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Szanowni Państwo,
21 października 2018 roku to
data ostatnich wyborów samorządowych, w których powierzyli mi Państwo odpowiedzialną
i zaszczytną funkcję Wójta Gminy
Nadarzyn na kolejne 5 lat. Pierwsza
rocznica zobowiązuje, do złożenia przed Wami krótkiego raportu
z podjętych działań. Jest o czym pisać, tak więc ten tekst przeznaczony jest dla wytrwałych.

Zapraszamy na
Bal Sylwestrowy 2019/20

Przyjmę nieruchomości do sprzedaży
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INWESTYCJE DROGOWE
ponad 16 mln PLN
• „Parkuj i Jedź” - po początkowych problemach wykonawcy
z otrzymaniem pozwolenia na budowę inwestycja przebiega sprawnie i powinna zostać zakończona
do końca roku, wykonano też odwodnienie, przebudowę i poszerzenie ulicy Granicznej.
• Ścieżki rowerowe - ścieżka rowerowa ul. Grodziska w Starej Wsi
– po usunięciu słupów energetycznych będących w kolizji poszerzono mostek i położono asfalt,
- ścieżka rowerowa ul. Pieczarkowa w Starej Wsi – wykonano
szybko i sprawnie, bardzo ciekawy
odcinek,
- ścieżka rowerowa ul. Poziomkowa w Starej Wsi – po dużych
perturbacjach z wykonawcą dokończono ten odcinek z zachowaniem
drzewostanu, trwają prace wykończeniowe (odwodnienie pasa drogowego przy Brwinowskiej i wyniesione przejście)
- ścieżka rowerowa w Starej Wsi
w ul. Jemiołowej, Głogowej, Tarniny, Brwinowskiej (organizacja
ruchu),
- ścieżka rowerowa ul. Grodziska
(od Poziomkowej w kierunku Urszulina) w Starej Wsi – na etapie
pozwolenia na budowę,
- ścieżka rowerowa ul. Tarczyńska w Krakowianach, trwają prace
na odcinku Młochów – Krakowiany, wybudowano mostek (kładkę
rowerową) na rzece Utrata, czekamy także na położenie pod ścieżką
przez PGE kabla energetycznego,
- ścieżka rowerowa ul. Nad Utratą w Walendowie, trwają prace
ziemne, UG zobligował także projektanta do zaprojektowania wyniesionych przejść rowerowych na
ulicy Nad Utratą,
- ścieżki rowerowe w Nadarzynie
(Sitarskich, Przejazdowa, Pruszkowska, Wierzbowa) trwają prace
projektowe i uzyskiwanie pozwolenia na budowę,
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- ścieżka rowerowa Stara Wieś
– Urzut, rozpoczęły się prace
przygotowawcze,
ziemne,
- ścieżka rowerowa ul. Promyka
w Urzucie – rozpoczęło się układanie krawężników,
- ścieżka rowerowa ul. Przemysłowa w Rozalinie, fragment dedykowany,
• Utwardzenie ulic destruktem
- Stara Wieś: Pieczarkowa, Borówkowa, Krokusowa Rusiec: Turkusowa, Słowicza, Nadarzyn: Akacjowa, Babiego Lata, Strzeniówka:
Miodowa, Wesoła, Urzut: Bielińska, Rozalin: Rzewuskiej.
• Wykonanie oświetlenia ulicznego: Środkowa – Rusiec, Kanarkowa, uzupełnienie Frezji – Młochów
Babiego Lata, boczna od Granicznej, łącznik Pastewnik - Nadarzyn Bracka - Stara Wieś Kukułki
- Strzeniówka Kawalerska - Rozalin Pastelowa - Wolica Przytulna
- Urzut Sadowa - WalendówRosy
- Kajetany
• Progi zwalniające: Głogowa,
Jemiołowa - Stara Wieś Źródlana
- Młochów Środkowa, Żwirowa –
Rusiec
• Nowa nakładka asfaltowa na
ulicach: Głogowa, Jemiołowa Stara Wieś (przy realizacji ścieżek) Brzozowa – Kajetany (do
15.11.2019 r.) Długa – Wolica (do
15.11.2019 r.)
• Powiatowe inwestycje drogowe obejmują: - przebudowa skrzyżowania ul. Osiedlowej z Aleją
Kasztanową przy szkole w Ruścu
- położenia nakładki asfaltowej
w Młochowie od ronda do ulicy
Rzewuskiej w Rozalinie - położenie nakładki asfaltowej na ulicy
Młochowskiej od ul Rzewuskiej
do pętli w Rozalinie – inwestycja
z dofinansowaniem Urzędu Gminy
w Nadarzynie - przygotowanie projektu budowy ronda w Młochowie
przy ulicy Platanowej
• Na bieżąco drogi gruntowe
były uzupełniane tłuczniem oraz
równane mechanicznie, a ubytki
w drogach asfaltowych uzupełniano masą bitumiczną.
• Ogłoszono przetarg, trwa procedura wyboru wykonawcy na zaprojektowanie i przebudowę mostka
na ulicy Brzozowej w Walendowie
oraz włączenie w mostek ścieżki
rowerowej i chodnika

INWESTYCJE
KANALIZACYJNE
około 23 mln PLN
• rozbudowa oczyszczalni ścieków w Młochowie (PKN)

• budowa kanalizacji sanitarnej
w Urzucie na ulicy: Promyka,
Łącznej, Malownicza, Echa Leśne,
Sosenki oraz boczne od ul. Promyka
• budowa kanalizacji w Rozalinie
na ulicach: Przemysłowa, Migdałowa, Kolorowa, Limonki, Grzybowa
• budowa kanalizacji w Kajetanach – ulica Orla oraz boczna od
ul. Gołębiej
• budowa kanalizacji w Wolicy –
część ul. Długiej
• utrzymano dotychczasowe ceny
opłat za wodę i kanalizację

INWESTYCJE
WODOCIĄGOWE
około 1 mln PLN
• budowa nowej nitki wodociągu na trasie Parole - Rusiec, trwają
prace końcowe
• budowa wodociągu w ulicy
Czarny Las w Kajetanach – inwestycja zakończona
• budowa wodociągu Stara Wieś
ul. Bajkowa i Baśniowa, Walendów
ul. Stawowa i Tataraków, Krakowiany boczna od ul. Młynarskiej
INWESTYCJE w tzw. małą
ARCHITEKTURĘ
około 1,4 mln PLN
• budowa pumptracka w Starej
Wsi wraz parkingiem – zakończona
• zainstalowanie wiaty rowerowej przy szkole podstawowej
w Ruścu
• zakup i instalacja w przedszkolach gminnych i żłobku klimatyzatorów
• zakup sprzętu nagłaśniającego
do świetlicy w Rozalinie
• zakup laptopów do szkoły
w Woli Krakowiańskiej
• wyposażanie pracowni informatycznych w szkole w Młochowie
i Nadarzynie
• budowa boiska wielofunkcyjnego w Wolicy
• budowa wiaty na terenie rekreacyjnym w Wolicy
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• zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Strzeniówce – trwają
prace
• melioracja części terenu Pastewnika w Nadarzynie
• budowa Flow Parku w Starej
Wsi wraz z chodnikiem
• przygotowanie do wykonania
placu zabaw w Parku w Młochowie, trwają ustalenia z konserwatorem zabytków co do warunków
inwestycji
• przygotowanie do zainstalowania nowych „witaczy” na drogach gminnych, trwają ustalania
z współwykonawcą projektu
• instalowane są czujniki jakości
powietrza w 5 miejscach na terenie
gminy wraz z wyświetlaczami
• trwają przygotowania do wyłonienia wykonawcy zainstalowania
w przedszkolach gminnych i żłobku oczyszczaczy powietrza

INWESTYCJE
W BEZPIECZEŃSTWO
I ZDROWIE
• przeznaczono w gminnym budżecie środki na funkcjonowanie jednostek OSP w Nadarzynie
i Młochowie oraz Straży Gminnej
• zakup średniego wozu gaśniczo
– ratunkowego dla OSP w Nadarzynie
• wykonanie posadzki przemysłowej w garażach OSP Młochów
• opłacenie służb ponadnormatywnych dla Policjantów z Komisariatu w Nadarzynie
• utworzenie wspólnych nocnych patroli złożonych z Policjanta
i Strażnika Gminnego
• utworzenie w Straży gminnej
etatu dla pracownika zajmującego
się bezdomnością zwierząt, w celu
jej zapobiegania
• przekazanie dodatkowych środków na sterylizację i czipowanie
zwierząt
• przekazanie środków finansowych do ZOZ w Nadarzynie
i Młochowie na dodatkowe programy profilaktyczne: onkologiczne,
rehabilitacja po urazach i udarach,
logopedię, pielęgniarki szkolne,
szczepienia przeciw grypie, czy
ulgowe badania dla seniorów
• przygotowano koncepcję budowy ośrodka zdrowia w Nadarzynie
w nowej lokalizacji
• przeprowadzono przetarg na
wyłonienie firmy odpowiedzialnej
za realizację zadań związanych
z gospodarką komunalną (wywóz
śmieci). Wynegocjowano korzystną, jak na istniejące ceny, ofertę.
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INWESTYCJE
W TRANSPORT PUBLICZNY
• przeznaczono środki do maksymalnej dopłaty dla mieszkańców
do tzw. biletu metropolitarnego
• utrzymano finansowanie linii
autobusowych Otrębusy – Nadarzyn oraz Pruszków – Nadarzyn
• współpracowano z ZTM nad realizacją zamiennych kursów i przebiegu linii autobusowych podczas
przebudowy trasu S8
• sfinansowano transport autobusowy liniami 703, 711, 733 na
obszarze Gminy Nadarzyn zgodnie
z umowami
• rozpoczęto rozmowy z Dyrekcją ZTM i PKS Grodzisk nad przebudową funkcjonowania transportu
publicznego w Gminie Nadarzyn
w oparciu nowo budowany Parkuj
i Jedź w Nadarzynie
• rozpoczęto rozmowy z nowymi
władzami Starostwa pruszkowskiego nad stworzeniem publicznego ,
powiatowego transportu międzygminnego
• konserwowano i remontowano
oraz sprzątano przystanki i wiaty
autobusowe na terenie Gminy
• prowadzono w Urzędzie Gminy
filię wydziału komunikacji Starostwa powiatowego zgodnie z porozumieniem
INWESTYCJE W OŚWIATĘ,
KULTURĘ I SPORT
•
przeprowadzono
remonty
w placówkach oświatowych
• sfinansowano zakup pomocy
dydaktycznych oraz wyposażenia
• zabezpieczono w budżecie
Gminy środki na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne oraz dodatkowych nauczycieli specjalistów
• opłacono z budżetu gminy podwyżki dodatków dla nauczycieli
• opłacono z budżetu gminy
100 % podwyżek dla nauczycieli publicznych przedszkoli oraz
ok 30 % podwyżek dla nauczycieli
szkół
• zabezpieczono w budżecie
gminy środki na opłacenie administracji placówek, funkcjonowanie
żłobka, opłacenie mediów, środków czystości i innych potrzeb
• przedłużono do 6 tygodni wakacyjny dyżur placówek przedszkolnych
• utworzono dodatkowe oddziały
przedszkolne w Ruścu
• zabezpieczono w budżecie gminy środki na działalność: Nadarzyń-

skiego Ośrodka Kultury, Gminnego
Ośrodka Sportu, Publicznej Biblioteki w Nadarzynie i Młochowie,
Ogniska Opiekuńczego Tęcza, stowarzyszeń kultury fizycznej i innych stowarzyszeń
• przygotowano koncepcję rozbudowy i modernizacji stadionu w
Nadarzynie
To tylko część działań podejmowanych w ciągu tego roku przez
nasz samorząd oraz Urząd Gminy.
Nadal nie udało się uzyskać zgody Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska na rozbudowę oczyszczalni w Walendowie i Nadarzynie.
W tym drugim przypadku został
złożony wniosek o bezczynność
urzędu. Nie udało się także uzyskać z Urzędu Wojewódzkiego dofinansowania na remont i przebudowę dróg gminnych z Funduszu
Dróg Samorządowych. Złożyliśmy
wnioski na ulicę Żwirową (dwa
razy), Główną (dwa wnioski), Poranka oraz Pieczarkową. Pomimo
tego iż Urząd Wojewódzki uznał
nasze wnioski za merytorycznie
dobrze przygotowane (stosowne
pismo w posiadaniu) dofinansowania nie otrzymaliśmy.
Jak na jeden rok to całkiem sporo, a przecież Urząd Gminy realizuje także całą masę zadań z zakresu:
pomocy społecznej, ochrony środowiska, urzędu stanu cywilnego,
komunikacji, urbanistyki, architektura, przeprowadzenia przetargów
czy bieżącego utrzymania Gminy
od utrzymania porządku i czystości
po ubezpieczenia mienia.
Korzystając z okazji chciałbym serdecznie podziękować
pracownikom
Urzędu
Gminy
i jednostek UG oraz radnym i sołtysom za zaangażowanie, wsparcie i wspólną, aktywną pracę na
rzecz rozwoju naszego samorządu.
Wszystkim mieszkańcom, którzy
wspierali mnie czynem lub dobrym
słowem w tym okresie bardzo serdecznie dziękuję. Wszystkie gesty
sympatii i wsparcia są bardzo ważne ponieważ dają nam poczucie
sensu wykonywanej pracy oraz
stanowią motywacyjny bodziec do
jeszcze większego wysiłku w tych
jakże niełatwych czasach.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn
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Inwestycje

Projekt pn. „Parkuj i Jedź”

Projekt pn. „Budowa sieci
dróg rowerowych
w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT - kolejny etap”

Trwa montaż konstrukcji stalowej zadaszenia peronu
autobusowego realizowanego w ramach Parkuj i Jedź

ul. Nad Utratą w Walendowie

Zakończyła się przebudowa ul. Granicznej
Zaprojektowanie i budowa parkingu w ramach projektu Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn realizowana
ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń
powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska w
ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej
multimodalnej
mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Budowa odcinka Młochów-Krakowiany

Czujniki jakości powietrza
Na budynku Urzędu Gminy Nadarzyn zamontowana
została jedna z kilku tablic z czujnikiem kontroli powietrza. Odczyty będzie można sprawdzać już na początku
listopada. W najbliższym czasie czujniki takie zostaną
zamontowane jeszcze na SP Rusiec, SP Kostowiec, SP
Wola Krakowiańska oraz na budynku Liceum w Nadarzynie. Zapewnią one następujące pomiary: temperatury, wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego,
stężenia pyłów PM 2,5, PM 10. Komunikaty będą wyświetlane na tablicach LED i aktualizowane nie rzadziej
niż raz na 15 minut. Zadanie to jest realizowane dzięki
uzyskanemu przez Gminę Nadarzyn dofinansowaniu w
ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.
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ul. Promyka w Urzucie

Zakończyła się budowa ścieżki rowerowej przy
ul. Grodziskiej(na odcinku od trasy S8 do ul. Jemiołowej). Trwają prace związane z budową ścieżki rowerowej przy ul. Promyka w Urzucie, Nad Utratą w Walendowie oraz na odcinku Młochów-Krakowiany️.
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Zagospodarowanie
terenów zielonych
Tereny rekreacyjne

W Strzeniówce przy ul. Działkowej trwają prace
związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego
w zakresie małej architektury. W ramach tego zadania
powstanie między innymi plac zabaw z nawierzchnią
bezpieczną wraz z ogrodzeniem, Flowpark. Powstanie
też teren rekreacyjno-parkowy wraz z alejkoami i elementami małej architektury.

Zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresi
małej architektury na działce o nr ew. 947 i 949 w m.
Strzeniówka. W ramach projektu
„Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w
miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka”
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie
operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata
2014 – 2020

Oprócz budowy Flowpark’u wykonane zostanie między innymi utwardzenie terenu w zakresie dojścia do
realizowanej inwestycji. Dostawa i montaż ławki, kosza
na śmieci, tablicy informacyjnej (regulaminowej).
Zadanie realizowane jest z dofinansowania ze
środków budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.

Gmina Nadarzyn wśród
„Liderów Zmian 2019”
województwa mazowieckiego
W konkursie Lider Zmian nasz
samorząd - w kategorii gmin
wiejskich powyżej 5000 mieszkańców - zajął doskonałe II
miejsce. Wyprzedziła nas tylko
gmina Pomiechówek. Ideą konkursu jest wyróżnienie ciekawych
i wartościowych inicjatyw, które mają bezpośredni wpływ na
polepszenie życia. Nagrodzone
zostały instytucje, przedsiębiorstwa oraz samorządy (te ostatnie
oceniano w zakresie dofinansowania z UE w przeliczeniu na
mieszkańca). Wyróżnienie dla
naszego samorządu oznacza, że
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy pozyskaliśmy dużą ilość
środków unijnych na realizację
szeregu inwestycji.

fot. mat. organizatora

Montaż urządzeń na placu zabaw

W Starej Wsi i trwają kolejne prace związane
z zagospodarowaniem terenu pod rekreację u zbiegu
ulic Tarniny i Brwinowskiej. Przypominamy, że niedawno powstał tam Pumptrack. Obecnie realizowana jest
budowa FlowParku, czyli obiektu przystosowanego do
uprawiania aktywności fizycznej polegającej na wykonywaniu ćwiczeń kalistenicznych, tzn. z obciążeniem
własnego ciała. Koszt tej inwestycji to blisko 100 tys.
złotych i jest ona współfinansowana ze środków budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019, pn. „Budowa FlowPark’u w miejscowości Stara Wieś”

Warto dodać, iż wyróżnienie otrzymał: Instytut Fizjologii
i Patologii Słuchu za realizację
projektu „Program badań przesie-

wowych słuchu dla uczniów klas
pierwszych szkół podstawowych
z województwa mazowieckiego
w roku szkolnym”.
red.

Kolejne dofinansowania
Uczniowie Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej korzystają z nowoczesnego sprzętukomputerowego,
przekazanego w ramach projektu pn. „Ja w internecie.
Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji
cyfrowych”.Projekt pn. „Ja w Internecie”, którego operatorem była Fundacja Legalna Kultura w Warszawie, został zrealizowany przez Gminę Nadarzyn w partnerstwie
z Lokalną Grupą Działania Nadarzyn – Raszyn –Michałowice. Do placówki trafiło 16 laptopów (fot.poniżej).

Doposażenie świetlicy
w Rozalinie
Budowa boiska wielofunkcyjnego
w Wolicy

Budowa boiska w Wolicy
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Trwają prace związane z budową boiska wielofunkcyjnego/uniwersalnego 32 x19m o nawierzchni poliuretanowej. Na boisku pojawi się wyposażenie sportowe
umożliwiające grę w siatkówkę oraz koszykówkę. Zadanie realizowane jest w ramach uzyskanego dofinansowania ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego
w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.Koszt inwestycji wynosi blisko 270 tysięcy złotych z czego dofinansowanie wynosi ponad 63 tysiące złotych.Termin
realizacji 29.11.2019 r.
Referat Inwestycji
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3 października br. nastąpiło wręczenie nagród przyznanych w konkursie „Najlepsza inicjatywa zrealizowana
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”.
Gmina Nadarzyn zgłosiła do konkursu zadanie pn.
„Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości RozaNatomiast do świetlicy w Rozalinie przekazany został
lin poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego, oświetlenia, sprzęt nagłaśniający, oświetlenie,projektor oraz ekran
projektora i ekranu projekcyjnego”, zrealizoprojekcyjny. Doposażenie świetlicy dofinansowane na wniosek Rady Sołeckiej na czele z
wane zostało ze środkówbudżetu Województwa
panią Sołtys – Agnieszką Palmowską.
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego InKomisja powołana przez Marszałka Wojestrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE
wództwa Mazowieckiego nagrodziła nasz pro2019” oraz z budżetu gminy.
jekt i za jego realizację przyznała III miejsce
Wartość projektu: 29 670 zł.
i kwotę 2000 zł.
red.
red.
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Dzi eń Ed uka c j i
Na rod owej

O Ś W I ATA

C U DA S I Ę Z DA R Z A JĄ !

Liceum w Nadarzynie zaprasza
do oglądania filmu MIRACLES
CAN HAPPEN...ONLY IN NADARZYN, nakręconego przez mieszkańców naszej gminy w ramach
programu English Teaching. Program promuje i wspiera naukę języka angielskiego w małych miejscowościach i wsiach. Pomysł projektu
powstał rok temu, a moja skromna

fot. archiwum LO

osoba była jego pomysłodawcą i realizatorem. Dzięki współpracy i pomocy wielu osób i instytucji cud się
zdarzył i wydaliśmy płytę z filmem
anglojęzycznym.

8

Dzięki sfinansowaniu projektu
przez Fundację NIDA, Polsko –
Amerykańską Fundację Freedom
oraz Gminę Nadarzyn powstał
nasz amatorski film, pokazujący
małą miejscowość, w której nie
tylko uczymy się języków obcych,
ale potrafimy się świetnie bawić
i współpracować. W filmie wystąpiły osoby przeróżnych profesji
(szkoleniowcy, pracownicy obsługi
szkolnej, nauczyciele i uczniowie liceum, rodzice uczniów, komendant
straży miejskiej, ksiądz, a także wójt
gminy Nadarzyn). Dla niektórych
mówienie w języku angielskim było
całkowicie nowym doświadczeniem. Film pokazuje, że Nadarzyn
jest gminą otwartą na zdobywanie
nowych doświadczeń, a jego mieszkańcy gotowi na nowe wyzwania,
nawet po angielsku.
14 października odbyła się uroczysta premiera filmu, na której
wręczono aktorom złote statuetki i nagrody. Oskarami uhonorowano także wybranych w trakcie
wieczoru aktorów amatorów. Miło
nam poinformować, że w kategorii
„najlepsza rola kobieca” statuetkę
otrzymała p. Katarzyna Strzelecka
(nauczycielka jęz. niemieckiego),
a w kategorii najlepsza rola męska”
otrzymał ją ks. Jarosław Kuśmierczyk (proboszcz parafii w Ruścu).
Film można obejrzeć zarówno
w internecie (YouTube, na stronie

liceum), jak i na płytach DVD dostępnych w Bibliotece Publicznej
w Nadarzynie. Film można obejrzeć
w wersji oryginalnej z napisami polskimi bądź angielskimi. Serdecznie
zapraszamy. Jak mówi jeden z bohaterów filmu „ Znając języki obce,
gdziekolwiek byś nie pojechał, jesteś wszędzie w domu”

Magdalena
Drzewiecka- Fietkiewicz
Ambasador English Teaching,
nauczyciel języka angielskiego
w LO w Nadarzynie
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14 października w całej Polsce obchodzony jest Dzień Edukacji Narodowej, który upamiętnia powstanie Komisji Edukacji Narodowej.
Została ona utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez
Sejm Rozbiorowy - 14 października
1773 r.
Tego dnia – potocznie zwanego
Dniem Nauczyciela - specjalne podziękowania i wyrazy wdzięczności kierowane są do pracowników
oświaty. Obchodzone są również
uroczyste akademie, podczas których składają ślubowanie uczniowie
klas pierwszych. Wraz z pasowaniem jest to symboliczne przyjęcie
ich do społeczności danej szkoły.
Także w wielu przedszkolach i żłobkach przyjął się ten zwyczaj – wśród
świeżo upieczonych żłobkowiczów
i przedszkolaków.

W tym roku
w nadarzyńskim
liceum im. Jana
Pawła II w poczet
uczniów przyjętych zostało 128
licealistów, w pięciu publicznych
szkołach podstawowych na terenie
Gminy Nadarzyn zaś 210 uczniów
W naszej Gminie oprócz uroczystości, które odbyły się w każdej
ze szkół, przedszkoli i w żłobku
pracownicy nauczyciele, pedagodzy oraz pracownicy administracji
z gminnych placówek oświatowych
spotkali się 11 października na uroczystej gali w sali widowiskowej
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
Podczas tej uroczystości przyznano
szereg wyróżnień i nagród, w podziękowaniu za trud i wysiłki podejmowane w stworzeniu dobrych

warunków i wysokiego poziomu
kształcenia dzieci i młodzieży,
wszystkim Tym, którzy szczególnie
wyróżnili się w swojej pracy.
Po części oficjalnej z programem
kabaretowym wystąpił Piotr Bałtroczyk.
Zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych z obchodzonego
w gminie Nadarzyn Dnia Edukacji
na iTVNadarzyn
red.

Brygada „Wiewiórek” kontra zanieczyszczone
środowisko

o czyste powietrze i czyste środowisko. Wybraliśmy się na wycieczkę
do miejsca, w którym o śmieciach
wiadomo wszystko, czyli do PU
Hetman. Tam w bardzo przystępny
dla nas sposób, poznaliśmy zasady sortowania śmieci oraz ważność
tej czynności dla naszego środowiska. Dowiedzieliśmy się o zależnościach panujących w przyrodzie
i o wpływie naszego działania na środowisko, a na koniec nauczyliśmy się jak
w prosty sposób wykonać zabawkę
z „przerobionego” papieru. Stukający
w pień dzięcioł przypomniał nam
o drzewach. Już w przedszkolu każde dziecko wykonało swoje drzewko.
Wykorzystaliśmy do tego surowce
Początek października był dla grupy „Wiewió- wtórne, aby udowodnić, że wiemy co to troska o środorek” (dzieci 6-letnie) z Publicznego Przedszkola wisko.
Uwieńczeniem naszych tygodniowych działań
w Nadarzynie bardzo interesujący „ekologicznie”. Zaczęło się od niespodziewanego prezentu, jaki otrzymaliśmy była krótka uroczystość w ogrodzie przedszkolnym,
od Wójta Gminy Nadarzyn pana Dariusza Zwolińskiego: w której wziął też udział Wójt Gminy. Prezes PU Hetksiążki pt. „Brygada Enfosia kontra plastikowa Zgryzol- man pan Mieczysław Ciechomski ufundował dla nas
da” D. Bienieckiej – Popardowskiej. Dodatkiem do niej drzewko – jabłoń, które wspólnie zasadziliśmy w nabyła maskotka drzewa – tytułowego bohatera Enfosia. Po szym ogródku. Od tego dnia mamy swojego „Enfoprzeczytaniu książki dzieci dowiedziały się co to takiego sia”, o którego dbamy, aby czerpać z niego nie tylNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki ko jabłka, ale cieszyć się jego pięknem i oddychać
Wodnej (ENFOŚiGW) i postanowiły, że one też mają tlenem, który wyprodukuje. Dzieci mogły poczuć, że
dość plastikowej Zgryzoldy królującej w naszym śro- mają wpływ na kształtowanie najbliższego środowiska
dowisku, czyli zaśmiecania i niszczenia przyrody. Pod- i czerpać z tego ogromną satysfakcję.
jęliśmy więc kroki, aby nauczyć się skutecznie walczyć
Teresa Tartas - Souilah
10 (245) październik 2019
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Wspomnienie o panu Grzegorzu Sadowskim
nauczycielu Gimnazjum i Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie
sierpnia 2017 roku otrzymał nagrodę jubileuszową z tytułu 35-lecia
pracy zawodowej.
Grzegorz Sadowski od 1970 roku
działał w Związku Harcerstwa Polskiego, miał stopień Podharcmistrza
ZHP. To tych wartości, wywodzących się z tradycji harcerskiej, starał
się nauczyć swoich wychowanków.

„Można odejść na zawsze
by stale być blisko”
ks. Jan Twardowski

Grzegorz Sadowski urodził się 9
września 1963 roku w Żyrardowie,
miesiąc temu miał swoje 56 urodziny. Zmarł 3 października 2019 roku
w Warszawie, po krótkiej ale cięż-

10

kiej chorobie, która nas wszystkich
bardzo zaskoczyła. Byliśmy z nim
do końca.
W 1982 roku ukończył z wyróżnieniem Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego w Żyrardowie, w klasie IVD o profilu humanistycznym. W liceum redagował
gazetkę szkolną „Żądło”.
W 1989 roku ukończył studia
wyższe na Uniwersytecie Łódzkim,
uzyskując stopień magistra filologii
polskiej.
W roku 1983 rozpoczął pracę w
Szkole Podstawowej nr 7 w Żyrardowie, w której wcześniej, przez
8 lat był uczniem. Przepracował tam
16 lat. Jego zaangażowanie, sukcesy edukacyjne i niekonwencjonalne
metody pracy z uczniami spotkały
się z uznaniem władz oświatowych
– dwukrotnie otrzymywał Nagrody
Kuratora Oświaty.
Od 1 września 1999 roku rozpoczął pracę jako nauczyciel języka
polskiego w naszym nadarzyńskim
Gimnazjum, w którym pracował
przez całe 20 lat jego istnienia. 31

Zawsze interesował się uczniami,
z którymi pracował, znał ich sytuację, warunki, problemy. Największą satysfakcję miał wtedy, kiedy
potrafił zmobilizować do nauki
tych, którym się nie chciało. Lubił
tych „szkolnych łobuziaków”. Prowadził również koło teatralne. Kiedy tylko mógł, wsiadał na rower.
Z pasją organizował wycieczki i
rajdy rowerowe. Zawsze dokładnie
przygotowane i zaplanowane co do
kilometra i godziny. Te godziny to
był głównie czas wsłuchiwania się
w jego opowieści o miejscach, postaciach, wydarzeniach związanych
z zaplanowaną trasą i nie tylko. Był
kopalnią wiedzy, humanistą, erudytą, wspaniałym gawędziarzem.
Wszyscy, którzy z nim byli na wycieczkach, czy to w Warszawie
szlakiem „Kamieni na szaniec”, na
Powązkach czy w Palmirach, na
pewno to potwierdzą. Najczęściej
te wspólne wyjazdy kończyły się
ogniskiem u Pana Grzegorza w Rozalinie, gdzie mieszkał wraz z mamą
w swoim „domu marzeń”, jak mawiał.
Grzegorz zawsze był bardzo ciekawy świata, miał jeszcze tak wiele
planów. O swoich podróżach mógł
opowiadać w nieskończoność, tak,
że często trudno było mu przerwać.
Ten jego spokojny, o charakterystycznym brzmieniu głos, zostanie
w naszej pamięci.

Panie Grzegorzu, cztery lata z Panem to zdecydowanie za mało, ale wspomnień aż nadto. Nigdy nie będę
w stanie zapomnieć historii o Fionie, wycieczkach rowerowych, wspomnieniach z dzieciństwa i lat młodości,
a nawet lekcji języka polskiego. Chciałabym podziękować za pokazanie, czym jest optymistyczne podejście do
życia, a szczególnie za pokazanie nam części siebie. Był
Pan niezastąpionym profesorem, którego można było
poznać po charakterystycznym stylu mówienia, cieplut-

kich sweterkach, barankowych włosach i oczywiście po
Fiacie oraz „Hondzie”. Pana wycieczki zostają w pamięci na długie, długie lata, ponieważ był pan jak otwarta
encyklopedia - pełen wiedzy z każdej dziedziny. Dziękuję za wsparcie w najtrudniejszym dla mnie okresie
w życiu. Dla niektórych takie rozmowy nic nie znaczą,
ale ja ich wtedy potrzebowałam, a Pan nie potrafił przejść
obok tego obojętnie. Dziękuję profesorowi za samo pojawienie się w moim życiu. Dziękuję za możliwość bycia
Pana uczennicą. Również powinnam przeprosić. Przepraszam, że nie dawałam z siebie wszystkiego, że nie korzystałam z pomocy, ale postaram się to naprawić, by był
Pan ze mnie w końcu dumny i mógł powiedzieć: „Dobra robota, Kamilko”, przy tym uroczo się uśmiechając.
Mam nadzieję, że ma się Pan dobrze u boku Taty i Fiony. Niestety nie zdążyłam się pożegnać, powiedzieć tego
ostatniego „do widzenia”, ale pożegnałam Pana we wtorek. Dla mnie Pan wciąż z nami jest.
Nigdy o Panu nie zapomnę.
Kamila Kiełbaszewska

Pan Grzegorz Sadowski był zapalonym rowerzystą i podróżnikiem. Objechał Polskę i Europę wzdłuż
i wszerz, znał każdy zakątek naszego kraju. Na jego
wycieczkach zawsze panowała cisza i dyscyplina, którą
sobie bardzo cenił. Każdy otrzymywał zadanie do wykonania. Był dla nas wielkim autorytetem i świetnym przewodnikiem. Kiedy uczestniczyliśmy w wycieczkach
organizowanych przez Pana Grzegorza, byliśmy zaskoczeni jego wiedzą i umiejętnościami jej przekazywania.
Często po wycieczkach rowerowych spotykaliśmy się
w jego ogrodzie przy ognisku, gdzie serwował nam kiełbaski i ziemniaki. Był to czas na podsumowanie wrażeń
po wycieczkach. Sam żył bardzo skromnie. Za wcześnie odszedł od nas wspaniały człowiek, wychowawca,
skarbnica wiedzy. Jesteśmy wdzięczni za to, że spotkaliśmy go na naszej drodze życia.
Uczniowie klasy II A

fot. archiwum LO (5)

8 października 2019 roku pożegnaliśmy ś.p. prof. Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Nadarzynie Grzegorza Sadowskiego. Msza św. pogrzebowa została odprawiona w kościele św. Zygmunta Szczęsnego – Felińskiego w
Kostowcu. Liturgii przewodniczył
proboszcz ks. Ludwik Nowakowski, a homilię, zgodnie z życzeniem
zmarłego, wygłosił ks. Jarosław
Kuśmierczyk. Wspólnie odprowadziliśmy Zmarłego na cmentarz parafialny. Pożegnała Pana Grzegorza
cała społeczność oświatowa Gminy
Nadarzyn, dyrekcja liceum, dyrektorzy szkół podstawowych, nauczyciele, pracownicy, uczniowie, absolwenci i rodzice. Honory oddały
sztandary Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie i Szkoły Podstawowej im. Marii
Skłodowskiej – Curie w Ruścu.
Praca dydaktyczna, kształtowanie
kolejnych pokoleń wychowanków
to było Jego powołanie, to było Jego
całe dorosłe życie. Był zawsze konsekwentny w tym, co robił. Swoje
pasje uczynił częścią nauczycielskiego warsztatu pracy. Uczył nie
tylko języka polskiego, ale przede
wszystkim również takich wartości
jak uczciwość, zaufanie, solidarność, współpraca, pomoc słabszym.
Uczył, jak być porządnym człowiekiem. Był nauczycielem z charyzmą
i pasją.
„Dzięki wspólnym przeżyciom,
z grupy nieco zblazowanych indywidualistów stawaliśmy się, przynajmniej chwilami, myślącymi
obywatelami naszej małej, klasowej
wspólnoty” - to słowa ze wspomnień absolwentów p. Grzegorza.

Wspomnienia uczniów liceum

Żegnamy prof. Grzegorza Sadowskiego
słowami św. Jana Pawła II Patrona naszego liceum:

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
10 (245) październik 2019
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Uwaga! Złodzieje!
7 października w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury na
wniosek Urzędu Gminy Nadarzyn odbyło się spotkanie
z komendantami Komisariatu Policji w Nadarzynie, z
mieszkańcami, sołtysami i radnymi Gminy. Powodem zebrania były powtarzające się, liczne, włamania
do prywatnych posesji w różnych sołectwach oraz w
sąsiednich miejscowościach. Złodzieje są bezczelni,
wysportowani i niebezpieczni. Działają wieczorami,
między godziną 18.00- 22.00. Szukają biżuterii, kosztowności, pieniędzy. Noszą kominiarki i rękawiczki.
Samorząd oraz Policja będą zwiększały liczbę ponadnormatywnych patroli, w tym również patroli w
nieoznakowanych samochodach. Jednocześnie Wójt
Gminy, komisarz Dariusz Jeż i Marcin Kwiatkowski
zwrócili się z prośbą, aby mieszkańcy stali się „oczyma” służb mundurowych.
red.

VII edycja „Marszu po zdrowie”

Ponawiamy apel
o sąsiedzką czujność,
szybkie reagowanie
i zgłaszanie telefoniczne
każdego podejrzanego
samochodu parkującego
przez dłuższy czas,
czy też „dziwnej” sytuacji.
Komisariat Policji
Nadarzyn tel: 22 729 81 77,
numer alarmowy 997

W sobotę 28 września już tradycyjnie zwolennicy aktywnego wypoczynku z gminy Nadarzyn spotkali się na kolejnej edydycji „Marszu po zdrowie”
organizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu. Tym
razem trasa marszu przebiegała uroczymi groblami
„Mazur Mazowsza” - Wodna Osada Grzegorzewice.
Jak zawsze profesjonalnie zajęcia przeprowadzili
instruktorzy nordic walking Michał i Jarek. Dodoatkową atrakcją były warsztaty przeprowadzone przez
pana Jacka Kopcia, lekarza medycyny, menedżera biznesu i licencjonowanego coach Temat warsz-

tatów dotyczyły min. jak radzić sobie ze stresem
i trudnymi sytuacjami życiowymi, jak zachować
wysoki poziom energii życiowej w każdym wieku.
Uczestnicy zbadali metaboliczny wiek swoich organizmów i odbyli sesję jogi śmiechu. Na koniec, po
wysiłku fizycznym i mentalnym był dobry posiłek
regeneracyjny i niekończące się rozmowy o planach
i pomysłach na przyszłość.
Podziękowania dla Piotra za rodzinną gościnność
w swojej magicznej krainie 80 hektarów lustrzanej
wody.

Małgorzata Sałagan Zimny
Menager Sportu
Marcin Rybicki
Specjalista ds. Sportu i Rekreacji

Zapraszamy do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl

facebook: Gmina Nadarzyn
Zapraszamy także do oglądania materiałów filmowych z uroczystości, imprez sportowych i kulturalnych
w samorządowej telewizji
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KARTA NADARZYNIAKA
- już ponad dwa tysiące osób uczestniczy w programie skierowanym do
Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy i płacących
tu podatki. Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka proszeni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek należy
przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych przedsiębiorców prosimy
o zgłaszanie się do Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny (parter, pokoje 108
i 107) w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla
posiadaczy Karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka oraz na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka

Nasi partnerzy (zniżki); KOMUNIKACJA:

• ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, Warszawa. Osoby posiadające Kartę

Nadarzyniaka korzystające z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia
Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy dostarczyć osobiście do UG Nadarzyn (pokoje nr. 108 i 107, parter) lub przesłać na adres e-mail;
karta@nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem. Lista punktów wyznaczonych

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

imienny

[zł]

30
dniowy

N

120

60

U

60

30

90
dniowy

N

330

130

U

165

65

Koszt pasażera

[zł]

dopłata
gminy

N

72

40

U

36

20

N

212

70

U

106

135

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 2
30
dniowy

imienny
90
dniowy

Basen „KAPRY” w Pruszkowie; Bilety wstępu na pły-

walnię: poniedziałki – piątki
w godz.6.30 – 16.00; NORMALNY - 14 zł /godz.- cena po rabacie
11,- /godz. ULGOWY - 9 zł /godz.
- cena po rabacie 7,-/godz.
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dopłata
gminy

poniedziałki – piątki w godz. 16.00–
22.00 oraz w soboty, niedziele
i święta w godz.7.00 – 22.00; NORMALNY - 18 zł /godz. - cena po rabacie 14,-/godz. ULGOWY - 12 zł /
godz. - cena po rabacie 9,-/godz.

ZDROWIE i URODA:

Salon Urody; ul. Młochowska

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

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

Family Company D.R. Zaktrzewscy Sp. z o.o.; ul. Zielonej

Łąki 34, 05-830 Nadarzyn. 8% na
usługi księgowe
KDT Sp. z o.o.; ul. Grodziska 7,
05-830 Stara Wieś. 8% na zakup
wiodących marek części samochodowych
Red Ingo; ul. Komorowska 48,
Nadarzyn; 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1,
Nadarzyn; 15% usługi noclegowe,
gastronomiczne, konferencje.
Catering bar Gemlik, ul.
Warszawska 1d, Nadarzyn, 5 %
zestawy obiadowe, 5 – 10 % imprezy
okolicznościowe .
PTU WLAN-TECH PLUS, ul.
Harcerska 30 lok 24, Piastów; 10%
łącze internetowe 8/512; 8% łącze
internetowe 6/512.

•Serwis komputerowy Sławomir
Ossowski, ul. Błońska 62, Nadarzyn.
Montaż i serwis komputerów
stacjonarnych 10%, serwis laptopów
5%.

Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7,

Kajetany. 10% ogólny zakres usług
Salon Fryzjerski Marzena, ul.
Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres
usług

Salon

Piękności

Eli,

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

Centrum Depilacji Laserowej;

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

USŁUGI:

WIDOK Z NIEBA, ul. Młochowska

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

CENTER – GAZ USŁUGI GAZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;
tel. 511 929 559; 5 % budowa instalacji gazowej
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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. admar-budownictwo.pl: tel.
791 559 291; 5% usługi remontowe,
7% usługi wykończeniowe.
•
Studio
Reklamowe, ul.
Kalinowa 1 Nadarzyn. 100 % nadzory
autorskie realizowanych projektów na
terenie Gminy Nadarzyn
• MG www.mg-rolety.pl;. al.
Krakowska 95, Raszyn; 5 % rolety
materiałowe, plisy; 10 % siatki przeciw
owadom, 5 % rolety zewnętrzne
• Suchy Badyl – Florystyka

Artystyczna

ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn; 10
% upominki; 5 % świece; 10 % kwiaty cięte;5 % kwiaty doniczkowe.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5%
prace remontowo - wykończenio10 (245) październik 2019

we, budowa domów, prace ziemne
koparko-ładowarką, 10% alarmy
i monitoringi. tel. 506 907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sieci komputerowe i serwis oraz dostawa
sprzętu komputerowego; 10% systemy
monitoringu oraz systemy alarmowe.
Tel. 606 96 26 36
Dayton Motors Sp z o.o. ,ul.
Średnia 5, 05-822 Milanówek; 10%
naprawy mechaniczne, 5% części do
napraw mechanicznych
PLJ Telcom s.c. Rusiec, al.Katowicka 213, 05-830 Nadarzy; 20%
światłowodowe
internetowe przyłacze, 10% łącze
światłowodowe
100/200 Mbps,
10% łącze światłowodowe 200/200
Mbps, 15% łącze światłowodowe
300/300 Mbps
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24,
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy
wod-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.

EDUKACJA:

• Szkoła Muzyczna „Animato”,

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

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

Niepubliczne
7 Krasnoludków,

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

KULTURA, ROZRYWKA I
SPORT:

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

minigolfl, angielski krokiet,badbinton/
kometka/indiaka, boccia. 5% imprezy:
szkolenia/konferencje,
imprezy
integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia
okolicznościowe, urodziny dla dzieci.
Zniżki/promocje nie łączą się. Nie
dotyczy karnetów.
Gminny Ludowy Klub Sportowy, ul.
Żółwińska 41, Hala Sportowa Nadarzyn.
50% wstęp na imprezy sportowe
organizowane przez GLKS, 30% składki
członkowskie 5% obozy sportowe
organizowane przez GLKS, 5% zakup
sprzętu sportowego w firmach będących
partnerami technicznymi GLKS.

Gminny
Ośrodek
Sportu
Nadarzyn ul. Żółwińska 20, Nadarzyn;

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

Mazowiecki
Klub
Karate
Kyokushin SP w Nadarzynie, ul.

Sitarskich 4; 10% treningi Karate
Kyokushin.

Nadarzyński Ośrodek Kultury,

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

Klub Karate Kyokushin Toshi,

Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul.
Osiedlowa 72, 10 % trening karate
kyokushin, 10 % treningi funkcjonalne

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.
I M B R Y K ,
Pl. Poniatowskiego 40a,
Nadarzyn; 10 % herbaty;
5% kawy.
„Klasyka”
Centrum
Mody; al. Katowicka 51 lok 170
Kajetany; 7% odzież damska, 7%
galanteria; 7% biżuteria.
Artykuły Przemysłowe „Pawilon”, ul.
Mszczonowska, Nadarzyn.
Referat Organizacyjny
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Przemoc i oferta pomocowa
Oferta Punktu Konsultacyjnego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Nadarzynie, wejście od strony Ronda Armii Krajowej
Dyżury stałe
Specjalista

Stałe dni
konsultacji

Godzina

Zapisy

GKRPA/pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień

wtorki

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

Psycholog
Agnieszka Jaślikowska

środy,
piątki

17.00 - 19.00
11.30 - 14.00

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

Psycholog dziecięcy
Beata Nasiadka

09.11.2019

09.00 - 13.00

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

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

Prawnik

piątki

wtorki

16.00 - 19.30

Od 16.15

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

wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

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

wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

Porady udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!
Krystyna Masłowska – pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

K r y z y s ow y Te l efo n Za u fa n i a
116 123

Zadzwoń! Zaufaj!
Czekamy na telefon od Ciebie
codziennie od 14.00 do 22.00!

Kryzysowy Telefon Zaufania 116
123 powstał z myślą o osobach,
które z różnych powodów nie mają
możliwości bezpośredniego kontaktu z psychologiem.
Oferta Poradni kierowana jest do
osób dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebujących wsparcia i
porady psychologicznej, rodziców
potrzebujących wsparcia w procesie

16
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wychowawczym oraz osób niepełnoprawnych.
Poradnia Telefoniczna 116 123
udziela pomocy psychologicznej
osobom doświadczającym kryzysu
emocjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu depresji, bezsenności, chronicznego stresu.
Połączenie z numerem 116 123
jest całkowicie bezpłatne niezależnie od tego z jakiej sieci dzwoni
Klient, można dzwonić z każdego
miejsca w Polsce, zarówno z telefonów stacjonarnych jak i komórkowych.

Źródło:
http://www.psychologia.
edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-kryzysowy-116123.html

Krystyna Masłowska
Zespół Interdyscyplinarny
ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie

Adoptowaliśmy psa!
Co dalej zrobić?

18

przeszkadzał. Niestety często bywa, że posłanie psa znajduje się np. w przedpokoju, przez który każdy wchodzi
i wychodzi z domu. Absolutnie nie jest to miejsce,
w którym może odpocząć. Bywa również, że legowisko
psa znajduje się w sąsiedztwie telewizora. To kolejne
nieporozumienie. Psy są bardzo wrażliwe na dźwięki,
my możemy ich nawet nie słyszeć, a dla psa będzie to
już hałas.
Obserwując psy łatwo zauważyć, że nie porozumiewają się ze sobą cały czas. Potrzebują dużo własnej
przestrzeni, a jeżeli już dochodzi do jakiś nieporozumień, to sprawy wyjaśniają w prosty, krótki sposób i idą
krok dalej.
Jeśli chcemy mieć szczęśliwego, zrównoważonego
psa, nauczmy się stawiać jasne i czytelne granice. Róbmy to umiejętnie i z szacunkiem. Proste zasady połączone z zaspokojeniem potrzeb psa, to klucz do sukcesu.
Pamiętajmy, że pies to nie człowiek, nie dziecko. Jeżeli tak go traktujemy, to robimy krzywdę jemu
i sobie. Z takiego traktowania mogą wyniknąć tylko problemy.

8.09.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych
na ulicy Błońskiej. Nasze działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz neutralizacji
plamy ropopochodnej. Na miejscu
były obecne PSP Pruszków oraz
Policja Wydział Ruchu Drogowego Pruszków. Działania prowadzone w godzinach wieczornych.

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

11.09.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych
na drodze serwisowej w Starej Wsi.
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
uprzątnięciu jezdni. Na miejscu
obecne były PSP Pruszków oraz Policja WRD Pruszków. Działania prowadzone w godzinach porannych
(fot. poniżej).

9.09.2019 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia
gniazda owadów błonkoskrzydłych
na terenie przedszkola w Młochowie. Nasze działania polegały na
zlokalizowaniu gniazda, spryskaniu
go odpowiednim preparatem oraz
usunięciu. Działania prowadzone w
godzinach wieczornych.

fot. OSP Nadarzyn (2)

Od pierwszych chwil w naszym domu, próbujemy
wynagrodzić psu wszystkie krzywdy tego świata, udowodnić, że wszystko co złe minęło, że jest kochany i nie
jest już sam. Włączamy go we wszystkie nasze domowe
zajęcia, tak jakbyśmy chcieli w jeden dzień, nadrobić
wszystkie stracone lata w schronisku.
Warto wiedzieć i pamiętać, że zabranie psa ze schroniska jest wielką zmianą w jego życiu i jest to dla niego
niezwykle trudny czas. Pies nie wie co się dzieje, czego
się spodziewać, potrzebuje czasu by odnaleźć się w nowej rzeczywistości .
To co bardzo ważne, o czym nie tylko nie pamiętamy,
ale czego często nie rozumiemy, to fakt, że taki pies po
prostu, zwyczajnie, jest bardzo zmęczony i najlepsze co
możemy zrobić, to stworzyć mu możliwość odpoczynku
i spokojnego snu.
Pamiętajmy, że nie jest karą zamykanie psa w osobnym pokoju, gdzie odnajdzie spokój i ciszę. Pies adoptowany ze schroniska, często chce ciągle być przy
człowieku, nie odstępuje nas na krok, niby śpi, ale
wystarczy, że wyjdziemy z pokoju, zrywa się na równe
nogi i w sekundę jest przy nas. Nie potrafi sam z siebie
położyć się w spokojnym miejscu i odpocząć. Musimy
mu w tym pomóc, stworzyć warunki, w których wyciszy
się i zacznie odpoczywać.
Często myślimy, że to niesprawiedliwe, że jak teraz mam go zamykać?! Boli nas serce, kiedy skomle i patrzy na nas błagalnym wzrokiem, by go nie zamykać, ale uwierzcie on tego naprawdę potrzebuje
i jest to absolutnie konieczne, by poczuł się bezpieczny
i spokojny.
Odpoczynek to jedna z podstawowych potrzeb psa,
która musi być zaspokojona. Zmęczony pies nigdy nie
będzie zrównoważony.
Odpoczynek jest szczególnie ważny w przypadku
psów reaktywnych, które szybko wchodzą na wysokie emocje i mają problem z wyciszeniem się. Wielu
opiekunów psów uważa, że aby mieć chwile spokoju
w domu, podczas spacerów trzeba takiego psa zmęczyć,
wybiegać nakręcając go na piłeczkę, skupiając na sobie
jego uwagę, karmiąc przysmakami, zmuszając do biegu
przy rowerze itp.
Wracacie z takiego spaceru i wychodzicie z domu,
a pies zostaje sam. Naładowany emocjami, które eskalują jeszcze bardziej, nie umie sobie z poradzić, jest sfrustrowany, zaczyna gryźć, niszczyć przedmioty, szczekać, siedzi w oknie i wiele godzin, zmęczony wypatruje
Waszego powrotu. Wiele takich psów, które nigdy nie
odpoczywają, zaczyna poważnie chorować, a my nie
wiemy dlaczego. Dostają dobrą karmę, dbamy o nie najlepiej jak umiemy, a one chorują, bo kompletnie ich nie
rozumiemy.
Spacer z psem reaktywnym, powinien być wyciszający, długi, spokojny, podczas którego pies może swobodnie węszyć i eksplorować. Udany spacer to taki, po
powrocie, z którego pies jest spokojny, spełniony, zadowolony położy się i będzie odpoczywał.
Ważne, aby każdy pies miał w domu swoją przestrzeń
do spokojnego snu, podczas którego nikt nie będzie mu

www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83

12.09.2019 r.
Udział w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych na skrzyżowaniu ulicy Grodziskiej i Tarniny
w Starej Wsi. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, uprzątnięciu jezdni oraz
wprowadzeniu ruchu wahadłowego.
Na miejscu obecne były PSP Pruszków oraz Policja WRD Pruszków.
Działania prowadzono wieczorem
(fot. powyżej).
14.09.2019 r.
Wyjazd zastępu do pożaru gałęzi
oraz suchej trawy na
ulicy Agawy w Starej
Wsi. Nasze działania
polegały m.im. na podaniu wody, rozgarnięciu oraz ugaszeniu
pogorzeliska. Działania prowadzono w godzinach popołudniowych.
18.09.2019 r.
Wyjazd zastępu do
powalonego drzewa na
ulicy Starowiejskiej.
Nasze działania polegały na odblokowaniu
przejazdu dla samochodów. Na miejscu
była obecna Straż
Gminna
Nadarzyn.
Działania prowadzone
w godzinach popołudniowych.
Tego samego dnia
w godzinach wieczornych zostaliśmy za-

10 (245) październik 2019

10 (245) październik 2019

dysponowani na ulice Pieczarkową,
do pochylonego drzewa nad ścieżką
rowerową. Nasze działania polegały
na usunięciu drzewa przy pomocy
piły spalinowej tak, aby nie uszkodzić kabli telekomunikacyjnych na
których drzewo się opierało.
22.09.2019 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia plamy ropopochodnej na wiadukcie
przy PTAK EXPO. Po sprawdzeniu całego węzła, nie stwierdzono
zagrożenia. Działania podjęte były
w godzinach popołudniowych.
27.09.2019 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia
gniazda owadów błonkoskrzydłych
na ulicy Głównej w Ruścu. Nasze
działania polegały na zlokalizowaniu gniazda oraz jego spryskaniu.
29.09.2019 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia powalonego drzewa na ulicy Długiej
w Wolicy. Nasze działania polegały
na przecięciu konaru i zabrania go z
drogi. Działania prowadzone przed
południem.
30.09.2019
Wyjazd zastępu do zerwanych
kabli wysokiego napięcia na ulicy
Klonowej w Kajetanach. Po sprawdzeniu całej ulicy nie stwierdzono
zagrożenia. Działania podjęte były
w godzinach wieczornych.

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
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Ogłoszenia drobne

LOGOPEDA
NEUROLOGOPEDA
SURDOLOGOPEDA

Anteny TV montaż, ustawianie, naprawy,
serwis. tel. 883 997 800

ZAPRASZA
DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

Warsztat samochodowy w Wolicy zatrudni
elektromechanika, mechanika,
oraz pomoc mechanika. tel.602 765 845

tel. 506 692 252
ALTO Prywatna
Praktyka Logopedyczna Agata Lutek
ul. Księżycowa 4, 05-830 Nadarzyn

Pracownia protetyczna w Nadarzynie, ul. Wrzosowa 8
Ekspresowa naprawa protez, tel. 502 142 219
Wynajmę plac 2000m, Nadarzyn, ul. Wierzbowa,
tel. 506 980 271
Pogotowie ogrodnicze. Wycinki drzew, prace
porządkowe. Ogrody pielęgnacja i wykonanie. Przyłącza
kanalizacyjne od budynku do studzienki. Drenaże
i odwodnienia rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna.
tel. 511 289 481
Sprzedam dom w Nadarzynie ok. 170 m kw.,
działka 600 m kw.+ droga dojazdowa
prywatna ślepa – ok.200 m kw.
Telefon: 511 289 481
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Pani z Ukrainy, wykształcenie – szkoła gastronomiczna,
duże doświadczenie, poszukuje pracy w zawodzie.
Poprowadzi dom lub zaopiekuje się starszą osobą.
Tel. kontaktowy: 511-069-550

Angielski dla dzieci i młodzieży – korepetycje,
kurs indywidualny lub grupowy.
Korepetytor z wieloletnim doświadczeniem.
Młochów, tel. 510 390 693
Absolwent politechniki udziela korepetycji
z matematyki, tel. 602 246 361

Firma sprzątająca zatrudni kobiety i mężczyzn do
sprzątania na terenie centrum handlowego w Wólce
Kosowskiej. Praca od zaraz. Tel: 504 246 180
Usługi ślusarskie, spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, ogrodzenia, schody. Tel: 785 063 795
Zapraszam na lekcje inwidualne z j. angielskiego (przyg.
do matury, egz. ósmoklasisty), tel. 501 936 198
Przyjmę do pracy w zakładzie pogrzebowym.
Tel: 602-120-832

ARCZI REMONTY.
Remonty i wykończenia wnętrz. Malowanie, szpachlowanie, panele, listwy wykończeniowe. Bardzo konkuren- Zatrudnimy panie do prac hotelowych (recepcja, sprzątacyjne stawki. Tel. 693 138 244
nie). Pilne. Tel: 500-100-317

10 (245) październik 2019
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

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

Caritas przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie

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

Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
tel. 728 947 323

30 lat działalności Caritas Archidiecezji Warszawskiej
W niedzielę 29 września 2019 roku w Warszawie odbyły się uroczystości 30. lecia działalności Caritas Archidiecezji Warszawskiej. W kościele seminaryjnym pw. Wniebowzięcia NMP
i św. Józefa Oblubieńca przy Krakowskim Przedmieściu
odbyła się uroczysta Msza św., wręczenie podziękowań
oraz koncert organowy.
Z naszej gminy za życzliwą współpracę w niesieniu
pomocy najbardziej potrzebującym uhonorowani zostali m. in.: Dariusz Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn,
ks. kanonik Andrzej Wieczorek - proboszcz Parafii pw.
św. Klemensa w Nadarzynie, p. Iwona i Jacek Bilińscy, p.
Dariusz Bośka oraz Stefania Łęcka - Zespół Caritas (Zofia Bajerska, Maria Gałaj, Bożena i Marcin Karczmarczykowie, Barbara Kozłowska, Krystyna Wawryków,
Jadwiga Żyta, Krystyna Masłowska).Gminę Nadarzyn
reprezentował z-ca wójta Gminy Nadarzyn Janusz Raj-

kowski oraz członkowie Zespołu Caritas w Nadarzynie.
W czasie Mszy św. modlono się również w intencji osób,
które wspierały i pracowały na rzecz parafialnego Caritas, które od nas już odeszły m. in. za śp. Janusza Grzyba,
đp. Alicję Pająk, śp. Henrykę Wencel, śp. Teresę Żakowską.

Parafialny Zespół Caritas w imieniu
własnym jak i podopiecznych dziękuje
wszystkim parafianom, mieszkańcom
naszej Gminy za każdy dar serca.
Stefania Łęcka
P Z Caritas

Panu
Januszowi Pływaczewskiemu
składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

BRATA
Dyrektor SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów
wraz z Personelem
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Nadarzyński Szczep
„Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych
Ślub naszych
instruktorów

Gra gminna
28 września 2019 r. nasz szczep
zorganizował już po raz szósty grę
gminną, tym razem pod tytułem:
„Dziś, jutro, pojutrze”. Motywem
przewodnim tegorocznej gry była
80 rocznica przejścia Związku Harcerstwa Polskiego do podziemia
i utworzenia Szarych Szeregów
(27 września 1939r.). „Dziś, jutro
i pojutrze” był to program ideowy
Szarych Szeregów, mający na celu
wychowanie polskiej młodzieży
w okresie okupacji niemieckiej. Zawierał on elementy przygotowania
do walki zbrojnej, ale i kładł nacisk
na naukę. Podczas tajnych kompletów młodzież miała się uczyć, by
być gotowym po wojnie odbudowywać zniszczony kraj.
Za grę w tym roku odpowiedzialna była pwd. Bogumiła Orłowska.
Gra zgromadziła w sumie około
80 osób (uczestników i harcerzy na
punktach). Patrole meldowały się
w punkcie dowodzenia na nadarzyńskim rynku, skąd były rozsyłane
w różne miejsca na terenie Nadarzyna. Nowością w tej edycji gry były
punkty na podwórkach prywatnych
domów, znajdujących się wokół
rynku oraz na zapleczu sklepu „U
Joli”, a także punkt w aptece przy
Mszczonowskiej. Uczestnicy musieli zapamiętać i użyć w nich podane hasło. Umiejscowienie punktów i konieczność podania w nich
hasła pomagały przybliżyć uczestnikom funkcjonowanie konspiracji
w czasach II wojny światowej. Na
zuchów i harcerzy czekały rozmaite zadania. Było to między innymi
zdobycie materiałów opatrunkowych, które potem przydały się do
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ćwiczenia opatrywania ran, pomoc
Cichociemnemu w odnalezieniu
amunicji, a następnie przeszmuglowanie jej przez rynek. Na innych
punktach należało odczytać wiadomość zapisaną szyfrem, napisać list
do rodziny, pamiętając o cenzurze.
Zadaniem było również wykonanie
noszy z dostępnych materiałów oraz
przeniesienie na nich rannego,a także uszycie biało-czerwonej opaski.
Harcerze i zuchy starali się również
(uważając na krążące „niemieckie”
patrole) namalować znak Polski
Walczącej. Uczestnicy mieli też
okazję poćwiczyć strzelanie z karabinków pneumatycznych, mogli
nauczyć się udzielania pierwszej
pomocy oraz poznawali hymn Szarych Szeregów. W czasie trwania
gry po rynku przechadzali się harcerze starsi, przebrani za niemieckich
żołnierzy. Uczestnicy gry musieli
uważać, żeby nie zostać przez nich
złapani i wtrąceni na parę minut do
symbolicznego aresztu.
Gra zakończyła się na nadarzyńskim Pastewniku, gdzie uczestnicy mogli zjeść pyszną grochówkę,
przygotowaną w Kociołku, którą
serwował komendant szczepu. Potem nastąpiło ogłoszenie wyników.
Patrole które uzyskały największą
ilość punktów – w nagrodę mogły
świętować swoje zwycięstwo w pizzerii Margarita.
Dziękujemy Wójtowi Gminy
za patronat honorowy, a także
Sekcji Strzeleckiej Gminnego
Ośrodka Sportu, OSP Nadarzyn,
właścicielom Kociołka, właścicielom sklepu „U Joli”, aptece (z ul.
Mszczonowskiej 19) oraz pizzerii
Margaricie.

Zawiadamiamy z radością, że 12
października nasi instruktorzy: pwd.
Weronika Rządkowska (drużynowa „Radosnych Wilcząt”) i phm.
Wojtek Bieńkowski zawarli sakramentalny związek małżeński, jako
pierwsza para z naszego szczepu.
Uroczystość odbyła się w kościele
w Nadarzynie, przewodniczył jej
nasz komendant – ks. hm. Jarosław
Kuśmierczyk. Na uroczystości nie
mogło zabraknąć wychowanków
naszych instruktorów - zuchów
i harcerzy. Jak przystało na harcerski ślub – na koniec odśpiewaliśmy
Modlitwę Harcerską, a potem członkowie szczepu utworzyli szpaler,
trzymając w rękach czerwone róże.
Gratulujemy Młodej Parze i życzymy im wszystkiego dobrego na nowej wspólnej drodze życia!

Dzień Papieski
W niedzielę 13 października
w całej Polsce obchodzony był
XIX Dzień Papieski, w tym roku
pod hasłem „Wstańcie, chodźmy”.
Nasi harcerze w parafii w Ruścu
włączyli się w zbiórkę funduszy
na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”, która wspiera zdolną
i niezamożną młodzież, zwłaszcza
z małych miejscowości.

Teks i zdjęcia:
Dh. Magdalena Pawlica
10 (245) październik 2019

K U LT U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13;
www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl
Propozycje:
Cameron B.: Był sobie pies 2
Mała
Clarity
June opuszcza
ukochaną babcię
i jej psa i wyjeżdża z matką do
wielkiego miasta. Psiak przeżył już wiele żyć
i sporo się nauczył o ludziach.
Miał różne imiona: Bailey, Toby, Ellie, Koleżka. Bailey powraca w nowym wcieleniu na czterech łapach
i spotyka dorastającą Clarity. Wie,
że jego misja jeszcze nie została
wypełniona – musi pilnować i strzec
dziewczynki. Musi być dzielnym
psem!
Abbott R.: Idealne kłamstwo
Scott był chłopakiem Anny.
Kochała go, ale
on
zrujnował
jej życie. Kiedy
umarł, powinna
poczuć wolność,
jednak dzisiaj,
czternaście lat
później – Scott
przez radio grozi, że ujawni jej
mroczny sekret. Anna popełniła
jeden błąd i teraz przyjdzie jej za
niego słono zapłacić. Scott jest jedyną osobą, która zna prawdę, ale
jakim cudem żyje? Anna ucieka
w panice: przed mężczyzną, którego
kochała, przed mężczyzną, którego
śmierć widziała na własne oczy;
przed mężczyzną, który powrócił do
żywych. I ma tylko tydzień, by go
znaleźć i zatrzymać.
Varese F.: Życie mafii. Śmierć,
pieniądze i miłość
Jakie naprawdę jest
wewnętrzne życie
mafii?
Dogłębne
studium
kultury
i sposobów funkcjonowania mafii.
Kryminolog Frederico Varese odkrywa przed nami
prawdziwą, niezakłamaną codzienność mafii, od rosyjskich więzień
o zaostrzonym rygorze po luk10 (245) październik 2019

susowe jaskinie hazardu w centrum Makau. Na podstawie nagrań
z podsłuchów, wywiadów i nigdy
niepublikowanych
dokumentów
policyjnych pokazuje, jak mężczyźni i kobiety uwikłani w życie mafii
łączą wymuszenia i przemoc z codziennymi lękami i namiętnościami,
własnymi ambicjami i rozczarowaniami.

nie tak? Procedury bezpieczeństwa
czy wciąż niewystarczająca wiedza?
A może pycha i chciwość wzięły
górę nad rozsądkiem? Bez względu
na odpowiedzi porozumienie człowieka ze zwierzęciem zostało zerwane.

King S.: Instytut
Luke Ellis budzi
się w pokoju do
złudzenia przypominającym jego
własny, tyle że
bez okien. Wkrótce orientuje się,
że trafił do tajemniczego Instytutu
i nie jest jedynym
dzieciakiem, którego tu uwięziono.
To miejsce odosobnienia dla nastolatków obdarzonych zdolnościami
telepatii lub telekinezy. W Instytucie zostaną poddani testom, które
wzmocnią ich naturalną, choć nadprzyrodzoną moc. Opiekunowie nie
mają skrupułów – grzeczne dzieci są
nagradzane, nieposłuszne – są surowo karane. Wszyscy jednak, prędzej
czy później, trafią do drugiej części
Instytutu, a stamtąd nikt już nie wraca.

Carr C.: Alienista
Nowy Jork, 1896
rok.
Miastem
wstrząsają makabryczne zabójstwa
chłopców-prostytutek. Skorumpowani
policjanci
prowadzą oficjalne śledztwo, ale
niezależnie
od
nich działa tajna grupa powołana
przez Theodore’a Roosevelta, późniejszego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Najważniejszy w tej
grupie jest tytułowy alienista - dziś
powiedzielibyśmy psychopatolog
- Laszlo Kreizler, który wykorzystuje całą swą wiedzę, by stworzyć
profil psychologiczny mordercy i w
ten sposób wpaść na jego trop. Wraz
z dziennikarzem Johnem Schuylerem Moore’em i Sarą Howard,
pierwszą kobietą zatrudnioną przez
nowojorską policję, działa w nowatorski dla kryminalistyki sposób, by
złapać zabójcę.

Berge L.: Dobry wilk. Tragedia
w szwedzkim zoo
Szwedzi kochają przyrodę i są
dumni, że natura od dekad odwzajemnia
ich
szacunek i oddanie.
Jednym
z miejsc, które
miało odzwierciedlać to harmonijne współżycie,
było Kolmården, największy ogród
zoologiczny w krajach skandynawskich. Dlatego gdy w czerwcu 2012
roku wilki z Kolmården zagryzły
swoją opiekunkę Karolinę, kraj był
w szoku.
Lars Berge poznał wszystkie okoliczności wypadku, lecz im więcej
wiedział, tym trudniej było mu odpowiedzieć na pytanie: co poszło

Hubner-Wojciechowska J.: Lata
60 XX wieku. Sztuka użytkowa.
Przewodnik
po
sztuce użytkowej
lat 60. to pasjonująca lektura zarówno dla początkujących zbieraczy, jak
i rasowych kolekcjonerów, a także
amatorów designu
tych lat. Prezentuje wszystkie popularne dziedziny kolekcjonerskie od
mebli, przez ceramikę, szkło, biżuterię, plakaty, modę po wzornictwo
przemysłowe. Zawiera wskazówki,
jak zbudować kolekcję na miarę
możliwości każdego i nie ulec presji
cenowej, jak odnaleźć się w labiryncie kierunków i nie przeoczyć okazji, jak zainwestować, aby po latach
zyskać.
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Spotkanie z bajkopisarzem

Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

W środę 23 października uczniowie szkół podstawowych z Nadarzyna i Młochowia poznali pana Wojciecha Widłaka. Pan Wojciech, który ma w dorobku około
trzydziestu książek, opowiedział o kulisach pracy pisarza oraz o Panu Kuleczce i Wesołym Ryjku.
Autor w swojej twórczości pokazuje jak ważne są
uczucia, a czytelników traktuje z najwyższą powagą,
dlatego jego książki są tak cenione i uwielbiane przez
dzieci i... dorosłych. Pod koniec spotkania ustawiła się
długa kolejka po autografy i dedykacje. Bardzo dziękujemy za wizytę w naszej bibliotece!

Wystawa „Pippi Langstrump”

Czy wiecie, że Pippi Langstrump w przyszłym roku
skończy 75lat? Tyle czasu minęło od pierwszego wydania
książki z jej przygodami. Z tej okazji Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn zaprasza do oglądania wystawy przygotowanej przez Wydawnictwo Nasza Księgarnia. Ekspozycja znajduje się na parterze hallu Oddziału dla dzieci
w Nadarzynie (wejście od strony ronda) i będzie dostępna
przez najbliższy miesiąc, aż do połowy listopada.
Pippi Langstrump to tytułowa bohaterka cyklu powieści szwedzkiej pisarki Astrid Lindgren oraz ich filmowych
ekranizacji. Ma dziewięć lat, marchewkowe warkoczyki
i mnóstwo piegów. Mieszka z małpką i koniem, a jej tata,
marynarz pływa na morzu. Pippi jest najsilniejszą dziewczynka na świecie, często opowiada niestworzone historie
ale zawsze chętnie pomaga słabszym i poszkodowanym.
I jak tu jej nie lubić?! Zapraszamy.

Więcej o bibliotece: www.biblioteka.nadarzyn.pl
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Beata Fedorko
Dyrektor Biblioteki
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Wokalny Zespół Olśnienie Domu
Kultury Stowarzyszenia Głuchoniemych obchodzi jubileusz. Po okolicznościowym koncercie gdzieś na
zapleczu, w garderobie członkinie
zespołu - emerytki i rencistki - celebrują swoje święto. Smakując
potrawy specjalnie przez siebie na
tę okazję przygotowane, czekają
na kierownika zespołu akordeonistę Siergieja. Wszystkie się w nim
podkochują, a on… przyprowadza
młodszą, „biorącą aż półtorej oktawy” śpiewaczkę Rozę. Postanawia
zrobić „rebranding” zespołu - od
tej pory na pierwszym planie śpiewać będzie Roza a dotychczasowe
solistki będą stały pod horyzontem
„daleko, gdzie koczują mgły”.
BABA CHANEL to tragikomedia o pragnieniu życia, walce o godność, o, niezależnej od wieku, potrzebie bycia twórczym i potrzebie
bycia potrzebnym. To także sztuka
o niezgodzie na upływający czas,
o zdziwieniu, „że to już?”, o naszym
stosunku do starych ludzi ale także
do obcego/innego/młodszego. Wiele lat temu Nikołaj Kolada nakręcił
bardzo popularny i wielokrotnie
emitowany program telewizyjny
o zespole Inspiracja, składającym
się wyłącznie ze starszych kobiet.
Gdy po latach zainteresował się jego
losami, okazało się, że starsze panie
od dawna nie żyją a członkami zespołu są wyłącznie ludzie młodzi.
Sprzeczne uczucia wywołane tym
zdarzeniem były dla Kolady bezpośrednią inspiracją do napisania
BABY CHANEL. Podkreśla jednak
zdecydowanie, że nie pisał jej, by
obudzić współczucie dla starości,
ale jedynie przypomnieć, że każdy
z nas w każdym wieku pragnie
szczęścia, i każdy chce jak najdłużej
żyć pięknym i aktywnym życiem.
Baba Chanel NOK! Teatru, to
projekt międzypokoleniowy – najmłodsza aktorka liczy sobie 31 lat,
najstarsza 78. W spektaklu wystę10 (245) październik 2019

pują mieszkanki gminy Nadarzyn:
Teodozja Piotrkowicz, Danuta Woźniak, Katarzyna Akram, Katarzyna
Krysik, Anna Balsam oraz Marek
Rejnowicz.
Premiera 23 listopada o godz.19.00.
Wstęp wyłącznie za (bezpłatnymi)
zaproszeniami do odbioru w kasie
NOK od 18 listopada.
Liczba miejsc ograniczona.

Spektakl gramy również
1 grudnia o godzinie 19.00.
Wstęp wolny
Osoby spóźnione nie będą
wpuszczane do Sali.
Spektakl sfinansowany przez
Samorząd
Województwa Mazowieckiego
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Nikołaj Kolada to bez wątpienia

jeden z najważniejszych światowych dramatopisarzy. Urodził się
w 1957 roku we wsi Priesnogorkowka w rodzinie pracowników
sowchozu. W latach 1973 -1974
uczył się w szkole teatralnej
w Swierdłowsku. Następnie przez
siedem lat pracował jako aktor
w Swierdłowskim Akademickim
Teatrze Dramatycznym. W 1986
roku napisał pierwszą sztukę GRAMY W FANTY. Odniósł sukces
w Moskwie i Petersburgu. Napisana
w 1989 roku PROCA zyskała popularność nie tylko w Europie, ale
i w Stanach Zjednoczonych, otwierając Koladzie drogę do sławy.
Znajomość sztuki aktorskiej i reżyserskiej wywarła duży wpływ
na dramaty Kolady i sprawiła,
że postacie w jego sztukach to
znakomite role dla aktorów. Ko-
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lada napisał dotychczas ponad
osiemdziesiąt
sztuk.
Najważniejsze z nich to m.in.: „Gramy
w fanty” (1986), „Statek głupców”
(1986), „Złodziej” (1989), „Proca”
(1989), „Gąska” (1989), „Chlupot białych mew” (1989), „Merylin Mongoł” (1989). W latach
1992-93 był stypendystą Akademii
„Schloss Solitude” w Stuttgarcie
i występował jako aktor w Deutsches Schauspielhaus w Hamburgu. Pisarz wiele podróżuje,
zapraszany na premiery swoich
sztuk oraz na wykłady na zachodnich uczelniach. Nadal mieszka
w Jekaterynburgu. Od 1994 roku
prowadzi seminarium dramatopisarskie w Jekaterynburskim
Państwowym Instytucie Teatralnym. W każdym sezonie teatralnym przygotowuje w kierowanym
przez siebie Centrum Dramaturgii

Współczesnej przy Jekaterynburskim Teatrze Akademickim maratony teatralne, na których czytane
są sztuki młodych dramatopisarzy.
Jest laureatem licznych nagród
i wyróżnień za twórczość pisarską
i reżyserską, wśród nich nagrody czasopisma TIEATRALNAJA
ŻYZŃ (1988), nagrody Jekaterynburskiego Oddziału Związku
Działaczy Teatralnych (1997). Za
spektakl, który wyreżyserował według własnego dramatu ODEJDŹ-ODEJDŹ (1998) nominowano go
do nagrody prezydenta Rosji oraz
nagrody mera Jekaterynburga.
W 1999 roku otrzymał Międzynarodową Nagrodę im. Konstantego
Stanisławskiego. W Polsce do jego
najczęściej wystawianych sztuk należą MERYLIN MONGOŁ i MARTWA KRÓLEWNA.

Zespól NOK Pęd Band poszukuje śpiewającej dziewczyny w wieku 12-20 lat
Wymagane: dobry głos, słuch muzyczny, poczucie rytmu
i poczucie humoru oraz energia sceniczna.
Konieczność brania udziału w próbach - w każdą środę od 18.30 - 20.00 w NOK.

Chętne osoby prosimy o kontakt
z instruktorem Markiem Rejnowiczem - tel: 609 491 849

Do współpracy zapraszamy sklepy, zakłady, restauracje, szkoły, przedszkola, jednym słowem,
wszystkich! Każdy z Was może otrzymać do swojego lokalu puszkę WOŚP, do której Wasi klienci
będą mogli wrzucać pieniądze na rzecz 28. Finału
WOŚP.
Wystarczy, że wypełnicie odpowiedni formularz
zgłoszeniowy, po rozpatrzeniu zgłoszenia otrzymacie puszkę kwestarską, zestaw naklejek - serduszek
oraz zaświadczenie o możliwości prowadzenia
kwesty w swojej firmie. Zbiórkę będzie można rozpocząć już od 15 grudnia 2019 r. do dnia finału 12
stycznia 2020 r.

Zapraszamy do kontaktu z nami:
siedziba sztabu WOŚP - Nadarzyński Ośrodek Kultury, pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn,
tel. 22 729-89-15 w godz. 12.00-16.00,
e-mail: monika@nok.pl
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Kiedy pisarzowi Jonathanowi Safranowi Foerowi (autorowi zekranizowanych bestselerów „Wszystko jest iluminacją” i „Strasznie głośno, niesamowicie blisko”) „urodził się syn, chciał się dowiedzieć,
jak powinien go karmić i czym naprawdę jest mięso.
(...) Wyniki tego śledztwa sprawiły, że stanął twarzą
w twarz z rzeczywistością, której jako obywatel nie mógł
zignorować, a jako pisarz nie mógł przemilczeć.”1 Powstała książka, a potem film, wyprodukowany z udziałem Natalie Portman i samego pisarza.

Zapraszamy 29 listopada na godzinę 19:00.
Naszym gościem będzie Dariusz Gzyra: działacz
społeczny, publicysta, doktorant w Instytucie
Filozofii i Socjologii UP im. KEN w Krakowie,
weganin. Autor m.in. książki
pt. „Dziękuję za świńskie oczy.
Jak krzywdzimy zwierzęta”.

Film przeznaczony dla
dorosłego odbiorcy
WSTĘP WOLNY!
Zjadanie zwierząt (ang. Eating Animals)

Skąd tak naprawdę pochodzą kupowane przez nas
jaja, nabiał i mięso? Film opowiada o początkach końca hodowli przemysłowej. Wyprodukowany z udziałem
Natalie Portman i pisarza Jonathana Safrana Foera jest
adaptacją jego słynnej książki pod tym samym tytułem,
która stara się znaleźć odpowiedź na to istotne pytanie,
ukazując, że hodowla przemysłowa to najgorsza rzecz,
jaką ludzie kiedykolwiek zrobili zwierzętom.
Reżyserowi udało się dostać z ukrytą kamerą do ściśle
chronionych zakładów przetwórstwa żywności i ukazać,
co dzieje się za ich zamkniętymi drzwiami. Oglądamy
przerażające warunki, w jakich żyją zwierzęta i atmosferę, jaka towarzyszy ich zabijaniu. Film przedstawia znaną nam wszystkim alternatywę, czyli tradycyjny sposób
hodowli zwierząt, negując tym samym stosowane przez
ostatnie dekady praktyki w tym zakresie. Doprowadziły one do zanieczyszczenia środowiska i negatywnego
wpływu na nasze zdrowie i spowodowały, że tak naprawdę wszyscy jesteśmy dziś współwinni nieludzkiego traktowania zwierząt. Patrząc na koszty, jakie ponieśliśmy
przez zdominowanie rynku spożywczego przez koncerny
przemysłowe zaprogramowane na tanie karmienie mas,
film pokazuje przyszłość, w której tradycyjne rolnictwo
nie jest już wcale odległym wspomnieniem, ale jedyną
możliwą drogą rozwoju dla ludzkości.

Dariusz Gzyra

Scenariusz i reżyseria: Christopher Dillon Quinn
Autor książki „Dziękuję za
Obsada: Natalie Portman
świńskieoczy.
Jak krzywdziProducenci: Natalie Portman, Christopher Dillon Quinn,
my
zwierzęta”
(Wydawnictwo
Jonathan Safran Foer
Krytyki Politycznej 2018).
USA, 2017, 94 min., dokumentalny
Działacz społeczny, publicysta,
doktorant w Instytucie Filozofii i Socjologii UP im. KEN
w Krakowie, absolwent warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych. Od 1999 roku weganin.
Członek Polskiego Towarzystwa Etycznego oraz Laboratorium Animal Studies – Trzecia Kultura, jeden
z redaktorów czasopisma „Zoophilologica. Polish Journal of Animal Studies”. Współzałożyciel Stowarzyszenia
Empatia.
Autor licznych artykułów poświęconych etyce relacji człowieka ze zwierzętami, publikowanych
w monografiach oraz czasopismach, takich jak: „Przegląd
Filozoficzny”, „Kultura Popularna”, „Wschodni Rocznik
Humanistyczny”, „Magazyn Sztuki” i „Artmix”, „Bez
Dogmatu”, ,„Gazeta Wyborcza”, „Polityka”, „Dwutygodnik”, „Amor Fati”, „Jednak Książki”, „Bliz”, „Wakat”,
„Dziennik Opinii”, , „Fabularia”, „Er(r)go”, „Edukacja
Etyczna”, „Kropla”, „Vege”, „Mentor”, „Organic”, „Eko
i My”, „Neurokultura” i „Zielone Brygady”.
Wygłosił kilkanaście referatów na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Prowadził wykłady kilkunastu miastach Polski.
Dorota Suwalska

Rubrykę redaguje
Kamila Michalska
Dyrektor NOK
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fot. www.gzyra.net

Załóż Sztabową Puszkę Stacjonarną
w swojej firmie lub instytucji
i wspomagaj WOŚP już teraz!

„Zjadanie zwierząt” i Dariusz Gzyra
w Kinie Nokowym

Wiadomości Nadarzyńskie
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Sport

Wykłady i zajęcia:
w zdrowym ciele
zdrowy duch

Piłka siatkowa

fot. GLKS Nadarzyn

Młodziczki
to jest to

GLKS Nadarzyn II prowadzi niezmiennie Trenerka Ewa Nowak.
Początki gier w III lidze nie były
łatwe, nie mniej jednak już pierwszego dnia rywalizacji udało się
wygrać po tie-breakach dwa mecze.
Dziewczęta miały sporo problemów
z przyjęciem zagrywki oraz obroną
piłek sytuacyjnych. Na szczęście
zwycięstwa nad Międzyborowem
i Płockiem pozwoliły na utrzymanie w III lidze. Szczególnie szkoda
pierwszego seta meczu ze Spartą
Warszawa, przegrana na przewagi ewidentnie podcięła skrzydła
naszym zawodniczkom. Utrzymanie w III lidze powinno rozbudzić
apetyty naszego II zespołu, kto wie
może podczas następnej kolejki uda
się wywalczyć nieco lepszy wynik.

I Liga Młodziczek

IX Liga Młodziczek

Zespół prowadzony przez Dominikę Leśniewicz wygrał cztery z pięciu
spotkań. Trenerka Dominika miała
doskonałą okazję do przetestowania różnych rozwiązań taktycznych.
Dziewczęta tradycyjnie nie oszczędziły jej nerwów. Nawet spotkania,
które zakończyły się wynikiem 2:0
były pełne emocji i wymagały sporo zaangażowania emocjonalnego.
Podsumowując trenerka potrafiła
docenić dobrą dyspozycję na zagrywce, fajne akcje w bloku oraz
efektowne ataki. I liga młodziczek
MWZPS to doskonałe miejsce do
dalszego rozwoju naszych siatkarek.

Z GLKS Nadarzyn III pracuje trener Grzegorz Komendowski i nie
ma łatwego zadania, ponieważ jest
to nasz najmłodszy zespół zgłoszony do rozgrywek młodziczek. Część
zawodniczek dopiero za dwa lata
osiągnie wiek kiedy formalnie staną się zawodniczkami tej kategorii
rozgrywkowej. Huśtawka nastrojów
to chyba najlepszy i najkrótszy opis
występów GLKS Nadarzyn III. Od
ładnego przyjęcia i poprawnie wyprowadzonej akcji po piłkę która w
łatwy sposób wpada w środek boiska w następnej akcji. Widać wiele
elementów do poprawy, ale pięknie
zaznacza się również systematyczny
rozwój tych młodych zawodniczek.
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Rubrykę sekcji piłki siatkowej
redaguje Mateusz Stępień

Sport szkolny
Mistrzostwa szkół podstawowych
w piłce nożnej
W czwartek 10 października br.
na boisku przy Szkole Podstawowej
w Nadarzynie rozegraliśmy mistrzostwa szkół podstawowych
w piłce nożnej.W zawodach uczestniczyły dziewczęta i chłopcy klas
VII i VIII z czterech szkół z naszej
gminy. Klasyfikacja dziewcząt:
I miejsce - S.P. Rusiec, II miejsce
- S.P. Nadarzyn, III - miejsce - S.P.
Młochów, IV miejsce - S.P. Kostowiec. Klasyfikacja chłopców:
I miejsce - S.P. Nadarzyn, II miejsce
- S.P. Rusiec, III miejsce - S.P. Młochów, IV miejsce - S.P. Kostowiec.
Gratulujemy dziewczętom z Ruśca oraz chłopcom z Nadarzyna i życzymy sukcesów w mistrzostwach
powiatowych, które zostaną rozegrane w Raszynie 17 i 18 października br.
Wiesław Iwaniuk
koordynator sportu szkolnego
10 (245) październik 2019

Nadarzyńscy wojownicy na podium
europejskich zawodów!

Za nami dwa bardzo ciężkie dni w Rzymie! Czterej
Nadarzyńscy Wojownicy – Jakub „Szklorzu” Szklarczyk, Mateusz „Mateo” Świątkowski, Cezary „Franek”
Juszczyk oraz trener Piotr „Kotlet” Kurkus – przez dwa
dni mierzyli się na topowym, europejskim poziomie
w zawodach Jiu-Jitsu, które odbywały się w Rzymie.
Dla części z nich był to debiut na imprezie o tak wysokiej randze międzynarodowej, gdy dla pozostałych była
to kolejna okazja do skonfrontowania się z europejskim
topem.
Pierwszą imprezą, na której przyszło nam walczyć
o trofea, były Otwarte Międzynarodowe Mistrzostwa
Rzymu w kimonach. Na pierwszy ogień w niebieskich
pasach wystartowali Mateo oraz Szklorzu. Nasi zawodnicy byli świetnie przygotowani technicznie oraz motorycznie nie odstawali od czołówki. Do sukcesu zabrakło
trochę sportowego szczęścia. Zawodnicy mieli bardzo
mocno obsadzoną kategorie wagową, a przeciwnicy,
z którymi się spotkali, okazali się późniejszymi finalistami całego turnieju.
W swoich walkach więcej możliwości pokazali mieli
Franek oraz Kotlet, co zaowocowało złotymi medalami
w kategoriach odpowiednio Purpurowych oraz Niebieskich pasów. Kotlet, po wygraniu swojej kategorii postanowił spróbować swoich sił w turnieju medalistów –
Open. Pomimo świetnej dyspozycji, w walce finałowej
zadecydowały najdrobniejsze detale, w rezultacie po remisowym pojedynku trener Kotlet musiał zadowolić się
srebrnym medalem.
Kolejny dzień, kolejny turniej – mistrzostwa Europy okazał się dużo cięższym wyzwaniem. Pomimo wyrównanego boju Franka, sędziowie orzekli o awansie rywala.
Mateo miał krótki, acz intensywny pojedynek z bardzo
mocnym Brytyjczykiem, gdzie szła akcja za akcję jak
w kalejdoskopie, a o przegranej zadecydowała udana

kontra rywala – nie do uniknięcia w ferworze walki na
tak wysokim poziomie. Nie był to również dzień dla
Szklorza, który nie był w stanie spełnić swoich sportowych ambicji, ulegając rywalowi w walce o strefę medalową. Czarna sobota była również dla naszego trenera.
W finale wszystko wskazywało, że Kotlet wróci do domu
ze złotym medalem. Prowadząc walkę pod swoje dyktando, wykonał dynamiczną obronę zapaśniczą, w wyniku
której doznał kontuzji.
Trzeba jednak oddać zawodnikom, że na tle takich rywali pokazali się naprawdę świetnie. Ludzie dla których
Jiu-Jitsu to życie mieli sporo problemów z reprezentantami Nadarzyna, dla których parter jest przecież tylko
jedną ze składowych płaszczyzn, które muszą doskonalić
podczas treningów MMA. Zawodnicy nie pojechali jako
mięso armatnie, a o werdyktach większości pojedynków
zadecydowali sędziowie, którzy, trzeba to głośno powiedzieć, czasami dla dwóch identycznych sytuacji wydawali dwie sprzeczne ze sobą interpretacje.
Jan Niwiński

fot. GLKS Nadarzyn (2)

W przedostatni weekend października siatkarki GLKS Nadarzyn
były gospodyniami, aż trzech turniejów wojewódzkich. 19 paździenika na boiskach hali widowiskowo-sportowej w Nadarzynie przy
ul. Żółwińskiej 20 rywalizowały
dziewczęta, które po turnieju rozstawieniowym wywalczyły prawo
gry w I Lidze MWZPS. Dziewczęta z GLKS Nadarzyn musiały
mierzyć się z pozostałymi zespołami z mazowieckiej czołówki.
Dzień później rozegraliśmy, aż dwa
turnieje! Zawodniczki z GLKS
Nadarzyn II wystąpiły w roli gospodyń turnieju III Ligi MWZPS,
a GLKS Nadarzyn III gościł zespoły
z IX Ligi MWZPS.

III Liga Młodziczek

W październiku rozpoczęliśmy
również realizację programu, który jest zupełną nowością w nadarzyńskim
kalendarzu.
Chodzi
o pogłębianie wiedzy o zdrowym
odżywianiu i zdrowym trybie życia.
Wszystko pięknie łączy się z promocją zdrowia przez sport. Przez
trzy tygodnie dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie na auli LO im. Jana Pawła II w
Nadarzynie odbywały się otwarte
i darmowe wykłady z dietetykiem,
skierowane do dzieci, młodzieży
i dorosłych. Doświadczona dietetyk
przekazywała w najbardziej przystępny sposób podstawy zorganizowania swojej codziennej diety niezależnie od trybu życia czy wieku.
Kolejnym etapem są zajęcia praktyczne prowadzone przez fizjoterapeutę. Okazuje się, że zadbanie
o własny komfort i zdrowie nie jest
tak trudne i wymaga jedynie odrobiny zaangażowania w proste ćwiczenia. Dzięki temu nasz komfort życia
– samopoczucie może się zdecydowanie polepszyć.

Spor t y walki

Sukces był możliwy dzięki wsparciu
Gminy Nadarzyn, treningom i pomocy
Campereso – Macieja Wąsikowskiego
GLOB – TRANS – Dariusza Malinowskiego,
AUTO – WYGLĘDY – Dariusza Kopeć,
PM TRUCK – Piotra Malinowskiego.
Specjalne podziękowania należą się firmie
Manto Jakuba Sawickiego.
Gratulujemy sukcesu!
Trener Piotr „Kotlet” Kurkus
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NOK w obiektywie

fot. M. Kołecka

Teatrzyk w walizce
Baśń
o leciutkiej królewnie

Kino Nokowe
Dobromir Dymecki
i Jakub Piątek

Koncert El Salsero
Smykofonia Zwierzątkowo

fot. M. Kołecka

Krystyna Tkacz oraz Jerzy Schejbal
w Salonie Poezji K40
32

Jerzy Brukwicki, Wernisaż
Wolnym być... niezależny plakat
kulturalny 1980-1989
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