i dramatyczną, zabawną i smutną… jak samo życie. Oboje po przejściach i z przeszłością.
Bilety 30zł. (karta mieszkańca) i 35zł., sprzedaż od 13 listopada 2017 r. w kasie NOK oraz online:www.nok.pl

Uniwersytet
Trzeciego Wieku
9. listopada 2017 r.godz. 17.00;
NOK, sala nr 2
„Wielka historia i wielcy Polacy
na Kresach”;
prowadzenie: Katarzyna Węglicka;
28 listopada 2017r.
godz. 17.30; NOK, sala nr 2
„Ignacy Jan Paderewski-artysta,
polityk-jeden z największych
Polaków w historii”
prowadzenie: Igor Pogorzelski

Rubrykę redaguje
- Kamila Michalska Dyrektor NOK

SPORT

Sport szkolny
Piłka nożna
W pierwszych zawodach w tym
roku szkolnym, zorganizowanych
przez Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia” chłopcy reprezentujący klasy gimnazjalne
z Nadarzyna zajęli miejsce piąte
i zdobyli pierwsze punkty do klasyfikacji sportowej gmin zrzeszonych
w tym stowarzyszeniu. Był to turniej
piłki nożnej. Zawody rozegrano 14
października 2017 roku w Błoniu.
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Natomiast w dniach 17 i 18 października 2017 r. w Raszynie rozegrano mistrzostwa powiatowe w piłce
nożnej gimnazjalistów. We wtorek
17.10.2017 roku grały dziewczęta,
a dzień później chłopcy. Nadarzyńscy
gimnazjaliści awansowali na mistrzostwa rejonowe zajmując w końcowej
klasyfikacji miejsce drugie w powiecie. Dziewczętom udało się uplasować na miejscu piątym. Gratulujemy
chłopcom i życzymy awansu do turnieju wojewódzkiego.

19 września br. w Szkole Podstawowej w Kostowcu odbyły się biegi przełajowe klas IV-VII szkół
podstawowych Gminy Nadarzyn.
W zawodach wzięły udział 4 placówki. Klasyfikacja dziewcząt: I m.SP
Rusiec, II m. SP Kostowiec, III m.
SP Wola Krakowiańska, IV m. Klasyfikacja chłopców: I m. SP Rusiec
i SP Nadarzyn, II m. SP Kostowiec,
III m. SP Wola Krakowiańska. Klasyfikacja generalna: I m SP Rusiec, II m.
SP Kostowiec, III m. SP Nadarzyn,
IV m. SP Wola Krakowiańska
Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu szkolnego
10 (223) październik 2017
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GLKS
sekcja piłki
siatkowej
Eliminacje Rejonowe
Wojewódzkiej
Gimnazjady LZS
w piłce siatkowej
12 października w hali GOS w Nadarzynie rozegrano eliminacje rejonowe wojewódzkiej Gimnazjady LZS
w piłce siatkowej.
Reprezentacja (byłego już Gimnazjum, a teraz LO w Nadarzynie) chłopców zajęła IV miejsce. Wśród dziewcząt
II zespól z Nadarzyna (zbudowany
z dziewcząt z klas II i III gimnazjum
oraz VII SP w Nadarzynie ) zajął 4
miejsce, a ekipa złożona z dziewczynek
z klasy drugiej gimnazjum i VII SP sportowej w Nadarzynie zajęła I m. Skład
Nadarzyn I: Kinga Wrońska, Wiktoria
Nawrocka, Asia Polski, Iga Grzywa,
Gabrysia Dębowska, Julia Głodek, Julia
Brzeczkowska, Andżelika Dubielecka

Fot. arch. GLKS

oraz Julia Stępień. W zwycięskim zespole ciężko kogokolwiek wyróżnić ponieważ wszystkie dziewczęta prezentowały
się bardzo dobrze w tym turnieju.
Skład Nadarzyn II: Natalia Mokrzycka,
Kamila Kiełbaszewska. Martyna Sojka,
Dominika Kokosińska, Gabrysia Maruszewska, Karolina Guzowska, Gabrysia
Jedlińska,Oliwia Jóźwik, Tosia Dośpiał
i Kasia Serwin. W tej drużynie na

ogromne słowa uznania zapracowała
sobie świetna w ataku, zagrywce i obronie Natalia Mokrzycka oraz dwie najmłodsze w ekipie i najmniej doświadczone Tosia Dośpiał i Kasia Serwin.
W turnieju wystartowały ekipy
z Nadarzyna, Lesznowoli, Nieporętu,
Międzyborowa.
Dariusz Zwoliński - trener

Ogólnopolski Turniej „Dwójek”
Sekcja piłki siatkowej GLKS Nadarzyn zorganizowała 8.X.2017 w hali
sportowej GOS w Nadarzynie ogólnopolskie zawody w najmłodszej
siatkarskiej kategorii dla dziewcząt
z rocznika 2007 i młodsze. Młody
siatkarski „narybek” startuje w zespołach dwuosobowych. Turniej
otworzyli Prezes Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki Siatkowej
Witold Roman (były reprezentant
Polski) oraz Dyrektor GOS w Nadarzynie Dariusz Zwoliński. Gościem
specjalnym turnieju był Stephane Antiga, którego fanom siatkówki przedstawiać nie trzeba. Zawody zgromadziły na starcie ponad sto pięćdziesiąt
młodych zawodniczek z całej Polski.
Zakończył się pełnym sukcesem.
ak zwykle szybko, sprawnie, radośnie i ...bez kontuzji. Ogromne słowa
uznania dla trenera Damiana Krzemińskiego (główny organizator),
naszych pań trenerek, które dzielnie
Go wspomagały (Aneta Krzemińska,
Dominika Leśniewicz, Ewa Podkalicka, Edyta Biernacka, Katarzyna Kuczewska) oraz dla dziewcząt
10 (223) październik 2017

z Akademii Siatkówki GLKS Nadarzyn , które pomagały młodszym
koleżankom sędziując ofiarnie cały
turniej. Do tego wszystkiego fajna
gra naszych młodych „siatkareczek”
i fantastyczny brązowy medal duetu
Natalia Struzik - Ola Rybarczyk.
Zawody współfinansowane były
ze środków Samorządu
Woj. Mazowieckiego
NAJLEPSZE
ZAWODNICZKI
TURNIEJU: NADIA SIUDA - ZAWIERCIE I, MARYSIA OPORA
- ZAWIERCIE II, ALEKSANDRA
RYBARCZYK GLKS NADARZYN
Pierwsza dziesiątka:
1 DWÓJKA ZAWIERCIE I
2 DWÓJKA ZAWIERCIE II
3 GLKS NADARZYN I
4 METRO WARSZAWA I
5 MOS WOLA 2
6 JKS JASTRZĘBIE 2
7 ATENA WARSZAWA
8 TYTAN OSTROWY
9 POLONEZ WYSZKÓW 6
10 MOS WOLA 1

Fot. arch. GLKS

Nasze brązowe medalistki Natalia Struzik
i Ola Rybarczyk

Źródło: GLKS Nadarzyn
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Juniorki z kompletem punktów
na czele tabeli !!!
Nadarzyn lepszy od Radomia.

W rozegranym meczu wojewódzkiej
lidze juniorek GLKS Nadarzyn we
własnej hali pokonał silną ekipę UKS
Szóstka Radom. Trzeba przyznać, że
od pierwszej piłki nasze dziewczęta zagrały bardzo dobre spotkanie.
Agresywna i skuteczna zagrywka,
pewne przyjęcie, niezła obrona, bardzo dobre rozegranie Gabrysi Dębowskiej, skuteczne bloki były kluczem do dzisiejszego zwycięstwa.
Warto podkreślić, że wchodzące na
zmiany zawodniczki stworzyły dziś
ogromną wartość dodaną. Iga Grzywa (as serwisowy i świetny blok),
Paulina Bąkiewicz (świetne przyjęcie
i atak), Wiktoria Nawrocka (ważne
punkty w ataku). Co ważne mecz rozpoczęliśmy bardzo młodym składem.
Na rozegraniu Gabrysia Dębowska
(2003 r.), w przyjęciu Kinga Wrońska
(2004 r.) i Wiktoria Kunicka (2001
r.) zmieniana przez Pauliną Bakiewicz (2000r.), w ataku Gosia Żwirska
(2001 r.) zmieniana przez Wiktorię
Nawrocką (2003 r.), na środku Natalia
Mokrzycka (2002 r.) oraz Asia Polski
(2003 r.) zmieniana przez Igę Grzywa (2003 r.) i libero Eliza Kolarczyk
(2001 r.) i Natalia Włostowska (2000
r.). Juniorki to zawodniczki z roczników
2000-1999. Skład uzupełniały: Asia
Miszczuk (2001 r.), Weronika Biernat
(2000 r.), Julia Głodek (2004 r.).
GLKS Nadarzyn - UKS Szóstka Radom 3-0 (25-22, 25-22, 25-18 ).
Po pięciu rozegranych spotkaniach
nasze juniorki zgromadziły 15 punktów i są liderkami swej grupy.

na pewno trzeba podkreślić bardzo
dobra grę rozgrywającej Gabrysi Dębowskiej.
Skład GLKS: Kinga Wrońska, Julia
Brzeczkowska, Wiktoria Nawrocka,
Angelika Dubielecka, Natalia Mokrzycka, Iga Grzywa, Ola Bąkiewicz,
Gosia Żwirska, Asia Polski, Wiktora
Kunicka, Gabrysia Dębowska.
Po pięciu rozegranych spotkaniach
w lidze kadetek nasz zespół zaliczył
5 wygranych.
Dariusz Zwoliński
Trener
Fot.obok:kadetki podczas meczu.

Fot. arch. GLKS

PIKNIK RODZINNO - CHARYTATYWNY
NA RZECZ TRANSPLANTACJI

1 października w hali widowiskowo
- sportowej przy Szkole Podstawowej
w Ruścu podczas PIKNIKU RODZINNO - CHARYTATYWNEGO NA RZECZ TRANSPLANTACJI odbył się pierwszy w historii
turniej badmintona zorganizowany
przez nasz klub. Jest nam niezmiernie
miło, że mogliśmy uczestniczyć w tak
szczytnym celu, dołączając się do ak-

cji wspierania idei transplantacji.
Rozegrano turniej badmintona
o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn,
w którym to lekarze kontra pacjenci
toczyli równa walkę w grach podwójnych. Z wielkim zaangażowaniem i
uśmiechem na twarzach mecze rozgrywane były pod okiem profesjonalnych zawodników (sędziów).
Mecz pokazowy zaprezentowali reprezentanci Polski w badmintonie:
Adrian Dziółko, Mateusz Danielak,
Bartłomiej Mróz oraz trenerki KS
Nadarzyn: Agnieszka Wojtkowska i
Kinga Haracz. Mocną stroną naszego
zespołu były również: Bożena Haracz, Alicja Zapolska oraz Idalia Haracz-Ostrowska, które pełniły wiele
ważnych funkcji. Serdecznie dziękujemy wszystkim za obecność, pomoc
i zaangażowanie!

Kadetki z kompletem
zwycięstw.

GLKS NADARZYN - UKS Beta
Błonie 3:0 (25:13, 25:13, 25:12).
Takim wynikiem zakończył się dzisiejszy mecz ligi kadetek.
Wynik najlepiej oddaje przebieg tego
jednostronnego spotkania.
Nasz zespół złożony z młodziczek
oraz dwóch kadetek rozegrał bardzo
przyzwoity mecz. Przy takiej różnicy
poziomów jaki zaprezentowały dziś
zespoły ciężko wskazać najlepszą
zawodniczkę w naszym zespole ale
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Źródło Klub Sportowy Nadarzyn. Fot. Trenerki Kinga Haracz (z lewej) oraz Agnieszka Wojtkowską
z gościem specjalnym Arturem Barcisiem.
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GLKS - sekcja tenisa stołowego
Pokazowe lekcje
tenisa stołowego
Sekcja Tenisa Stołowego GLKS
Nadarzyn nie próżnuje. W przerwach
między zawodami, treningami i meczami ligowymi zachęcamy do aktywnego spędzania czasu, uprawiania
sportu, na przykład tenisa stołowego.
W środę, 27.09.2017 było nam bardzo miło gościć w Szkole Podstawowej w Młochowie. Zawodniczki
Ekstraklasy Kobiet Klaudia Kusińska
i Paulina Krzysiek wspierane przez
młodziutką Blankę Kusińską oraz
Filipa i Adama Kosteckich grających
w V Lidze zaprezentowali jaką frajdą
może być gra w ping-ponga. Lekcję
pokazową poprowadził trener Marcin Kusiński. Można było nie tylko
obejrzeć efektowne zagrania zawodników ale także samemu spróbować
swoich sił przy stole. Jak zwykle była
dobra zabawa i pytania kiedy można
przyjść na trening. Zapraszamy codziennie na halę GOS w Nadarzynie.
Dziękujemy za bardzo miłe przyjęcie.
Natomiast 20.09.2017 r. mieliśmy
przyjemność prowadzić lekcję pokazową w Oddziale Przedszkolnym
w Ruścu. W lekcji wzięło udział kilka grup wesołych przedszkolaków.
Z naszej strony, trener Marcin
Kusiński, inicjator pokazów zabrał ze sobą dziewczyny z Ekstraklasy, Kasię Ślifirczyk i Paulinę
Krzysiek oraz chłopców z V Ligi,
Tomka Trzaskowskiego i Maksa Nawarskiego, uczniów klasy sportowej SP
w Nadarzynie. Była też z nami Blanka
Kusińska, która na co dzień uczy się
właśnie w szkole Ruścu. Trener opowiadał o tenisie stołowym a zawodnicy pokazywali efektowne zagrania.
Na koniec dzieci mogły spróbować
swoich sił przy stole. Zajęcia są od tej
pory kontynuowane w każdą środę
o 10.40. Trener Marcin przygotował
dużo zabaw i konkurencji nastawionych na ogólny rozwój fizyczny
dzieci. Dziękujemy Pani Dyrektor
Agnieszce Sobczyńskiej za pomoc.
Piotr Napiórkowski
Trener
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Ekstraklasa Kobiet - 3:0
w meczu otwarcia sezonu!

W meczu otwarcia sezonu Ekstraklasy Kobiet zawodniczki GLKS SCANIA
Nadarzyn zmierzyły się 29.09.2017 z zespołem SCKiS HALS WADWICZ
Warszawa. Nasz zespół nieco osłabiony. W meczu nie wystąpiła kontuzjowana
Klaudia Kusińska. Zastąpiła ją Paulina Krzysiek radząc sobie doskonale z przeciwniczką, Katarzyną Nowocin, którą pokonała 3:0. Całe spotkanie rozpoczęła
Kasia Ślifirczyk, która w pojedynku z Moniką Klimczak odniosła zwycięstwo
3:1. Trzeci punkt dorzuciła Chinka Cai You Han wygrywając w czwartym secie
na przewagi z Agatą Zakrzewską 3:1. Pomimo kontuzji Klaudii dziewczęta poradziły sobie bardzo dobrze. Cieszy bardzo wysoki poziom gry Kasi a także mocne wsparcie Pauliny. Gratulacje dla zawodniczek i trenera Marcina Kusińskiego.

Fot. arch. GLKS

Wiktoria Ziemkiewicz na podium
Wojewódzkiego Turnieju Seniorów
Nasza sympatyczna zawodniczka, Wiktoria Ziemkiewicz wywalczyła srebrny medal
w rozgrywanym w Nadarzynie, 7.10.2017 r.,
Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym Seniorów. Nadarzyńskie zawody stały na bardzo wysokim poziomie. Nie brakowało utytułowanych uczestników, byłych mistrzów,
wicemistrzów i medalistów mistrzostw Polski niemal wszystkich kategorii wiekowych,
włącznie z kategorią senior. Efektem takiej
frekwencji było wiele ciekawych i emocjonujących pojedynków z wymianami stojącymi na bardzo wysokim poziomie i to już od
pierwszych rund turnieju.
Fot. arch. GLKS
Tym samym zdobyła kwalifikację na I Grand
Prix Polski który odbędzie się pod koniec miesiąca w Gdańsku. A będzie nas
tam reprezentować pięć zawodniczek dzięki limitom imiennym wywalczonym
w poprzednim sezonie.
Gratulacje!!!!!!!!

Piotr Napiórkowski
Trener
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I Liga Kobiet - pewna wygrana z Gnieznem
W ostatnich tygodniach rozgrywalismy mecze drugiej i trzeciej kolejki I
Ligi Kobiet. We czwartek, 28.09.2017,
z zespołem Stelli Gniezno. Ten zespół
bywał dla nas często bardzo trudny.
Raz wygrywaliśmy, raz przegrywalismy
a czasem zdarzały się remisy. Tym razem
jednak patrząc na składy bylismy przed
meczem zdecydowanym faworytem.
W naszym składzie zagrały Paulina
Krzysiek, Ola Falarz, Ola Dąbrowska
i Wiktoria Ziemkiewicz. W rezerwie
pozostawały Wera Bożek i Paulina
Draniak.

mecz będzie pod naszą kontrolą .
Po pierwszej rundzie prowadzilismy
4-0.
W grach podwójnych remis. Goście,
zespół Stelli wygrał na pierwszym stole
z deblem Falarz, Ziemkiewicz my zaś
wygraliśmy na stole drugim (Krzysiek,
Dąbrowska).
Wynik meczu 5-1 dla nas i ostatnia runda spotkań pojedynczych.
Bardzo pewne wygrane Wiktorii i Pauliny, które dały nam prowadzenie 7-1
oznaczały, że ten mecz już wygraliśmy.
W ostatnim spotkaniu na pierwszym

Fot. arch. GLKS

Mecz otworzyliśmy dwoma wygranymi Pauliny Krzysiek i Wiktorii Ziemkiewicz. W kolejnych grach Ola Falarz
grająca stylem defensywnym pokonała
pewnie najlepszą zawodniczkę gości
Paulinę Nowacką 3-0 i było jasne, że ten

stole wygrała Ola Falarz. Ola Dąbrowska nie sprostała swojej przeciwniczce
i tym samym cały mecz zakończył się
wynikiem 8-2. Gratulacje dziewczyny!
Piotr Napiórkowski
Trener

Udany początek piątoligowców

1.10.2017 r. nasi piątoligowcy rozpoczęli swój sezon wyjazdowym meczem z HALS
WADWICZ Warszawa. W drużynie gospodarzy niewielkie zmiany. Nasz zespół
wzmocniony zaś o Dominika Borowskiego, który będzie mocnym wsparciem dla
swoich kolegów: Tomka Trzaskowskiego, Maksa Nawarskiego oraz Filipa i Adama
Kosteckich. Cel na ten sezon – awans do czwartej ligi! Pierwszy krok wykonany.
Pojedynek zakończył się bowiem zwycięstwem i to bardzo wysokim 8:1. Gratulujemy!

Piotr Napiórkowski - trener

Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego na iTVNadarzyn
z IV Memoriału im. Daniela Kołakowskiego i Filipa Wojcieszaka w
piłce koszykowej, który był rozgrywany w Nadarzynie
w dniach 22 - 24 września br.

GLKS - sekcja biegowa
• 8 października pojechaliśmy do Skuł
na III Biegi Strażackie.
Brzydka pogoda (zimno i deszcz) nie
odstraszyła zawodników od udziału
w biegach – startowało w sumie 269
osób. Dzieci biegły tylko jeden dystans
1000 m, bez podziału na kategorie wiekowe.
Wyniki: dziewczęta: 3 m. Amelia Omen,
7 m. Ola Sudoł, 9 m. Emilia Omen,10
m. Ewa Boczar, 11 m. Ola Niska, 12 m.
Amelia Omen,17 m. Nikola Omen
Chłopcy: 10 m. Kacper Szustak.
• 22 października zawodnicy sekcji biegowej GLKS Nadarzyn wystartowali
w ostatnim w tym roku biegu zamykającym cykl Biegam, bo Lubię
w Lasach Chełmońskich – JESIEŃ. W Żabieńcu wystartowało
w sumie 350 osób. Nasza reprezentacja uplasowała się w czołówce. Tym
razem niekorzystna aura także nie
zniechęciła zawodników do udziału
w biegach na 5 i 10 km, a także biegach
dla dzieci, w których wystartowało
w sumie około 350 osób. Dzieci biegły
trzy dystanse 300 m, 400 m i 600 m,
z podziałem na kategorie wiekowe.
Dziewczęta: 1 m. Amelia Szmaglik,
5 m. Amelia Omen, 10 m. Emilia
Omen, 13 m. Nikola Omen; 11 m. Iza
Niska.
Chłopcy: 2 m. Kacper Buczkowski,
3 m. Filip Buczkowski.
W biegu głównym na 5 km po całym
cyklu (4 biegi) w swojej kategorii wiekowej 3 miejsce zajął Stanisław Kamiński
z Nadarzyna.
• 14 października uczestniczyliśmy
w Biegu Dyni w Lesznowoli.
Wyniki:
300 m – 1 miejsce Nikola Omen,
a 2 Zosia Markowicz obie ze Szkoły
Podstawowej w Ruścu.
600 m – 3 miejsce Kacper Buczkowski
z SP Rusiec.
Startowali jeszcze:
Filip Buczkowski – 6 miejsce 300 m,
Emilia Omen – 10 miejsce 300 m,
Iza Niska – 17 miejsce 300 m,
Kacper Szustak – 10 miejsce 600 m,
Amelia Omen – 10 miejsce 600 m,
Amelia Szmaglik – 9 miejsce 1000 m,
Ola Niska – 10 miejsce 1000 m.
GRATULUJEMY!!!
Dziękuję Rodzicom za pomoc
w dowiezieniu dzieci na zawody.
Jacek Nowocień
trener i opiekun sekcji biegowej
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Organizacja zajęć w hali sportowej GOS
w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41)
1. Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2. Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godz. do uzgodnienia.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej
p. Bogdanem Malinowskim tel./fax (22) 739 90 18, e-mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
Sala fitness : proponowane zajęcia - pilates, bóle kręgosłupa, fitness, joga.
Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna – 6 x w tygodniu do uzgodnienia).
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345
Redaktor naczelna: Dorota Sobolewska - Głodek. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych,
zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!!
Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy
oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego.
Adres Redakcji: Nadarzyński Ośrodek Kultury; 05-830 Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42, z dopiskiem „Wiadomości”
tel. 22 729 89 15; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; nok@nok.pl. Formularz zgłoszenia reklam oraz ich cennik na stronie www.nok.pl
w zakładce „Wiadomości Nadarzyńskie”. Wydawca: Nadarzyński Ośrodek Kultury.
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21
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NOK w obiektywie...
Promocja płyty NOK PĘD BAND
- 14.10.2017 r.

Fot. M. Zdrzyłowski

Rozpoczęcie Roku Akademickiego UTW, Koncert muzyki i tańca flamenco - 30.09.2017 r.

Fot. M. Zdrzyłowski

Kino Nokusiowe, Jak ożywić lalkę -1.10.2017 r.

Wiesława Bogdańska, Pokaz wycinanek -14.10.2017 r.

Fot. M. Zdrzyłowski

Fot. M. Zdrzyłowski

Wycinanka
40z Powiśla, wernisaż wystawy z kolekcji
Mariana Sołobodowskiego
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Koncert Piotra Bukartyka
- 15.10.2017 r.

