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Z ostatnich Sesji...
W dniu 31 marca 2010 roku odbyła się XLV Sesja Rady
Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli następujące
uchwały:
1. Uchwała Nr XLV/395/2010 w sprawie rozpatrzenia
skargi na działalność Wójta Gminy Nadarzyn.
2. Uchwała Nr XLV/396/2010 w sprawie zatwierdzenia
statutu Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie.
3. Uchwała Nr XLV/397/2010 w sprawie określenia zasad
korzystania z obiektów GOS w Nadarzynie należących
do Gminy Nadarzyn oraz cennika opłat.
4. Uchwała Nr XLV/398/2010 zmieniająca uchwałę
nr XXXIV/617/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia
2 marca 2005 r. w sprawie utworzenia Gminnego
Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” w
Nadarzynie z filią w Młochowie.
5. Uchwała Nr XLV/399/2010 w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Nadarzyn – obszar
Komorowska.
6. Uchwała Nr XLV/400/2010 w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie
Nadarzyn, stanowiącego w części zmianę planu.
7. Uchwała Nr XLV/401/2010 w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rozalin w Gminie
Nadarzyn, stanowiącego w części zmianę planu.
8. Uchwała Nr XLV/402/2010 w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Rusiec w Gminie
Nadarzyn.
9. Uchwała Nr XLV/403/2010 w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Strzeniówka w Gminie
Nadarzyn.
10. Uchwała Nr XLV/404/2010 w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wolica w Gminie
Nadarzyn.
11. Uchwała Nr XLV/405/2010 w sprawie: przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części wsi Wola Krakowiańska w Gm.
Nadarzyn, stanowiącego w części zmianę planu.
12. Uchwała Nr XLV/406/2010 w sprawie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy
Nadarzyn na lata 2007-2015.
13. Uchwała Nr XLV/407/2010 w sprawie emisji obligacji
komunalnych oraz zasad ich zbywania i wykupu.
14. Uchwała Nr XLV/408/2010 w sprawie uchylenia
uchwały nr XLIV/387/2010 Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie i ustanowienia
zabezpieczenia.
15. Uchwała Nr XLV/409/2010 w sprawie uchylenia
uchwały nr XLIV/388/2010 Rady Gminy Nadarzyn z
dnia 24 lutego 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
w BOŚ w Warszawie z dopłatami do oprocentowania
przez WFOŚiGW i ustanowienia zabezpieczenia.
16. Uchwała Nr XLV/410/2010 w sprawie zmian w
Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
17. Uchwała Nr XLV/411/2010 w sprawie wyrażenia
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18.
19.
20.

21.

zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
gruntowej położonej we wsi Rozalin Gm. Nadarzyn.
Uchwała Nr XLV/412/2010 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości
gruntowej położonej we wsi Rozalin Gm. Nadarzyn.
Uchwała Nr XLV/413/2010 w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej położonej we wsi Strzeniówka Gm. Nadarzyn.
Uchwała Nr XLV/414/2010 w sprawie nadania nazwy we wsi Stara Wieś (ul. Czeremchowa). Po
uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości drodze
oznaczonej numerem ewid. 16/5 nadano nazwę ul.
Czeremchowej.
Uchwała Nr XLV/415/2010 w sprawie nadania nazwy we wsi Stara Wieś (ul. Tajgi). Po uzyskaniu
zgody właścicieli drodze oznaczonej numerami ewid.
16/10 i 16/22 stanowiącej drogę wewnętrzną nadano
nazwę ul. Tajgi.
D.G.

Podczas czterdziestej piątej Sesji, dyrektorzy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy
Nadarzyn, Gminnego Ośrodka Sportu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Gminnego Ogniska DziecięcoMłodzieżowego „Tęcza” przedłożyli Radzie Gminy Nadarzyn sprawozdania z działalności w 2009 r.
Poniżej przedstawiamy informacje ze sprawozdań
NOK, Biblioteki i GOS (sprawozdania pozostałych jednostek w następnych „Wiadomościach”).

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Działalność merytoryczna Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury adresowana jest do odbiorców w różnym wieku, o różnych potrzebach i zainteresowaniach. Celem jest rozwijanie i
zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców, prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania poprzez
sztukę oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.
Realizacji powyższych założeń skupiała się w następujących
blokach programowych:
I. STAŁE SEKCJE, KLUBY, ZESPOŁY
Celem zajęć jest przygotowanie i wychowanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych i wrażliwości estetycznej.
Zajęcia prowadzone przez instruktorów zatrudnionych w
NOK na umowę zlecenie i umowę o dzieło:
taniec nowoczesny, zajęcia baletowe, zajęcia plastyczne, pracownia modelarska, Klub Literacki, Klub Seniora, Warsztaty
Fotograficzne, zajęcia szachowe.
Zajęcia prowadzone przez instruktorów na zasadzie odpłatnego wynajmu sal:
nauka gry na gitarze, nauka gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych, aerobic, nauka języka angielskiego,
nauka tańca towarzyskiego, zajęcia jogi, nauka salsy (do
czerwca).
II. INNA DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA. Poza
działalnością stałych sekcji, klubów i zespołów proponowane są imprezy jednorazowe i cykliczne, adresowane do różnych grup odbiorców.
IMPREZY
5 wyjazdów do kina, teatru, na koncert zespołu Mazowsze;
2 wyjazdy na wycieczki (Lublin, Wrocław);
4 imprezy plenerowe – dożynki, piknik w Młochowie, piknik
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Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

w Wolicy, obchody 11 listopada, kulig w Sierpcu, półkolonie, zimowisko, kolonie, mikołajki ze sztuką, Finał WOŚP,
konkursy plastyczne i recytatorskie;
15 koncertów dla dzieci, w tym koncerty dla szkół, koncerty
z cyklu ”Czym skorupka za młodu…”, edukacja teatralna dla
gimnazjum, spotkania autorskie (Dagna Ślepowrońska, Małgorzata Zaremba, Małgorzata Piekarska), 5 przedstawień z
cyklu „Teatrzyk w walizce”; 4 bale;
koncerty dla dorosłych – Gaba Kulka, Iwona Loranc, Zbigniew Wodecki, Agnieszka Fatyga, Czesław Śpiewa, Jorgos
Skolias, Orkiestra OSP Nadarzyn;
3 wernisaże i prezentacja multimedialna - Wspomnienie z
Kołymy – pp Szafran – mieszkańcy gminy;
Kino nokowe – goście: Robert Więckiewicz, Maciej Wojtyszko, Jerzy Kalina, Mirosław Dembiński;
spektakle w wykonaniu: Artura Andrusa, Rafała Rutkowskiego Jana Peszka.
POZOSTAŁE, ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁALNOŚCI NOK
• Bank Spółdzielczy w Nadarzynie – sponsor folderu NOK;
• Urząd Marszałkowski – sponsor jubileuszowego koncertu - otrzymaliśmy 10.000 zł;
• do MKiDN złożono wniosek w ramach programów operacyjnych – dot. zakupu fortepianu (niestety nie otrzymaliśmy dotacji);
• do UG Nadarzyn złożono wniosek o dofinansowanie zadania
„Krajoznawstwo i wypoczynek” – otrzymaliśmy 7 750 zł;
• do MKiDN złożono 2 wnioski w ramach programów
operacyjnych – na sfinansowanie warsztatów cyrkowych
dla uczestników świetlicy w Młochowie, oraz na sfinansowanie warsztatów filmowych w NOK;
• Sołtys Nadarzyna pan Maciej Zalewski przekazał 2000zł
z funduszu sołeckiego na rzecz Klubu Seniora;
• Firma Schenker wyremontowała wiatrołap w świetlicy
NOK w Młochowie, oraz zorganizowała jednodniową
wycieczkę dla dzieci ze świetlicy w Młochowie;
• W ramach sponsoringu imprezy „Pożegnanie lata” w
Wolicy pozyskano 1 600 zł;
• z aukcji prac plastycznych dzieci ze świetlicy NOK w Młochowie, która odbyła się w firmie Schenker uzyskano 600zł;
• przygotowano i przeprowadzono badania ankietowe wśród
korzystających z działalności NOK, oraz wśród uczniów
klas trzecich Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie
– w oparciu o wiedzę wynikającą z opracowania ankiet
działalność NOK będzie modyfikowana i poprawiana.
Działalność Świetlic NOK
W strukturze NOK działa pięć świetlic - Wolica, Urzut,
Rozalin, Młochów, Parole. W świetlicach wszystkie chętne
dzieci mają możliwość w sposób atrakcyjny i twórczy spędzać czas wolny, pod okiem wykwalifikowanych, oddanych
instruktorów, 5 x w tygodniu po 4 godziny.
Odbywają się zajęcia: plastyczne (we wszystkich świetlicach), taneczne (Młochów), modelarskie (Młochów, Wolica), kulinarne (Młochów, Parole). Można grać w bilard,
ping-ponga, korzystać z komputerów – każda świetlica posiada komputery podłączone do Internetu. Poza tym dzieci
korzystają z gier planszowych zabawek, radioodtwarzaczy
i innych przedmiotów. Młodzież włącza się także w prace
porządkowe wokół świetlic. Bierze udział w konkursach organizowanych przez NOK – przygotowuje prace plastyczne
(szopka bożonarodzeniowa, palma wielkanocna, wieniec
dożynkowy). W świetlicach odbywają się także imprezy
okolicznościowe - kuligi, ogniska, pikniki, wyjazdy do kina,
teatru, turnieje; przy świetlicy w Wolicy działa Koło LOK.

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn prowadzi działalność na terenie Gminy Nadarzyn, jej głównym zadaniem
statutowym jest gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych. W 2009 r. zakupiono 1 699
woluminów książek i 193 jednostek zbiorów specjalnych
(płyt CD i DVD z książką mówioną, filmami dla dzieci i dorosłych, ekranizacjami lektur).
Liczba czytelników w porównaniu z 2008 r. wzrosła o 99
osób: (w 2008 r. – 2 000; w 2009 r. – 2 099). Wzrosła również liczba wypożyczeń książek: (w 2008 r. 31 106; w 2009
r. – 33 629) oraz w znacznym stopniu liczba wypożyczeń
zbiorów specjalnych: (w 2008 r. - 1 985; w 2009 r. – 2 699).
W roku sprawozdawczym z komputerów i Internetu skorzystano 3 350 razy.
Rok 2009 był kontynuacją polityki gromadzenia zbiorów z lat ostatnich. Ofertę Biblioteki wzbogacano systematycznie o najnowsze pozycje z literatury światowej i polskiej.
Prenumerowano 32 tytuły czasopism.
Najważniejszym osiągnięciem w roku 2009 było uruchomienie naszej strony internetowej (www.biblioteka.
nadarzyn.pl). Na stronie prezentowane są nowości książkowe i multimedialne, aktualności z pracy Biblioteki, ciekawe strony Internetowe, wiadomości literackie. Dla seniorów
zorganizowano w Bibliotece w Nadarzynie bezpłatną naukę
obsługi komputera i Internetu – „Seniorzy on-line”.
Cały księgozbiór Biblioteki, jak i Filii w Młochowie jest
systematycznie, znakowany naklejkami z kodami paskowymi, co jest niezbędne do rozpoczęcia automatycznego wypożyczania. Na bieżąco aktualizowany jest katalog komputerowy łącznie z wprowadzaniem kodów kreskowych, w które
zaopatrywane są książki. Wszystkie dane czytelników zostały wprowadzone do bazy komputerowej, co bardzo zbliża
nas do uruchomienia wypożyczalni komputerowej.
W 2009 r. dużo uwagi poświęcono promocji książki i
czytelnictwa organizując różnorodne formy pracy z czytelnikiem. Począwszy od stycznia cykliczne odbywały się lekcje
biblioteczne z grupami dzieci z naszych Przedszkoli i Szkół
Podstawowych oraz TPD „Tęcza”. Są to zróżnicowane zajęcia tematyczne. Ich celem jest: nauka pracy w zespole, wpajanie dzieciom dobrego wychowania i pozytywnych postaw
oraz swobodne korzystanie ze zbiorów biblioteki. Odbyło się
26 spotkań, w których uczestniczyło 417 osób.
W ramach współpracy z bibliotekami szkolnymi z terenu naszej Gminy w ciągu roku odbywały się spotkania
z bibliotekarzami, na których omawiano bieżące sprawy
związane z działalnością bibliotek i czytelnictwem, a przede
wszystkim koordynowano postępy w realizacji Konkursu
Fotograficznego. W styczniu 2009 r. zorganizowano szkolenie dla bibliotekarzy bibliotek publicznych i szkolnych na temat: Zagrożeń w Internecie, mające na celu ochronę naszych
dzieci przed szkodliwymi treściami. Wszyscy bibliotekarze
opracowali wspólnie listę bezpiecznych stron internetowych,
o treściach edukacyjnych i rozrywkowych, która jest propagowana w bibliotekach.
Zgodnie z umową z dnia 07.04 2009 roku, Biblioteka
Publiczna Gminy Nadarzyn przystąpiła do tworzenia projektu unijnego pod nazwą „Rozbudowa Mazowieckiego
Systemu Informacji Bibliotecznej” tzw. (MSIB).
Jak co roku, w Bibliotece odbył się dyżur pracownika
Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, ułatwiający mieszkańcom Gminy Nadarzyn roczne rozliczenie podatkowe PIT.
Maj 2009 obfitował w uroczystości. Od 8 do 15 maja ob-
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chodzono, wraz z bibliotekami w całej Polsce Dni Bibliotek pod
hasłem - ”Biblioteka to plus”. W tym czasie odbyły się liczne
lekcje biblioteczne, spotkania i wycieczki do biblioteki.
W ramach obchodów rozstrzygnięto Konkurs Plastyczny
- „W kolorowym świecie książki”, w którym uczestniczyły
dzieci ze Szkoły Podstawowej w Młochowie. W Przedszkolu
Publicznym w Nadarzynie odbyło się Pasowanie na czytelnika. W imprezie uczestniczyło 50 dzieci.
W czerwcu nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie Konkursu
Fotograficznego „Gmina Nadarzyn – nasza mała ojczyzna”,
który odbywał się pod honorowym patronatem Wójta Gminy
Nadarzyn, we współpracy Biblioteki Publicznej Gminy
Nadarzyn i bibliotek szkolnych z terenu Gminy Nadarzyn.
Celem wszystkich prowadzonych działań jest szeroka
promocja kultury, różnorodnych zbiorów bibliotecznych,
upowszechnianie czytelnictwa oraz dotarcie z naszą ofertą
do jak największej grupy mieszkańców Gminy Nadarzyn.

Gminny Ośrodek Sportu
W 2009 roku Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie
prowadził działalność statutową w oparciu o istniejącą bazę
sportową, w skład której wchodzą: stadion sportowy (ul.
Żółwińska 20 - siedziba GOS), hala widowiskowo-sportowa
(ul. Żółwińska 41), obiekty sportowe przy SP Nadarzyn (ul.
Sitarskich 4).
Organizacja działalności rekreacyjnej i sportowej prowadzona była przez 14 pracowników GOS, zatrudnionych na
11 etatach i odbywała się we współpracy z Urzędem Gminy
w Nadarzynie, Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, klubami
sportowymi GLKS Nadarzyn i LKS “Orzeł” Nadarzyn, Ligą
Obrony Kraju w Nadarzynie, Szkolnym Związkiem Sportowym, Mazowieckim Klubem Karate oraz szkołami z terenu
naszej gminy.
Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie i finansowane za
jego pośrednictwem organizacje sportowe, prowadziły działalność organizacyjną i koordynacyjną w następującym zakresie:
GOS w Nadarzynie, zajmował się organizacją imprez rekreacyjno-sportowych i okolicznościowych, zajęć treningowych
i rozgrywek sekcji sportowych, zajęć rekreacyjnych, konserwacją i modernizacją obiektów sportowych i działalnością
promocyjno-dochodową.
SZS w Nadarzynie, zajmował się organizacją zawodów i rozgrywek szkolnych dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum.
LOK w Nadarzynie, zajmował się organizacją zawodów i
imprez strzeleckich i obronnych (szczegółowe sprawozdanie z działalności LOK ukazało się na łamach styczniowego
wydania W.N.).
Ze środków budżetowych Gminy Nadarzyn finansowane
były także kluby sportowe, które w ramach ogłoszonego
przez Wójta Gminy konkursu na upowszechnianie kultury
fizycznej i sportu, prowadziły swoją działalność w następujących dyscyplinach sportu:
GLKS Nadarzyn - prowadzący szkolenie dzieci, młodzieży i
dorosłych w sekcjach: piłki nożnej, tenisa stołowego, koszykówki, siatkówki, biegowej, brydża sportowego.
LKS “Orzeł” Nadarzyn - prowadzący szkolenie dzieci i młodzieży w sekcji judo i rekreacyjnej.
W 2009 roku GOS w Nadarzynie zorganizował, lub był
współorganizatorem ok. 330 zawodów, meczów i imprez rekreacyjno-sportowych, w tym: 120 zawodów wyjazdowych,
103 zawody na stadionie sportowym, 67 zawodów w hali

5(133) maj 2010

widowiskowo-sportwej, 42 zawody w obiektach sportowych
przy S.P. w Nadarzynie.
2009 rok był przełomowym w rozszerzaniu oferty sportowej dla mieszkańców naszej gminy. Powstały dwie nowe
sekcje sportowe: koszykówki mężczyzn oraz siatkówki
dziewcząt, co pozwala na dużą możliwość wyboru dyscyplin, w których zarówno dzieci, jak i dorośli mogą realizować swoje ambicje sportowe.
Największym zainteresowaniem zarówno widzów, jak
i uczestników cieszyły się: mecz Eliminacji do Mistrzostw
Europy Mężczyzn U-17 w piłce nożnej Polska – Austria,
mecze piłkarskie III ligi seniorów, mecze ekstraklasy tenisa
stołowego kobiet i mężczyzn, mecze koszykówki mężczyzn,
Wojewódzkie Turnieje Klasyfikacyjne i Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny Kadetów w tenisie stołowym oraz halowe turnieje piłki nożnej, siatkówki i koszykówki.
Stadion sportowy GOS w Nadarzynie stanowił bazę dla
pracy szkoleniowej GLKS Nadarzyn, organizacji imprez LOK
w Nadarzynie oraz prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie.
Na stadionie odbywały się m.in.: lekcje w-f i zajęcia SKS dla
gimnazjalistów, zawody szkolne i międzyszkolne w ramach
WOM, rozgrywki ligowe i mecze kontrolne sekcji piłki nożnej GLKS Nadarzyn, zawody strzeleckie i treningi LOK w
Nadarzynie, imprezy rekreacyjno-sportowe i ogólnogminne,
mecze i treningi Reprezentacji Polski w piłce nożnej.
W 2009 roku na stadionie sportowym GOS w Nadarzynie
zorganizowanych zostało ok. 100 zawodów, na które składały
się: 71 meczów piłki nożnej, 20 zawodów strzeleckich LOK, 3
zawody SZS, 9 zawodów i imprez okolicznościowych.
W październiku 2009 roku na stadionie sportowym GOS
w Nadarzynie zorganizowany został oficjalny mecz międzypaństwowy, rozgrywany w ramach Eliminacji do Mistrzostw
Europy Mężczyzn do l7, pomiędzy reprezentacjami Polski
i Austrii. Mecz zgromadził na trybunach ok. 800 dzieci i
młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjum, które swym
kulturalnym i żywym dopingiem zagrzewały do walki naszych reprezentantów, a także wielu kibiców z sąsiednich
miejscowości.
W hali widowiskowo-sportowej przy ul. Żółwińskiej odbyło się w ciągu ubiegłego roku 47 imprez sportowych. Były
to przede wszystkim różnego rodzaju rozgrywki w tenisie
stołowym (krajowe jak i międzynarodowe), mistrzostwa i
turnieje w piłce siatkowej i nożnej.
W obiektach sportowych przy SP Nadarzyn odbywały się
zajęcia WF ponadto przeprowadzono zawody dla dziewcząt
i chłopców w piłce nożnej, siatkowej, koszykowej oraz zawody lekkoatletyczne. Na korcie zorganizowano turnieje tenisa ziemnego dla dzieci ze szkół podstawowych
Hala sportowa stanowi bazę treningową dla drużyn piłki nożnej i koszykowej, z obiektu korzystają piłkarze grup
młodzieżowych oraz seniorzy GLKS II Nadarzyn. Ponadto
z obiektów korzystają zorganizowane grupy mieszkańców
gminy, osoby prywatne oraz firmy FESTO, 3M, VOLVO,
MAXIMUS, SCHENKER. Organizowane są mecze, turnieje
oraz imprezy sportowe. Klub Karate Kiokuschin prowadzi
treningi na sali od poniedziałku do czwartku. Wielkim zainteresowaniem cieszyły się też zajęcia fitness dla pań. W ciągu 2009 r. w obiektach sportowych przy SP Nadarzyn odbyły
się w sumie 33 imprezy sportowe (głownie mecze, turnieje,
mistrzostwa i rozgrywki w piłce nożnej i koszykowej).

Na podstawie sprawozdań jednostek
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OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY NADARZYN
z dnia 7 maja 2010 r.
Na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 a ustawy z dnia 27 września 1990 r. – o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 ze zm.), podaję do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów
głosowania, siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych przystosowanych
do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których będą przeprowadzone wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
zarządzone na dzień 20 czerwca 2010 r.
Nr obwodu
głosowania

Granice obwodu głosowania

1

Nadarzyn I ulice: Akacjowa, Al. Katowicka, Babiego Lata, Błońska,
Fiołkowa, Graniczna, Karmelowa, Komorowska, Kościuszki,
Księżycowa, Kubusia Puchatka, Leśna, Maciejki, Makowa, Malwy,
Mała, Mazurska, Modrzewiowa, Morelowa, Mszczonowska -numery
parzyste, Nad Mrówką, Plantowa, Podleśna, Poprzeczna, Pruszkowska,
Sęczkowa, Sitarskich, Starowiejska, Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa,
Turystyczna, Warszawska - numery nieparzyste, Wierzbowa, Wiosenna,
Wiśniowa, Żółwińska,
Strzeniówka

2

3

4

5

Nadarzyn II ulice: Bociania, Kajetanowska, Kościelna, Krótka, Kwiatowa,
Plac ks. J. Poniatowskiego, Pogodna, Polna, Poświętna, Sienkiewicza,
Słoneczna, Spokojna, Zarzewie, Mszczonowska -numery nieparzyste,
Warszawska - numery parzyste.
Osiedle NSM ulice: Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Grabowa,
Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa,
Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, Narcyzowa, Niezapominajki, Orzechowa,
Sosnowa, Storczykowa, Stokrotki, Wrzosowa.

Kajetany, Szamoty
Walendów
Wolica

Siedziba
obwodowej komisji wyborczej

Szkoła Podstawowa
w Nadarzynie
ul. Sitarskich 4
Tel. 22 729 81 66
Lokal przystosowany
dla niepełnosprawnych2

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
Tel. 22 729 89 15
Lokal przystosowany
dla niepełnosprawnych2
Remiza Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nadarzynie
ul. Warszawska 15
Tel. 22 729 81 83
Lokal przystosowany
dla niepełnosprawnych 2
Szkoła Podstawowa
w Ruścu
ul. Szkolna 20
Tel. 22 729 81 97

Rusiec
Stara Wieś

Rozalin, Kostowiec, Urzut
Młochów, Parole
Krakowiany, Wola Krakowiańska

Przedszkole Publiczne
w Młochowie
ul. Źródlana 1
tel. 22 729 90 19
Lokal przystosowany
dla niepełnosprawnych 2

1.
2.

Lokale obwodowych komisji wyborczych w dniu 20 czerwca 2010r. (niedziela) będą otwarte w godzinach 600–2000 .
Wyborca niepełnosprawny, na swój wniosek, wniesiony do dnia 15 czerwca 2010r. do Urzędu Gminy, jest dopisywany
do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania spośród obwodów, w których znajdują się lokale
przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego
zamieszkania.
Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Janusz Grzyb
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Gmina Nadarzyn - FUNDUSZE POMOCOWE
Dofinansowanie do podniesiena kwalifikacji
nauczycieli
Kolejny wniosek złożony przez Gminę Nadarzyn i Szkołę Podstawową w Młochowie o przyznanie dofinansowania
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego został pozytywnie rozpatrzony.
„Impuls rozwojowy dla wiejskiej szkoły w Młochowie
poprzez podniesienie kwalifikacji i poziomu wykształcenia 13 nauczycieli stanowiących kadrę szkoły” złożony w
ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działanie 9.4 Wysoko wykwalifikowane kadry
systemu oświaty zakłada kompleksową pomoc w zakresie
podniesienia kwalifikacji i przeszkolenia całej kadry uczącej
w szkole.

Nowoczesne pracownie komputerowe
dla szkół Gminy Nadarzyn

Dzięki przyznanemu dofinansowaniu w wysokości 59
040,50 zł nauczyciele, podczas kursów kwalifikacyjnych i
studiów podyplomowych, podniosą swoje kompetencje w
zakresie informatyki, uzupełnią kwalifikacje do nauczania
muzyki i plastyki oraz staną się uprawnionymi terapeutami
do prowadzenia zajęć z integracji sensorycznej i terapii w
ramach rozwiązywania problemów środowiskowo-rodzinnych. Wezmą też udział w kursach doskonalących dotyczących wspomagania rozwoju dzieci, stając się m.in. trenerami
sztuki uczenia się.
Realizacja projektu zakończy się w styczniu 2013 r.
Olga Mentlewicz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młochowie

W ciągu ostatnich lat komputer zagościł we wszystkich
dziedzinach życia. Szybki dostęp do informacji, jej przenoszenie, przesyłanie decyduje o skuteczności podejmowanych
działań. Współczesny człowiek mający dostęp do informacji
staje się animatorem własnej drogi kształcenia.
Doceniając rolę technologii informatycznej we współczesnym świecie, szkoła powinna stworzyć uczącym się
pełne możliwości zapoznania się z jej podstawami. Komputer może zostać użyty jako dodatkowy środek wspomagający nauczyciela w przekazywaniu wiedzy i umiejętności
uczniom, a także uczniowie mogą korzystać z niego przy
wykonywaniu ćwiczeń w klasie pod nadzorem nauczyciela. Wykorzystanie komputera zwiększa efektywność działań
edukacyjnych nauczyciela.
Wiele szkół unowocześnia swe metody nauczania wprowadzając nowe środki dydaktyczne, wśród których dominuje komputer wraz z układami multimedialnymi. Placówki oświatowe Gminy Nadarzyn wprowadzają nowatorskie
metody nauczania, poczynając już od przedszkoli, dążąc do
zapewnienia uczniowi indywidualnego korzystania z komputera. Do korzyści płynących z zastosowania technologii
informacyjnej w procesie nauczania należą: uatrakcyjnianie
lekcji, dyscyplinowanie uczniów, wspomaganie rozwoju
osobowości, rozwijanie myślenia twórczego, uzyskiwanie
lepszych wyników nauczania – uczenia się, diagnozowanie
zaburzeń rozwojowych.
Układy multimedialne łącza wiele sposobów prezentowania informacji, czyli tekstu, grafiki, dźwięku, animacji i
filmów wideo. Główną cechą multimediów jest nie tylko to,
że nadają informacjom atrakcyjną i urozmaiconą formę, ale
również czynią atrakcyjnym sam proces uczenia się. Pobudzają także aktywność uczniów w czasie lekcji. Komputer
stanowi dobrodziejstwo techniki dla współczesnego świata.
Wykorzystanie go w nauczaniu stanowi dużą atrakcję dla
dzieci. Na lekcjach powinien pojawiać się w sposób naturalny jako wygodne narzędzie pracy i urządzenie pomocnicze.
Komputer oddziałuje bowiem na szereg zmysłów (wzrok,
słuch, dotyk) pozwalając nauczycielowi nie tylko przekro-

czyć granicę werbalizmu, ale także zaangażować uczniów
emocjonalnie poprzez kojarzenie wartości poznawczych z
estetycznymi (tekst + słowo + grafika + film).
Przemyślne wykorzystanie komputera w procesie nauczania – uczenia się stwarza nauczycielowi przestrzegającemu
zasad dydaktycznych realną szansę wprowadzenia jakościowych zmian w realizacji ogólnych celów kształcenia.
Zapewnienie możliwości kształcenia uczniów z Gminy
Nadarzyn w sposób nowatorski, było impulsem do przystępowania do wielu programów umożliwiających zakup sprzętu komputerowego, układów multimedialnych, przeszkolenia
kadry pedagogicznej. Chcąc zapewnić każdemu uczniowi
indywidualny dostęp do komputera, laptopa, władze Gminy Nadarzyn planują do roku 2012 uzupełnienie sprzętu we
wszystkich placówkach.
W konkursie o uzyskanie środków w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2007-2013, Priorytet II, Działanie 2.1 –
Gmina Nadarzyn znalazła się na liście rankingowej wśród
projektów, które otrzymały najwyższą liczbę punktów, co
oznacza, że nasz projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu poprzez wyposażenie placówek
oświatowych w najnowsze rozwiązania komputerowe – szansą na lepszy start w nowoczesną przyszłość dzieci i młodzieży gminy Nadarzyn” uzyskał szansę na dofinansowanie tego
zadania ze środków unijnych. Obecnie czekamy na podpisanie umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów
Unijnych, co umożliwi złożenie wniosku o refinansowanie
wydanych przez Gminę środków. Kwalifikowane koszty
projektu, które ponosi Gmina to 551.359 zł. Dofinansowanie
wyniesie 85% tej kwoty.
Wszystkie szkoły podstawowe w naszej gminie, gimnazjum i przedszkola w Nadarzynie i Młochowie zostały
już wyposażone w sprzęt komputerowy i multimedialny na
najwyższym poziomie. Jest to 90 zestawów komputerowych
wysokiej klasy wraz z oprogramowaniami, 4 laptopy, serwery. W ramach projektu gimnazjum oraz wszystkie szkoły
podstawowe otrzymały także tablice interaktywne z projektorami. Projekt obejmie także szkolenie nauczycieli z zakresu obsługi tych tablic.
Realizacja programu pozwoli na utworzenie jedynego
w swoim rodzaju, nowatorskiego systemu tablic interaktyw-
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nych, które w pracowniach komputerowych zastąpią tradycyjne tablice wykorzystywane podczas lekcji. Tablice te pozwolą
na prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, usprawnią
proces dydaktyczny. Na każdej lekcji możliwe będzie odtworzenie zapisu z tablicy dokonanego na poprzednich zajęciach.
Tablice służyć będą również prezentacjom multimedialnym
oraz projekcjom filmów edukacyjnych. Dadzą nauczycielom
możliwość wprowadzania elementów z różnych dziedzin np.
wizyty w muzeach na świecie, obserwowanie eksperymentów
naukowych na przedmiotach ścisłych, przebogate możliwości
prezentacji na lekcjach przyrody, ciekawe i urozmaicone formy nauki języków obcych itd.
Z czasem pojawi się także dla dzieci i młodzieży możliwość ponownego wyświetlania lekcji w domu, powrót do
lekcji wcześniejszych, powiązanie różnych tematów. Dla
rodziców - wgląd w postępy w nauce swoich dzieci, bo tablice interaktywne dają możliwość prowadzenia dzienniczka
ucznia, z wiadomościami przesyłanymi dla rodziców od razu

Na terenie Gminy Nadarzyn znajduje się wiele gniazd
Bociana białego (Ciconia ciconia) – na drzewach, na słupach
linii energetycznych lub stawianych specjalnie pod gniazdo.
Wiele z nich w sezonie zamieszkują te piękne ptaki - corocznie
mieszka przynajmniej 7 bocianich par. Najpiękniejsze
gniazda to te ulokowane na drzewach, np. w Walendowie
lub w Nadarzynie przy ul. Bocianiej. Niestety – unoszące
gniazdo gałęzie lub pnie tych drzew często próchnieją.
Stwarza to niebezpieczeństwo zarówno dla gniazda i ptaków
jak przechodniów, budynków i sprzętów znajdujących się
pod gniazdem. Z tych właśnie względów kilka lat temu na
nowo postawiony słup przeniesiono gniazdo w Wolicy z
ogromnej topoli, która próchniała i stwarzała zagrożenie
dla ludzi. Corocznie na zlecenie Urzędu Gminy Nadarzyn
gniazda są konserwowane. Gniazda montowane na słupach
– na metalowych lub drewnianych platformach z reguły są
trwalsze. Bociany mieszkają w nich równie chętnie.
Jednym z piękniejszych i ciekawie położonych
stanowisk Bociana białego było gniazdo na terenie
Przedszkola Publicznego w Młochowie. Kilkanaście lat temu
przeniesiono je z komina kotłowni na stary słup betonowy.
Gniazdo znajdowało się na drewnianej platformie, a bociany
zawsze chętnie do niego wracały. Nie przeszkadzał im
ruch wokół przedszkola, ośrodka zdrowia i sklepu. Dla
przedszkolaków bociany były zapewne źródłem pierwszych,
ciekawych obserwacji przyrodniczych.
Niestety, ostatnia ciężka zima uszkodziła nie tylko
siedziby ludzkie, ale także ptasie „mieszkania”. Pod koniec
lutego okazało się, że pod ciężarem śniegu platforma
młochowskiego gniazda załamała się. Groził upadek gniazda.
Należało działać szybko – zbliżała się wiosna i przyloty
ptaków. Bliższe oględziny wykazały także, że uszkodzony
jest również betonowy słup. Wójt Gminy Nadarzyn
podjął decyzję o przekazaniu środków finansowych na
zdemontowanie, a następnie postawienie nowego gniazda,
nie uszkadzając ciężkim sprzętem wyposażenia przedszkola,
szczególnie nawierzchni i zieleńców. Zadania podjęła się
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Fot. K. Pietrzykowski

Nowe „domki” dla
„naszych” bocianów

po zajęciach. A także ułatwienie oceny uczniów, poprzez
cząstkowe wystawianie ocen, systematyczne ocenianie wyników i zaangażowania dzieci.
Wraz z tymi tablicami wkroczy do naszych szkół poziom europejski, a nawet światowy. Oczywiście na początek
to tylko po jednej tablicy dla szkoły, ale po przeszkoleniu
nauczycieli i przygotowaniu uczniów do nauki w nowych
warunkach, Gmina będzie starała się z czasem dokupować
tablice, oczywiście w miarę potrzeb placówek i możliwości
finansowych Gminy.
Katarzyna Dombska
koordynator ds. funduszy pomocowych Gminy Nadarzyn
Maria Jaworska
inspektor ds. oświaty Gminy Nadarzyn

Stare (po lewej) i nowe, zasiedlone już gniazdo przy młochowskim przedszkolu
doświadczona firma „Ciconia” Pana Grzegorza Połutrenko
– od lat współpracująca z Urzędem Gminy Nadarzyn i
wykonująca prace konserwacyjne i montażowe gniazd
bocianich. Zadanie zostało błyskawicznie wykonane –
postawiono solidne piękne gniazdo na nowym, drewnianym
słupie z betonowym szczudłem i drewnianej platformie z
wiklinową wyściółką. Jedyną niewiadomą było, czy bociany
zaakceptują nowe „lokum”. Ptaki jednak przyleciały i
zamieszkały w nowym gnieździe, ku naszej satysfakcji i
radości przedszkolaków!
Wykaz gniazd na terenie Gminy Nadarzyn najczęściej
zamieszkałych w sezonie lęgowym (niestety, zdarza się, że
ptaki nie przylatują):
1. Walendów – na topoli przy drodze powiatowej.
2. Nadarzyn – na topoli, przy ul. Bocianiej.
3. Parole – platforma na wiązie przy drodze powiatowej.
4. Kajetany – platforma na słupie (posesja prywatna).
5. Wolica – platforma na słupie (posesja prywatna).
6. Wolica – platforma na słupie w Paszkowie.
7. Młochów – platforma na słupie na terenie przedszkola.
8. Strzeniówka – platforma na słupie (posesja prywatna).
Krzysztof Pietrzykowski
Inspektor ds. Ochrony Środowiska UG Nadarzyn
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Co się dzieje w naszych szkołach i przedszkolach...
Gimnazjum im. Jana Pawła II
NON OMNIS MORIAR… Nie dajmy umrzeć pamięci.

O Karolu Łoniewskim

Tablica… Tak. To ona pierwsza rzuca mi się w oczy,
gdy wchodzę do kościoła w Nadarzynie. Dalej jest ołtarz,
ambona i tabernakulum. Zawsze zastanawiałam się co zrobił ten człowiek, którego imię i nazwisko znajduje się
właśnie na tej tablicy.
- „Wujku, jeśli nie walczyć o Polskę, to po co żyć ?” - powiedział Karol Łoniewski swego czasu do krewnego. Dziś
pewnie też by tak stwierdził, ale nie może. Nie żyje. Stał się
kolejną ofiarą stalinowskiego terroru w Polsce. Koniec wojny niekoniecznie oznaczał zakończenie walk. Nie wszyscy
pogodzili się z utratą suwerenności.

Tablica w kościele w Nadarzynie, fot. ks. K. Alexandrowicz
Ciepły odcień czerni… kolor tablicy. Wyraźnie odznacza
się na białej ścianie świątyni. Szare litery połyskują na wygładzonej powierzchni. Zadumana stoję i patrzę na napisy.
24 września 1948 roku, godzina 19.00. Wszędzie cisza…
W lesie stoją dwa samochody ze zgaszonymi światłami.
Panuje wszechobecny półmrok. Kontury drzew, między którymi przechadza się leśniczy, są ledwie zauważalne. Huk…
wystrzał. Krótka seria z karabinu. Niby tak nieznaczące dla
postronnego obserwatora. Chęcińskie lasy stały się świadkami zbrodni. Wykonano wyrok na czterech akowcach.
„Bóg, Honor, Ojczyzna” – mój wzrok zatrzymuje się na
pierwszych słowach tablicy. Czy za takie wartości skazano
czterech młodych żołnierzy?
„W domu zawsze była atmosfera pamięci brata” – mówi
pani Grażyna Kotońska, siostra Karola. Siedzimy razem
przy stole, przeprowadzam wywiad. Nasuwa mi się pewna
refleksja: dlaczego tak wspaniałego człowieka skazano na
śmierć? Za walkę o naszą godną przyszłość? By żyło się
lepiej, jak mówią niektórzy… Tak, tylko… za jaką cenę?
„Karol Łoniewski ps. „Lew”, student medycyny” – można
przeczytać w następnych dwóch linijkach tekstu tablicy.
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W chwili wydania
wyroku, skazującego go podwójnie na karę śmierci
miał niecałe 23
lata.
Studiował.
Planował
przyszłość, jak każdy
młody
człowiek
chciał zakończyć
edukację i założyć
rodzinę.
18 lutego 1948 r.
został aresztowany przez Urząd
Bezpieczeństwa.
Niestety nie wiadomo w jakich
okolicznościach.
Przypuszcza
się,
że dokonano tego
Karol z matką, Janiną Łoniewską,
w sali wykładowakacje 1939r.
wej Uniwersytetu
fot. z rodzinnego archiwum pani
Łódzkiego lub podGrażyny Kotońskiej
czas ćwiczeń polowych. Fakt ten był ogromnym zaskoczeniem dla rodziny
i mieszkańców Nadarzyna. Za co tak naprawdę go aresztowano? Władze chciały przypisać Karolowi cztery napady,
zabójstwo. Działał w konspiracji, walczył z okupantem…
najpierw z niemieckim, podczas II wojny światowej, następnie z komunistami…
Za co został skazany? Oficjalnie za dokonanie zbrojnych
napaści terrorystyczno-rabunkowych na instytucje społeczne i obywateli.1 Nieoficjalnie: za posiadanie broni i świadomości, że jest wrogiem ludu. Dwa wyroki śmierci. Władze
komunistyczne wynajdywały niekiedy błahe powody, by
zlikwidować „niepokorną jednostkę”.
„Ppor. AK, Instruktor Szarych Szeregów, Żołnierz WiN,
w czasie Powstania Warszawskiego odznaczony Krzyżem
Walecznych”. Mimo młodego wieku był czynnym żołnierzem i walczył o niepodległą Polskę. W czasie wojny przechowywał dwóch Żydów.

Karol z narzeczoną,1946r.
fot. z rodzinnego archiwum pani Grażyny Kotońskiej
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O jego działalności w Szarych
Szeregach niewiele wiadomo.
Był instruktorem i uczył młodych harcerzy
posługiwać się
bronią. W programie Szarych
Szeregów, który
wszedł w życie
w 1941 roku
„Dziś” – oznaczało walkę bieżącą w konspiracji, „Jutro”
– przygotowanie
się do jawnej
walki na wypadek zbrojneKarol z uratowanym przez siebie Żydem. go powstania,
Rodzinne archiwum pani G. Kotońskiej „Pojutrze”
–
zdobywanie wiedzy, by w wolnej Polsce być użytecznym.2
- „ Poruszał się właściwie po całym kraju. Uciekał. Gdzie
mógł, dawał się we znaki stalinowcom … ubekom.” – mówi
pani Kotońska. Chwila przerwy… potem pani Grażyna pokazuje duży portret Karola. Czarno-biały. Pomimo zimnych
barw ze zdjęcia nie bije chłód. Następnie przynosi swoje
zdjęcie z prymasem Wyszyńskim.
Niektórzy mogą powiedzieć: „Karol Łoniewski. Pewnie…
zgrywał bohatera, do walki z komunistami zmusiła go sytuacja, nie przystosował się do życia w systemie…”
Nie, tak nie było. Wielu żołnierzy Armii Krajowej było represjonowanych. Właśnie dlatego, że walczyli o godne życie w demokratycznej Polsce. Przykre jest jednak to, że zginęli w Ojczyźnie, zabici przez współbraci… a może tylko
„pachołków Stalina”? Trzon polityczny, „elitę narodu” w
Polsce Ludowej stanowili ludzie z partii robotniczej, często
niewykształceni, ale ślepo przeświadczeni o słuszności internacjonalistycznych idei głoszonych przez przywódców
Związku Radzieckiego. Propaganda komunistyczna grzmiała na każdym kroku: „Zdrajcy spod znaku Sosnkowskiego i
Bora wtrącili Warszawę w ogień bezcelowego powstania.”
Tak… tylko ci ludzie, którzy rzucali tymi oszczerstwami,
znali prawdę. Mimo, że urodziłam się pięćdziesiąt lat po
zakończeniu wojny, boli mnie to, że prawda była pomijana.
Za każdym razem, z premedytacją.
„Aresztowany przez UB, rozstrzelany w Kielcach 24.IX.1948
r. w wieku 22 lat” – szare litery wyraźnie odznaczają się na
czerni tła tablicy. Zginął wspaniały człowiek, oddany całym swoim sercem Ojczyźnie … Pomyślałam, że gdyby nie
ta pamiątkowa tablica, to nie poznałabym historii Karola
Łoniewskiego, zwykłego, młodego żołnierza AK, walczącego o … nasze godne życie.
Powstanie Warszawskie, rok 1944 – upalne lato. Dzisiaj
mogę sobie tylko wyobrażać jak wyglądały walki.
Naocznych świadków żyje coraz mniej… Karol jako łącznik przepłynął Wisłę i na Pragę zaniósł meldunek. Został
odznaczony za ten czyn Krzyżem Walecznych. Ten istotny
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element biografii stanowił jedyną informację, jaką miała
jego siostra z czasów powstania.
Potem był Modlin, od 19 września do Bożego Narodzenia
’44. Przed Nowym Rokiem Karol niespodziewanie zjawił
się w Nadarzynie.
- „Mnie nie zdziwiło, że Lolek przyszedł w mundurze” wspomina pani Irmina Bajerska. Przeprowadziłam z nią
wywiad. Urzekły mnie jej opowiadania… ciepła atmosfera.
Później pokazała zdjęcia. Piękne zdjęcia.
Przeglądając dokumenty, sprawozdania trafiłam na zdanie księdza Kubiczy: „Miłość do Boga, Ojczyzna i Honor
to zasady, które powinniśmy wpajać młodym ludziom.
Pamiętajmy o tych wszystkich, którzy brutalnie pod osłoną
nocy zginęli.”
Musimy pamiętać, to jest nasz obowiązek, misja.
Jednocześnie nie należy pomijać prawdy. Ona stoi nad
nami i niekiedy staje się niewygodna. „Nieś zwycięstwo”
– usłyszałam niedawno. Pomyślałam, że każdy człowiek
ma cel w życiu, został powołany do konkretnego działania.
Karol Łoniewski walczył o Niepodległą i jej oddał całego
siebie… Należy to uszanować. Pamiętajmy…
Ciepły odcień tablicy… szare litery z napisem: „Bóg, Honor,
Ojczyzna”. Płacz nowo narodzonego chłopca… Wszystko
to zaczęło się 4 listopada 1925 roku na Poświętnej 4.
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie
Opracowanie: Weronika Rec
Zdjęcia: ksiądz Karol Alexandrowicz, Dominika
Ciupińska, archiwum rodzinne
Opieka: Małgorzata Rec, Magdalena Drzewucka, ksiądz
Karol Alexandrowicz
Przypisy:
Ludwik Kotoński, Zbrodniarz czy Bohater?, Zielony
sztandar nr 15, 8 kwietnia 1990 r.
2
Włodzimierz Dusiewicz, Szare Szeregi, Warszawa 2009 r.,
s. 11.
3
Praca zbiorowa, Przewodnik po Muzeum Powstania
Warszawskiego, Warszawa 2007r., s. 176.
1

Prezentacja opracowana została w związku z realizacją przez Gimnazjalistów 2-letniego Programu „Młody
Obywatel Nadarzyna” organizowanego przez Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie (o programie pisała
p. Magdalena Drzewucka – Szkolny Koordynator Projektu
- W.N. nr 3(131) marzec 2010; str. 9).
Zakończenie pierwszego roku realizacji Programu
odbędzie się 25 maja br. w czasie uroczystej Sesji Rady
Gminy (sala widowiskowa NOK, pl. Poniatowskiego 42,
godz. 16.15), z udziałem władz, mieszkańców Nadarzyna i
uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie.
Podczas Sesji nastąpi uroczyste otwarcie Izby
Pamięci poświęconej Karolowi Łoniewskiemu – bohaterowi Nadarzyna oraz zakończenie Młodzieżowej Akcji
Obywatelskiej „20 lat wspólnie”, której celem jest upamiętnienie 20. rocznicy pierwszych wyborów samorządowych
w wolnej Polsce, przypadającej 27 maja tego roku.
red.
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Rajd Chopinowski
10 kwietnia 2010 r. o godzinie 7.30, kilkudziesięciu
gimnazjalistów pod opieką pani Magdaleny Milczarek,
Katarzyny Strzeleckiej oraz Ewy Żurek, zebrało się w
Nadarzynie na pl. Poniatowskiego czekając na autobus do
Warszawy. To właśnie tego dnia wybraliśmy się na RAJD
CHOPINOWSKI, który miał się zacząć w Parku Saskim,
tuż obok Grobu Nieznanego Żołnierza. Gdy dojechaliśmy
na Okęcie, okazało się, że rzeczą niezbędną jest uzupełnieFot. Archiwum Szkoły
nie prowiantu, co większość z nas uczyniła. Wreszcie około
godziny 9.00 dojechaliśmy na miejsce, gdzie organizatorzy
rajdu wręczyli nam mapę z wyznaczoną trasą i pytania, na
które musieliśmy w jego trakcie odpowiedzieć, przy każdym ważnym miejscu, które wyznaczały tzw. ławeczki chopinowskie. Zostaliśmy podzieleni też na 3 grupy, z których
każda wyruszyła ze swoją przewodniczką – w osobach naszych pań nauczycielek - w trasę..:)
Z początku pogoda nie dopisywała, było raczej chłodno i
niestety padał deszcz, dobry humor nas jednak nie opuszczał.
Pierwszym etapem były ławeczki w Parku Saskim, następnie udaliśmy się pod kościół św. Trójcy przy Placu Małachowskiego, gdzie w maju 1825 roku Fryderyk Chopin
grał na eolimelodiconie dla cara Aleksandra I.
Niestety dobre samopoczucie szybko nas opuściło, gdy
idąc w stronę ul. Kopernika dotarła do nas tragiczna wiadomość o śmierci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, jego
małżonki i dziewięćdziesięciu czterech innych osób, które
leciały tego dnia na pokładzie prezydenckiego samolotu,
uczcić pamięć oficerów zamordowanych 70 lat temu w Katyniu. Przechodząc obok Pałacu Prezydenckiego, który był
na trasie naszego rajdu zobaczyliśmy już o godzinie 11.00
wielu naszych rodaków, którzy po usłyszeniu tej tragicznej
informacji stawiali znicze i przynosili kwiaty. My poszliśmy w milczeniu dalej, nie wierząc do końca w to co się
stało – pozostało nam jeszcze dziesięć ławeczek Chopinowskich. Idąc Królewskim Przedmieściem, minęliśmy Salonik
Chopinów, w którym kompozytor spędził ostatnie lata swojego życia, przed wyjazdem z ojczyzny.
Następnie weszliśmy do kościoła ss. Wizytek, gdzie
Fryderyk grał na organach, potem udaliśmy się do kościoła
św. Krzyża gdzie wmurowana została urna z sercem artysty.
Obecnie znajduje się tam epitafium i napis „Gdzie skarb
Twój, tam serce Twoje. Fryderykowi Chopinowi – Rodacy”. W niedługim czasie doszliśmy do kolejnych czterech
ławeczek. Po drodze wstąpiliśmy na chwilę do pizzerii,
ogrzać się i uzupełnić brakujące informacje w zadaniach.
Po chwili ruszyliśmy dalej do ławeczki na ul. Miodowej i
ostatniej już przy Placu Krasińskich. Około godziny 12.30
postanowiliśmy wrócić pod Pałac Prezydencki, aby postawić znicze, pomodlić się i uczcić chwilą ciszy to przykre
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wydarzenie, a ludzi ciągle przybywało, przychodzili pożegnać się po raz ostatni.
Potem wróciliśmy do Parku Saskiego, gdzie czekaliśmy
na powrót wszystkich grup. Wszyscy uczestnicy spisali się
doskonale. Na pamiątkę dostaliśmy przypinki upamiętniające rajd i przewodniki „Warszawa Fryderyka Chopina”,
abyśmy zawsze mogli tam wrócić.
Wszyscy uczestniczy Rajdu, nie tylko z naszej szkoły,
uczcili minutą ciszy tragedię w Smoleńsku…
Zmierzając w stronę tramwaju, wstąpiliśmy jeszcze do
McDonalda na szybki posiłek.
Gdy około godziny 15.00 dojechaliśmy do Nadarzyna,
podziękowaliśmy paniom za opiekę nad nami i rozeszliśmy
się każdy w swoją stronę.
Pomimo niewątpliwie przykrych i niespodziewanych
okoliczności, rajd uważam za udany. Dowiedzieliśmy się
wielu nowych rzeczy na temat naszego Wielkiego Kompozytora, poznaliśmy dużo lepiej Warszawę i dane nam było
zrozumieć, co to znaczy wspólna jedność w chwili smutku.
To było ciekawe doświadczenie, które na pewno wiele nas
nauczyło.
Sara Stec - uczennica III kl. Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Nadarzynie

SP Nadarzyn
Jak zachęcić dziecko do czytania książek?
W obecnych czasach komputer, DVD czy telewizor coraz częściej wygrywają ze słowem drukowanym. Dziecko,
zamiast czytać książeczki lub szkolne lektury, woli wypożyczyć kasetę i obejrzeć film nakręcony na ich podstawie.
To naturalne, że nowoczesny świat, bogaty w audiowizualne wynalazki, jest bardziej atrakcyjny dla dziecka niż tradycyjna książka. Jednak ani komputer, ani DVD nie zastąpią
czytania – uważają psychologowie.
Książka dla dzieci to pierwsze spotkanie z literaturą
– nieograniczonym światem, z którego czerpiemy przez
całe życie. To bardzo ważne spotkanie, gdyż, jeśli nie zostanie zmarnowane, pokaże, ile może dać dobra literatura.
A może dać wiele:
• pomaga rozwijać język i słownictwo. Uczy nas wyrażać myśli i rozumieć innych,
• rozwija myślenie; dostarcza pojęć myślowych, rozszerza naszą świadomość i nasz świat,
• pobudza fantazję, uczy budować obrazy w wyobraźni,
• może stawiać pytania, które pobudzają do refleksji,
• dostarcza nam wiedzy o innych krajach i kulturach,
o przyrodzie, technice, historii, o tym wszystkim, o
czym chcielibyśmy dowiedzieć się czegoś więcej,
• uczy nas etyki. Skłania do namysłu nad tym, co słuszne, a co nie, co dobre, a co złe,
• rozwija nasze uczucia i zdolność do empatii; pomaga
w zrozumieniu drugiego człowieka,
• pomaga zrozumieć oraz poznać głębiej siebie; odkrycie, że są inni, którzy myślą jak my, umacnia nasze
poczucie własnej wartości,
• dodaje sił i zapału,
• dostarcza rozrywki oraz emocji. Oddala od swoich
problemów,
• uczy tolerancji dla innych kultur, zapobiega uprzedzeniom,
• jest naszym towarzyszem w samotności. Łatwo
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wziąć ją ze sobą i czytać gdziekolwiek. Z biblioteki
można ją wypożyczyć za darmo.
Dobra książka dla dzieci, którą można czytać na głos,
przynosi radość dzieciom i dorosłym. Buduje pomost między
pokoleniami. Tworzy więzi przyjaźni, która pomoże rodzicom
przeżyć wspólnie z ich dzieckiem trudny okres dorastania.
Jeżeli te argumenty jeszcze nie przekonują Państwa, to wymienię jeszcze jeden, który dla wszystkich rodziców jest
niewątpliwie ważny: to biegłość w czytaniu i motywacja
do lektury czynią młodego człowieka zdolnym do dalszego kształcenia, nie zaś tylko nabyte w szkole umiejętności.
Niestety, nie zawsze w procesie kształcenia przywiązuje się
dostateczną wagę do tych umiejętności. Coraz więcej dzieci
już na poziomie szkoły podstawowej ma kłopoty z nauką, a
wielu absolwentów jest bezradnych wobec samodzielnych
poszukiwań informacji, ponieważ nie potrafi posługiwać
się indeksem encyklopedii czy bibliografią, nie odwiedza
bibliotek, bojąc się narazić na śmieszność z powodu braku
podstawowych umiejętności wyszukiwania informacji za
pomocą katalogów.
Wniosek nasuwa się sam. Najważniejszym naszym zadaniem jest wytworzenie silnej motywacji do czytania, uczynienie czytania zajęciem atrakcyjnym i przyciągającym w
taki sposób, aby książka zaspokajała różnorodne pragnienia i
potrzeby dziecka, zarówno emocjonalne jak i intelektualne.
Gdzie i w jakich okolicznościach powinno odbyć się
pierwsze spotkanie dziecka z lekturą?
Najnaturalniejszym do tego miejscem jest dom.
Wystarczy od drugiego, trzeciego roku życia dziecka, codziennie, przed snem czytać mu jakąś baśń, opowiadanie
czy wiersz, aby wyrobić w dziecku potrzebę lektury, i to
na całe życie. Nawet najciekawszy program telewizyjny nie
zastąpi tego, co może rozegrać się w wyobraźni dziecka pod
wpływem ciekawej lektury. Bardzo istotne jest również,
aby dziecko miało okazję często obserwować czytających
rodziców, pochłoniętych lekturą. Jeżeli rodzice sami nie lubią czytać, jest więcej, niż prawdopodobne, że ich dziecko
również nie będzie chciało czytać.
Ale co zrobić, gdy nasza pociecha jest oporna na czytanie?
Oto kilka reguł, które pozwolą wyrobić nam w dzieciach
nawyk czytania.
Wspólnie z dorosłym
• Wybory małego czytelnika. Kupmy dla swoich pociech
książkę odpowiednią do ich wieku i zainteresowań.
Jeśli lubią zwierzęta, podsuńmy im ilustrowany album
o tej tematyce. A może pora na „Doktora Dolittle”?
Dzieci w tym wieku chętnie też czytają baśnie, książki z życia rówieśników, np. „Dzieci z Bullerbyn”,
chłopcy lubią też komiksy. Maluchy są telemaniakami? Uwielbiają dobranocki „Kubuś Puchatek”?
Wybierzmy dla nich bajeczki o przygodach Misia o
Małym Rozumku. Zachwycił ich film „Opowieści z
Narnii”? Podsuńmy im książkę C. S. Lewisa.
• Nic na siłę. „Poświęćmy na czytanie 15 minut” – rodzice, którzy zmuszają 8 – 9-latków do lektury, robią
błąd. Zainteresujmy maluchy książką, czytając im ją
samemu – głośno, z właściwym tempem, akcentem i
intonacją. Odpowiednia interpretacja tekstu sprawi, że
zaczną one przeżywać przygody bohaterów i będą niecierpliwie czekały na dalszy ciąg historii.
• Nudy na pudy. Skończmy czytanie, gdy mamy wrażenie, że dziecko nie jest tym zainteresowane. Kiedy

Z telemaniaka mól książkowy
Bez ograniczeń i zakazów.
Inteligentny i oczytany nastolatek to marzenie prawie
każdego rodzica. Tymczasem nasza córka lub syn stronią
od książek. Szkolne lektury najchętniej poznawaliby z tzw.
bryków, gotowców, opracowań. Cóż… obowiązkowy kanon
literatury rzadko odpowiada zainteresowaniom nastolatka.
Rodzice przewodnikami.
• Oczytana mama. Chcemy by dziecko oprócz lektur szkolnych poznawało też inne książki. Czytajmy
sami i zostańmy jego przewodnikami po świecie literatury. Młody człowiek nierzadko po prostu eksperymentuje z gustami czytelniczymi, nie potrafi wybrać
lektury dla siebie. My dobrze znamy swojego nastolatka, wiemy, czym się interesuje. Popytajmy więc w
księgarniach o odpowiednie lektury i… podsuńmy je
dziecku. Bezpiecznym wyborem dla gimnazjalisty są
fantastyka i lżejsza beletrystyka.
• Młodzieżowe hity. Nastolatek nie ma cierpliwości do
szczegółowych opisów, jego uwagę może przyciągnąć
dynamiczna akcja, dobra konstrukcja powieści, trochę
tajemniczości i dowcipny język. Rozczytanie naszego
dziecka przyśpieszą książki niezbyt grube.Dziewczynkom
spodoba się klasyczna seria „Ania z Zielonego Wzgórza”
czy kolejne części „Hani Humorek”, „Smrodka”.
Chłopców zachwyci np. „Dynastia Miziołków” J. Olech
czy „Koszmarny Karolek”.
• Interesująca dyskusja. Jeśli usłyszymy od swojego syna, czy córki: „Fajną książkę przeczytałem
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mówi, że ksiązka je nudzi, nie obrażajmy się, ale zapytajmy, jak jego zdaniem autor powinien ją napisać,
by była ciekawa.
Mody czytelnicze. Interesujmy się literaturą dla dzieci,
dowiadujmy się w księgarni lub w bibliotece, co teraz
jest hitem. Zapytajmy inne mamy, jakie książki ich
pociechy czytają. Nasze dziecko pewnie słyszało od
nich o „Harrym Potterze” czy „Nowych przygodach
Mikołajka”. Po takie lektury chętnie sięgają!
Ja czytam, mama słucha.
Krótki trening. Czytajmy z dzieckiem na zmianę rozdziały książki. Wybierajmy te z dużą ilością tekstu dla
siebie, a kilkulatkowi dajmy do czytania strony z przewagą ilustracji. Nie popędzajmy malucha, pozwólmy
mu spokojnie obejrzeć fotografie i rysunki.
Błędy tolerowane. Uważnie słuchajmy jak dziecko
czyta, nie krytykujmy, nie komentujmy pomyłek, nie
poprawiajmy. Powinniśmy uzbroić się w cierpliwość.
Pochwalmy za każdy dobrze przeczytany fragment
tekstu. To zachęci malucha do czytania.
Gra w słówka. Doskonalcie umiejętność czytania, bawiąc się słówkami. Zaproponujmy następujący szyk
wyrazów: każdy kolejny zaczyna się taką literą, jaką
kończył się poprzedni, np. abażur, rekin, nos, ser, rak,
kot…Poprośmy malucha, by poszukał prostych rymów, np. sanie – pranie, stół – wół, biurko – piórko,
kluska – bluzka, albo wyrazów kończących się na tę
samą zgłoskę, np. kot, tort, most, brat, robot. Zabawmy
się w echo, czyli coraz cichsze powtarzanie jakiegoś
słowa lub zawołania. Możemy również rozwiązywać
rebusy, pobawić się w liczenie wyrazów czy zgadywanie słów, np. na trzy lub cztery litery.

•

(przeczytałam)” nie puszczajmy tego mimo uszu.
Porozmawiajmy o lekturze, bohaterach literackich
i ich przygodach. Pośmiejmy się, jeśli było coś wesołego. Gdy naszemu dziecku nie podoba się lektura
szkolna, zapytajmy dlaczego. Ma ono prawo do wyrażenia swojej opinii i sądu. Wytłumaczmy mu jednak,
że każdy kulturalny człowiek powinien znać ten tytuł.
Jeśli to nie przekona nastolatka, pożyczmy kasetę z
filmem i obejrzyjmy go razem, a potem po prostu zapewnijmy, że dopiero lektura daje pole do wyobraźni,
a poza tym w filmie pominięto wiele świetnych scen.
Wizyty w księgarni. Wybierajmy się tam całą rodziną
i pochodźmy między regałami. Najlepiej odwiedzić
sklep, w którym są miejsca do wertowania książek,
albumów i magazynów, a półki oznaczone są dziedzinami, np. historia, geografia, literatura polska,
nowości itd. Nie musimy za każdym razem kupować
książek, wystarczy, że pobędziemy tam z dzieckiem i
przyzwyczaimy je do takich odwiedzin. Może następnym razem pójdzie tam samo i za zaoszczędzone kieszonkowe kupi upatrzony album. Warto też zapisać
się z dzieckiem do najbliższej biblioteki.

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Młochowie,
zatrudni (w wymiarze 13 h/tygodniowo) nauczyciela
j. angielskiego z kwalifikacjami i doświadczeniem
w pracy z dziećmi w kl. I-III. Tel. 22 729 91 40
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Jednym z zadań, jakie stawia sobie każdy polonista,
jest zachęcanie uczniów do czytania, tak, by lektury
nie kojarzyły im się z przykrym obowiązkiem. Taki cel
przyświecał nam, gdy wspólnie z Biblioteką Publiczną w
Młochowie organizowałyśmy konkurs Lubię lektury. Tak
wspomina to spotkanie Wojtek Zagdański uczeń klasy IV
ze Szkoły Podstawowej w Młochowie:
„24 marca 2010 roku spotkały się klasy czwarte ze
szkoły podstawowej w Woli Krakowiańskiej i Młochowa
w Bibliotece w Młochowie z okazji konkursu związanego
z lekturą „Opowieści z Narnii”, który przygotowały p.
Agnieszka Kmieć i p. Iza Greszta.
Konkurs rozpoczął się od podzielenia nas na grupy,
a było ich sześć: Białe jelenie, Drozdy, Lwy, Centaury,
Fauny i Bobry. Każda z nich miała swój stolik. Na drzwiach
zawisła tabela z punktacją. Spodziewałem się dobrej zabawy.
Pierwsza konkurencja - plastyczna dotyczyła tematyki Narnii.
Dostaliśmy karton A1 i przybory plastyczne. Przez 20 min.
powstawały wspaniałe prace z folii aluminiowej, waty, kleju i
kredek. Drugie zadanie polegało na popisaniu się znajomością
treści książki. Na każdą grupę przypadało dziesięć pytań.
Wszyscy odpowiadali wyjątkowo poprawnie, jednak dwie
grupy po razie pomyliły się. Podczas tej konkurencji bardzo
się denerwowaliśmy. Trzecim zadaniem dla każdej z drużyn
było ubranie jednej osoby w strój wykonany z gazety tak, żeby
wyglądała jak któryś z bohaterów lektury. Po zakończeniu

Fot. Archiwum Szkoły

Domowy rytuał skupienia
Rodzinny salon literacki.
To naturalne, że wirtualny świat jest obecny w naszym
domu. Nie ograniczajmy korzystania z telewizora i komputera zakazami. Sami pokażmy, ze telewizja jest rzeczą
zwyczajną, banalną. Zrezygnujmy z jej oglądania na rzecz
obcowania z książką.
• Wyciszenie przed snem. Spraw, by wieczorne czytanie było codziennym zwyczajem. W spokoju każdy
z domowników niech pochłania swoją lekturę. Rano
przy śniadaniu opowiadajcie sobie fajne fragmenty.
• Rodzinne święto. W niedzielę siadajmy wspólnie na
kanapie, przygotujmy herbatę, ciasteczka, wyłączmy
telewizor i poczytajmy (może z podziałem na role)
ciekawą książkę. Takie zwyczaje z rodzinnego domu
dziecko zapamięta i będzie je kontynuować.
Trzeba tu wyraźnie podkreślić, że zachęcenie do
czytania wymaga powszechnego zainteresowania, wysiłku zarówno rodziców jak i różnych pozaszkolnych, oraz
szkolnych instytucji oświatowych w dobie komputerów i
Internetu.
Bibliografia:
Papuzińska J., Książki, dzieci, biblioteka. Warszawa: Fundacja ,,Książka dla dziecka”, 1992.
Papuzińska J., Inicjacje literackie. Problemy pierwszych
kontaktów dziecka z książką, Warszawa 1981.
Papuzińska J., Czytanie domowe, Warszawa 1975.
Janiszewska K. Wspólne czytanie, w: „Wychowawca”
2001, nr 4.
Klimas R., Znaczenie książki w życiu dziecka, w:
„Wychowawca” 2001, nr 4.
Beata Podkowińska
SP Nadarzyn

SP Młochów

pracy osoby poprzebierane wyglądały bardzo śmiesznie.
Czwartym i ostatnim zadaniem było ułożenie puzzli i chociaż
wydawało się to proste ćwiczenie, trzeba było przeczytać
tekst po drugiej stronie obrazka i wybrać odpowiedni podpis
do postaci. Potem panie z biblioteki ogłosiły wyniki. Wygrały
Białe Jelenie.
Panie bibliotekarki ufundowały dla każdego kubek z
długopisem i batonem, a dla zwycięzców dodatkowo książki.
Następnie wróciliśmy do szkoły. Wszyscy byli zadowoleni.
Lekcja okazała się bardzo interesująca i ciekawa. Myślę,
że panie osiągnęły swój cel, czyli pokazanie uczniom, iż
książką też można się bawić.”
Pragniemy serdecznie podziękować Paniom Mirosławie
Kwiatka i Beacie Fedorko, które gościły nas w Bibliotece
Publicznej w Młochowie. Dzięki ich zaangażowaniu
zabawa przebiegała w miłej atmosferze, a ufundowane
upominki sprawiły uczniom wiele radości. Mamy nadzieję,
że to wydarzenie zaowocuje dalszą współpracą, a konkurs
Lubię lektury stanie się naszą tradycją.
Agnieszka Kmieć (SP Młochów)
Izabela Greszta (SP Wola Krakowiańska)
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Manifestacja ekologiczna w Nadarzynie
W piątek, 23 kwietnia br. przez nadarzyński rynek przemaszerował kolorowy korowód młodych ekologów z wszystkich szkół podstawowych Gminy Nadarzyn oraz gimnazjum
i przedszkola z Nadarzyna. Dzieci już po raz 5. uczestniczyły
w Manifestacji Ekologicznej zorganizowanej przez nauczycieli i uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kostowcu pod
opieką p. Teresy Dąbrowskiej. Dzieci maszerowały wokół
nadarzyńskiego rynku głośno skandując ekologiczne hasła,
jak np.: „Nawet małe dzieci, segregują śmieci!”
W tym roku manifestacja odbyła się pod hasłem: „Mamy
pociąg do ochrony przyrody”, dlatego też była i ciuchcia
i wagoniki - każdy przewoził uczniów ze „swojej” klasy.
Ekologiczna ciuchcia otwierająca manifestację „napędzana była” siłą mięśni m.in. Dyrektora Szkoły w Kostowcu
- Zbigniewa Relugi, Tomasza Szymańskiwgo - Leśniczego
z Podkowy Leśnej, przedstawiciela Nadleśnictwa Chojnów, Krzysztofa Pietrzykowskiego - Inspektora ds. ochrony środowiska UG Nadarzyn oraz rodziców, którzy jak co
roku, bardzo aktywnie włączyli się w przygotowania całej
imprezy. W manifestacji uczestniczyli również Agnieszka
Kuźmińska - Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn, Kamila
Michalska - Dyrektor NOK i nauczyciele, a strażacy OSP
Nadarzyn i policjanci z Komisariatu Policji w Nadarzynie jak co roku - dbali o bezpieczeństwo manifestujących.
Następnie w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury (współorganizator imprezy) rozstrzygnięto konkurs „Styl z odzysku
– śmieciowe studio projektowe” zorganizowany przez firmę 3M Poland (we współpracy z NOK i SP Kostowiec pod
patronatem Wicewójt Gminy Nadarzyn – A. Kuźmińskiej).

Fot. 3M Poland

Podziękowanie

Serdecznie dziękujemy za uczestnictwo
w Ostatniej Drodze naszego Męża i Taty
oraz za wsparcie w tych trudnych dla nas chwilach.
Grażyna Wojda z Synem
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Do konkursu zgłoszono 136 prac - fantazja projektantów
nie znała granic! Nagrody indywidualne oraz dla szkół
(roczne prenumeraty miesięcznika Nationale Geographic)
ufundowała Firma 3M Poland.
Na zakończenie imprezy, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kostowcu, pod kierunkiem p. Katarzyny Łukasik,
nauczycielki muzyki, przedstawili ekologiczny program
artystyczny.
Po wyczerpującym dniu, 307. młodych ekologów mogło posilić się słodkim batonikiem i soczkiem ufundowanym przez organizatorów.
Dwa dni później, uczniowie ze szkoły w Kostowcu,
na Polach Mokotowskich reprezentowali Gminę Nadarzyn podczas obchodów Dni Ziemi. Podczas tej imprezy
co roku spotykają się - z całej Polski
- leśnicy i wszyscy którym bliska jest
sprawa ochrony przyrody. Mottem
tegorocznego Dnia Ziemi było „Różnorodność w nas, bioróżnorodność
wokół nas”. Obchody Dnia Ziemi na
świecie odbywały sie po raz 40., w
Polsce po raz 20.
Dzieci z Kostowca prezentowały
m.in. ekologiczny program artystyczny oraz wystawę prac plastycznych
„Coś z niczego”. Ciekawostką był konkurs tropów zwierzęcych prowadzony
przez dzieci z Kostowca – każdy chętny mógł spróbować swoich sił w odgadywaniu śladów różnych zwierząt.
Tropy przygotowali oczywiście sami
uczniowie.
Edyta Gawrońska

Serdecznie dziękuję Pracownikom
Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn
za szybką interwencję i wysprzątanie
odcinka leśnego przy ul. Starowiejskiej
i Głogowej w Nadarzynie.
Lucyna Harland - Mieszkanka Starej Wsi
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Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”
bardzo serdecznie zaprasza na
PIKNIK INTEGRACYJNY,
który odbędzie się 22 maja 2010 roku w godz. 15.00 – 18.00 na Stadionie GOS w Nadarzynie
(ul. Żółwińskiej 20).
Zapraszamy do wspólnego uczestnictwa i do wspólnej zabawy.
Program jest bardzo ciekawy, moc atrakcji, dla każdego coś miłego.

W programie Pikniku przewidziane są następujące imprezy:
pokaz Kynoterapii (zajęcia z psami), pokazy Hipoterapii (jazda na koniach), arterapia (terapia sztuką – rękodzieło
artystyczne), rehabilitacja lecznicza dla niepełnosprawnych (prezentacja), prezentacja pisma Braile’a, występ zespołu
muzycznego z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie oraz Orkiestry OSP Nadarzyn i inne ciekawe występy,
a ponadto: pokazy motocyklowe z możliwością przejażdżki na motorach, pokazy samochodów zabytkowych,
zawody strzeleckie, pokaz wozu strażackiego, pokaz ratownictwa przedmedycznego, pokaz samochodu policyjnego,
„statek piracki” dla dzieci, loterla fantowa, zamek dmuchany, przejażdżka na kucach, kawiarenka
(coś do zjedzenia i coś do wypicia za drobną opłatą) i inne atrakcje.
W imieniu Rodziców oraz dzieci zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Szlakiem Tęczy”.
Prezes Stowarzyszenia - Krystyna Dąbrowska
reklama

Zaprasza

SPG ZOZ w Nadarzynie

Sprawdź, czy grozi Ci jaskra!!!

tel. 22 729 92 81,

www.jupikprzedszkole.pl
mail: info@jupikprzedszkole.pl
Wiśniowa 26, 05-830 Nadarzyn

Są jeszcze wolne miejsca
w przedszkolu niepublicznym JUPIK.
Zapisy do końca maja
lub do wyczerpania miejsc.
reklama

Przeczytaj uważnie, a następnie zastanów się, które
z poniższych stwierdzeń dotyczą właśnie Ciebie?
n Masz więcej niż 35 lat.
n Ktoś w twojej rodzinie choruje lub chorował na jaskrę.
n Masz niskie lub wysokie ciśnienie ogólne.
n Chorujesz na serce lub inną chorobę naczyniową.
n Masz wysoki cholesterol.
n Masz podwyższony poziom cukru we krwi.
n Miewasz częste bóle głowy.
n Masz zimne ręce i stopy.
n Jesteś krótkowidzem.
n Żyjesz w ciągłym stresie.
Jeżeli co najmniej 4x odpowiedziałeś – TAK koniecznie zgłoś się do nas na badanie.
Za pomocą najnowocześniejszej metody badania
tarczy nerwu wzrokowego ocenimy u Ciebie ryzyko
rozwoju jaskry.
Zapisy pod nr tel. (22) 729 81 28 lub osobiście w rejestracji Ośrodka Zdrowia w Nadarzynie ul. Sitarskich 3
reklama

Poszukuję pracy: elektryk – uprawnienia do 1KW,
instalacje – konserwacja, inne. Tel. 511 505 265.

reklama
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Poszukuję pani do pomocy przy pracach domowych
(1 raz w tygodniu). Tel. 501 314 587
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Nadarzyńskie
kryminałki
W dniu 20.03.2010 r.
Dyżurny Komisariatu Policji
w Nadarzynie został powiadomiony o włamaniu do jednego z
domków letniskowych na terenie „POD
WOLICA”. Łupem sprawców padł sprzęt RTV, kije golfowe, odzież oraz drobne przedmioty codziennego użytku.
Wszystkie osoby mogące pomóc w ustaleniu sprawców
tego przestępstwa proszone są o kontakt z Komisariatem
Policji w Nadarzynie lub zgłoszenie informacji (w tym też
anonimowej) pod nr tel. 22 279 81 77 lub 997.
W dniu 23.03.2010 r. Policjanci z Komisariatu Policji w
Nadarzynie w związku z uzyskaną informacją udali się na
ul. Żółwińską, gdzie jeden z mieszkańców za pomocą dodatkowej instalacji, poprzez obejście licznika dokonywał
kradzieży energii elektrycznej. Wspólnie z pracownikiem
Zakładu Energetycznego dokonano oględzin, które potwierdziły posiadaną informację. Za popełnienie przestępstwa z
art. 278 § 5 kk „zaradnemu gospodarzowi” grozi pozbawienie wolności do lat pięciu.

ży z jego wnętrza radioodtwarzacza CD.
Podobne zdarzenie zaistniało w nocy 30/31.03 br. w Starej
Wsi, gdzie sprawcy po uprzednim wybiciu szyby w oknie pojazdu marki Mercedes, dokonali włamania i kradzieży z jego
wnętrza laptopa HP pozostawionego w widocznym miejscu.
Powyższe przypadki traktują o beztrosce pokrzywdzonych
oraz znieczulicy osób postronnych, gdyż w każdej z tych sytuacji sąsiedzi nie widzieli i nie słyszeli nic niepokojącego.
W dniu 28.03.2010 r. nadarzyńscy kryminalni dokonali zatrzymania 35-letniej kobiety, która dokonywała kradzieży
pieniędzy pochodzących z utargu firmy, w której była zatrudniona „przedsiębiorcza pracownica” od kilku miesięcy
podbierała pieniądze, które dostarczane były do siedziby
firmy z innych punktów sprzedaży. Na miejsce skradzionych pieniędzy podkładała odpowiednio przygotowane
wcześniej zwitki papierów, które miały odwrócić uwagę
osób rozliczających kasy z pewnym opóźnieniem. Blisko
pięć tysięcy złotych padło jej łupem, za co, prócz dyscyplinarnego zwolnienia z pracy, odpowie również przed pruszkowskim Sądem, który może ją skazać na 5 lat więzienia.
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reklama

Policjanci z Nadarzyna poszukują świadków zdarzenia mającego miejsce w nocy 28/29.03.2010 roku, w Młochowie
przy ul. Platanowej, gdzie nieznani sprawcy dokonali włamania do samochodu marki VW Passat a następnie kradzie-

W dniu 01.04.2010 r. w Ruścu na skrzyżowaniu al.
Katowickiej i ul. Szkolnej nieznani sprawcy poruszający się
samochodem marki Audi koloru ciemnego pozorując awarię
pojazdu doprowadzili do zatrzymania się innego uczestnika
ruchu, a następnie wykorzystując jego nieuwagę dokonali
kradzieży pojazdu marki BMW (niemieckie tablice rejestracyjne), wraz z zawartością rzeczy osobistych, telefonów komórkowych, laptopa, dokumentów i innego mienia.
W tym miejscu przypomnieć należy, iż w przeszłości na
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reklama

terenie całego kraju działała grupa przestępcza, która w podobny sposób dokonywała kradzieży pojazdów metodami
na tzw. „stłuka” – powodując drobną kolizję z ofiarą „kamień” – uderzając w jadący pojazd niewielkim przedmiotem prowokując do zatrzymania się ofiary. W większości
przypadków sprawcy informowali ofiary, że z ich pojazdu
oderwał się jakiś element i uszkodził samochód sprawców. W trakcie oglądu pojazdu „uszkodzonego”, jeden ze
sprawców wykorzystując nieobecność właściciela w samochodzie, w którym najczęściej pozostawiane są kluczyki w
stacyjce odjeżdża z miejsca zdarzenia.
Zwracam się z prośbą o czujność na drodze i informowanie
o podobnych przypadkach zaobserwowanych na drodze jak
również przestrzeganiu członków rodzin, znajomych itp.

reklama

W dniu 06.04.2010 r. ok. godz. 23:00 w Rozalinie nadarzyńscy „patrolowcy” zauważyli pojazd marki Jeep, którego kierujący na widok radiowozu gwałtownie przyśpieszył.
Policjanci ruszyli za nim w pościg i po pewnym czasie
zauważyli samochód, który ugrzązł w błocie. Wewnątrz
pojazdu nie było nikogo. Jak się później okazało pojazd
został skradziony kilka dni wcześniej z terenu Grodziska
Mazowieckiego, ponadto posiadał założone tablice rejestracyjne, które również zostały skradzione z pojazdu marki
Renault z Ruśca. Po zebranych śladach kryminalistycznych
przeprowadzone zostaną badania, na podstawie których będzie można ustalić osoby związane z przestępstwem.

reklama

W dniu 13.04.2010 r. dyżurny KP w Nadarzynie został powiadomiony o włamaniu do domu w Młochowie. Nieznani
sprawcy wykorzystując sen domowników po spenetrowaniu pomieszczeń na parterze budynku znaleźli torebkę wraz
z zawartością kluczy i dokumentów pojazdu marki OPEL,
którym następnie odjechali z terenu posesji. Podjęte niezwłocznie działania na miejscu zdarzenia, jak też czynności
operacyjne doprowadziły do ujawnienia skradzionego pojazdu na terenie Pruszkowa. W chwili obecnej trwają ustalenia zmierzające do ustalenia sprawców przestępstwa.
W okresie od 19.03.2010 r. do 18.04.2010 r. nadarzyńscy policjanci zatrzymali łącznie 15 osób, w tym 7
osób do spraw prowadzonych przez Zespół Kryminalny,
3 osoby poszukiwane, 2 nietrzeźwych kierujących oraz 3
osoby do wytrzeźwienia.
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie
nadkom. Adam Piskorz

reklama
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West – car S.C.
Rok założenia 1986

Serwis samochodów

ul. Mszczonowska 28 A; 05-830 Nadarzyn
tel. 729 88 05; fax 729 88 02; kom. 603 855 562
czynne: pn – pt 8-17; sobota 8-13

aBlacharstwo – lakiernictwo
aSamochody zastępcze
aRozliczenia bezgotówkowe
aHolowanie 24h/dobę
aElektro-mechanika, filtry, oleje, hamulce
aKupno-sprzedaż samochodów całych

i powypadkowych

aCzęści zamienne, szyby, układy wydechowe
aObsługa firm (floty)

Firma posiada certyfikat ISO 9001/2000

Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat,
francuskie, japońskie

www.westcar.pgrs.pl

e-mail: biuro@westcar.pgrs.pl
5(133) maj 2010

Wiadomości Nadarzyńskie

19

Ważne telefony
Policja 997
Komisariat Nadarzyn:		
22 729 81 77 		
Komenda Pow. Pruszków:
22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna 			
998
Pruszków 			
22 758 62 52;
				
22 758 77 01
OSP Nadarzyn 			
22 729 81 83
OSP Młochów			
22 729 91 99
Pogotowie gazowe		
992
Gazownia Warsz. O/Pruszków
22 758 85 46
Pogotowie energetyczne		
991
Pogot. energ. Konstancin Jez.
22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe 		
999
Pruszków 			
22 758 67 14;
				
22 758 81 86
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn 			
22 729 81 28
Młochów 			
22 729 91 46
Międzynarodowe Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)
Urząd Gminy Nadarzyn
Sekretariat			
22 729 81 85 w. 101
Fax				
22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodrki Gruntami
w. 108, 122
Referat Urbanistyki i Architektury		
w.115, 119
Referat Działalności Gospodarczej 		
w. 110
Referat Inwestycji 			
w.113, 223
Referat Realizacji Budżetu 		
w. 104, 112
podatki 		
w. 116, 120
kasa			
w. 123
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
					
w. 107
Referat Promocji 				
w. 219
Samodzielne stanowisko ds. Oświaty
w. 105
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych
w. 106
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz
ochrony informacji niejawnych 		
w. 218
Samodzielne stanowisko ds. audytu
w. 124
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie 22 739 73 44
Biuro Rady Gminy		
Urząd Stanu Cywilnego		
Dowody osobiste			

22 729 81 94
22 729 89 17
22 729 89 14

Zakład Usług Komunalnych
22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami pracy wodociągowe:			
22 729 84 30		
				
500 773 155
kanalizacji sanitarnej:		
22 730 83 20
				
516 378 261
Starostwo Powiatowe
Sekretariat 			
Fax 				

22 738 14 00
22 728 92 47

Nadarzyński Ośrodek Kultury
				

22 729 89 15;
22 739 73 12
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Gminny Ośrodek Sportu 		

22 739 71 70

Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum
				
22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 22 729 81 66
Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej 			
22 729 81 73;
				
22 739 73 20
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”
w Nadarzynie			
22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie
22 729 90 47
Gimnazjum
22 739 96 90;
SP Kostowiec			
SP Młochów		
SP Nadarzyn			
SP Rusiec			
SP Wola Krakowiańska		
Przedszkole w Młochowie		
Przedszkole w Nadarzynie		
Przedszkole w Wolicy		
Przedszkole “Maluch”		
Przedszkole “Smyk”		
Przedszkole „Jupik”		

22 739 98 16
22 729 91 69
22 729 91 40
22 729 81 66
22 729 81 97
22 729 91 81
22 729 90 19
22 729 81 70
22 729 81 65
22 739 76 95
607 615 231
22 729 92 81

Oficyna Informatyczna		
22 729 92 81
Placówka Niepubliczna Doskonalenia Nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym Oficyna Informatyczna
				
22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie 		
Biblioteka w Młochowie 		

22 729 89 13
22 729 90 09

BS Nadarzyn			

22 729 81 24

Urzędy Pocztowe:
05-830 Nadarzyn 		
05-831 Młochów 			

22 729 81 18
22 729 91 48

Apteki:
ul. Błońska 6 B			
ul. Sitarskich 1 			
ul. Mszczonowska 58a		
				
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka			
Kantor (Centrum Mody):		

22 729 88 31
22 729 81 78
663 913 821
22 729 96 10
22 729 93 05
22 739 57 25

Parafie:
pw Św. Klemensa w Nadarzynie 22 739 76 20
				
22 729 83 40
pw Św. Michała Archanioła w Młochowie
				
22 729 92 40
pw N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu
				
22 729 94 85
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Zgromadzenia
Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu		
				
22 729 91 67
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia
w Walendowie (placówka dla dzieci i młodzieży w wieku
3-18 lat)		
		
22 729 88 80 lub 81
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Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn
Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie
ul. Warszawska 15
05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 81 83
W dniu 23 marca br. po przyjęciu rezygnacji naczelnika
OSP Nadarzyn Krzysztofa Żuchewicza, uchwałą Zarządu
OSP Nadarzyn na tę funkcję powołano druha Arkadiusza
Kilińskiego.

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych:

5(133) maj 2010

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nadarzynie
składa najszczersze kondolencje
na ręce Rodziny z Nadarzyna,
która utraciła Bliską Osobę
w tej strasznej tragedii w Smoleńsku.
W dniu 19.04.2010 r. na zaproszenie Dyrekcji Gimnazjum
Nr 1 im. Z. Gęsickiego „Juno” w Piastowie nasi druhowie
przeprowadzili pokaz udzielania „Pierwszej Pomocy w
chwili zatrzymania akcji serca”, dla młodzieży klas II.
Naczelnik Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie
dh. Arkadiusz Kiliński
reklama

28.03.2010 r. Dwa zastępy uczestniczyły w akcji przy tragicznym wypadku drogowym, do którego doszło w godzinach nocnych w Urzucie (trasa katowicka). Działania polegały na wydobyciu z zakleszczonego pojazdu dwóch poszkodowanych osób, zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
usunięciu skutków tego wypadku. Na miejscu obecne były
także dwa zastępy PSP Pruszków, Pogotowie Ratunkowe
Pruszków (trzy zespoły) oraz Policja Pruszków.
29.03.2010 r. Udział dwóch zastępów w gaszeniu pożaru
suchej trawy w Ruścu w godzinach południowych. Obecna
na miejscu również Policja Nadarzyn oraz zastęp OSP
Młochów.
31.03.2010 r. Udział zastępu przy pożarze suchej trawy w
Owczarni; działania polegały na pomocy OSP Żółwin przy
gaszeniu, wyciągnięciu zakopanego ciężkiego samochodu
gaśniczego z torfowiska; działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
01.04.2010 r. Udział jednego zastępu przy pożarze suchej
trawy w Starej Wsi; działania prowadzone w godzinach
nocnych.
02.04.2010 r. Udział dwóch zastępów przy pożarach trawy (jeden w Nadarzynie przy ul. Pruszkowskiej, a drugi w
Starej Wsi przy ul. Pieczarkowej). Działania prowadzone
jednocześnie.
11.04.2010 r. Nasza jednostka została powiadomiona
o pożarze jednej z hal na terenie Centrum Handlowego
MAXIMUS, okazało się że było to fałszywe zgłoszenie (w
wyniku zwarcia w systemie).
15.04.2010 r. Udział dwóch zastępów przy gaszeniu pożaru
suchej trawy w Wolicy; działania prowadzone w godzinach
południowych przy współpracy z OSP Raszyn.
16.04.2010 r. Nasza jednostka została zadysponowana
przez Komendę Powiatową PSP w Pruszkowie do Urzuta,
gdzie u małego dziecka nastąpiło zatrzymanie akcji serca
oraz utrata oddechu; działania reanimacyjne prowadzone
przy współpracy z Pogotowiem Ratunkowym Pruszków w
godzinach popołudniowych.
20.04.2010 r. Udział jednego zastępu przy pożarze kilku
ognisk na działce leśnej w Strzeniówce - ul. Jedliny; działania prowadzone w godzinach nocnych. Obecna Policja
Nadarzyn.

W dniu 10.04.2010 r. po katastrofie samolotu pod
Smoleńskiem, na pokładzie którego znajdował się Prezydent
RP z Małżonką oraz przedstawiciele władz państwowych,
w intencji tragicznie zmarłych we wszystkich kościołach
w Polsce odprawiano Msze Święte. Przedstawiciele naszej
jednostki, wraz ze sztandarem uczestniczyli tego dnia we
Mszy świętej, w Archikatedrze Św. Jana w Warszawie.
W dniu 11.04.2010 r. o godzinie 12.00 w Komendzie
Powiatowej PSP Pruszków odbył się uroczysty apel w intencji tragicznie zmarłych pasażerów samolotu rządowego pod Smoleńskiem. W uroczystości uczestniczyły m.in.
poczty sztandarowe ochotniczych straży pożarnych oraz
przedstawiciele władzy z terenu naszego powiatu.
W dniu 17.04.2010 r. przy współpracy z Fundacją
PROMETEUSZ oraz z zaprzyjaźnionymi harcerzami z
Bemowa nasi druhowie brali udział w zabezpieczeniu przedmedycznym uroczystości żałobnych, jakie miały miejsce w
Warszawie na Pl. Marszałka J. Piłsudskiego. Chciałbym
serdecznie podziękować naszym druhom za poświęcenie
swojego wolnego czasu i za wzorową służbę, a także drugiej grupie strażaków, którzy w tym samym czasie pełnili
służbę na miejscu w naszej jednostce i byli gotowi do interwencji. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam Druhowie i
Druhny w imieniu swoim jak i całego Zarządu.
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Z dziejów nadarzyńskiego harcerstwa
Cz. XXXV
„Przed nami piękny kraj jezior i lasów.
Przed nami piękny cel i śmiała myśl.
Bo w nas tyle zapału i wiary,
Tyle młodych uśmiechów na twarzy,
Tyle siły i serca bez miary,
Tyle troski i harcerskie ideały!”
- tak było na obozie harcerskim w
Warchałach, który w 2005 roku odbył się w dniach 1-27 lipca,

oraz młodzież starsza. Uczestnicy obozu harcerskiego to
zgrane i znakomite zastępy o różnych nazwach - zastęp
Jastrzębi, w składzie: Maciek Zalewski – zastępowy, Łukasz
Łuszczewski, Dominik Kowalczyk, Wojtek Bieńkowski,
Jaś Kotoński, Grzegorz Rychlik; zastęp Tygrysów: Marcin
Topczewski – zastępowy, Mateusz Dumański, Michał

Zastęp „Pilusie”

Przed Pomnikem Grunwaldzkim
pod kierownictwem druha harcmistrza Leona Giżyckiego.
Kadrę stanowili: znakomita kucharka obozowa – druhna
Janina Gajewska (pierwsza od lewej na zdjęciu poniżej; po
prawej - Małgosia Gajewska - pomoc) zaopatrzeniowiec
zdrowiej i świeżej żywności – druhna Agnieszka Puchniak,
opiekunowie – dh Patryk Mówiński i dh Sylwia Kowalska

Jędrzejewski, Mateusz Kotoński, Karol Kaczmarek, Adam
Szczęsny; zastęp Pantery to starsi druhowie: Bartek Puchniak
- zastępowy, Artur Iwiński, Bartek Przepiórkowski, Bartek
Radzikowski, Piotr Luk, Piotr Kędzierski; zastęp Pilusie –
mama, tata i cztery malusie (to przypadkowy i wyjątkowy
zastęp – rodzina łabędzi).
Był Grunwald i udział w apelu grunwaldzkim na wzgórzu
Pomnikowym. Były wycieczki: Ruciane Nida, rejs statkiem
po jeziorach mazurskich, Mikołajki, Park Dzikich Zwierząt
w Kadzidłowie i inne wyprawy turystyczno-krajoznawcze.
Były kąpiele w Jeziorze Warchalskim, ogniska i zabawy
obozowe.
„A wieczorem, gdy dzień spać się kładzie
i noc już gwiazdami rozbłyska,
na leśnej polanie radością i gwarem
wybucha harcerskie ognisko.
A echo po lesie, daleko się niesie,
Od ognia w krąg bije blask złoty.
Wśród gwaru, zabawy,
jak zawsze ciekawy,
druh księżyc lustruje namioty.
Już późno, ogniska dogasa blask,
braterski splećmy krąg,
w wieczornej ciszy, w świetle gwiazd,
podajmy ostatni uścisk rąk. Czuwaj!”
Opracował:
hm. Leon Giżycki - na podstawie kronik obozowych
oraz kronik Hufca ZHP Nadarzyn,
z których pochodzą także zamieszczone zdjęcia.
c.d.n.

Mechanik pojazdów samochodowych - samodzielny
do ASO KIA. Kontakt 516 630 132.
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Zatrudnię uczciwego pracownika ze znajomością
programów graficznych. Tel. 601 81 44 20.
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reklama

Zwiedzamy Park Dzikich Zwierząt w Kadzidłowie k. Mikołajek

reklama reklama

Zatrudnię stolarza. Tel. 501 549 537

reklama

reklama

Język polski - pełen zakres. Tel. 502 601 045
Przygotowanie do liceum i matury. Tel. 502 601 045

reklama
reklama

Korepetycje – matematyka, fizyka i chemia.
Tel. 502 601 045

reklama

C

B

reklama

A

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń.
Kontakt: Edyta Gawrońska
tel.: 22 729 81 85 w.219; 502 010 986
e-mail: gazeta@nadarzyn.pl

Język angielski – zajęcia indywidualne i grupowe,
tłumaczenia. Tel. 508 221 420

reklama

Cennik reklam w “Wiadomościach Nadarzyńskich”
Ogłoszenia typu “podejmę - dam” pracę zamieszczamy bezpłatnie.
Cała strona - 400 zł (340 zł); A - 230 zł (180 zł);
B - 130 zł (100 zł); C - 75 zł (50 zł)
Na 2, 3 i 4 stronie okładki (strony kolorowe) - 400%
drożej (do wszystkich cen należy doliczyć 22% VAT).
Ceny podane w nawiasach dotyczą ogłoszeń zamieszczanych w kolejnych 3 numerach gazety.

Zatrudnię nianię. Praca w Nadarzynie.
Nr tel. 502 09 17 44.

reklama

Uwaga !

“Wiadomości” można dostać
w następujących miejscach:
Kajetany
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reklama

- delikatesy “JEDYNKA”, ul. Rolna 4R
- delikatesy i Bar, ul. Rolna 19
- sklep Ogólnospożywczy, ul. Rolna 22A
Młochów - sklep spożywczo-przemysłowy (p. G. Krupiński)
- sklep spożywczy s.c., (p. A.E. Wasilewscy)
Nadarzyn
- Urząd Gminy; - Biuro Rady Gminy
- kiosk Państwa Dąbrowskich przy Pl. Ks. Poniatowskiego
- sklep spożywczy (p. W. Sztyk)
- Biuro Nieruchomości (ul. Warszawska)
- kiosk “AGA” na terenie NSM
- delikatesy przy ul. Pruszkowskiej
Parole
- sklep spożywczy
Rozalin
- sklep spożywczy
Rusiec
- sklep przy trasie katowickiej
- sklep ogólnospożywczy, ul. Myśliwska 1 (p. I . Kowal)
Stara Wieś
- sklep spożywczo-przemysłowy
(p. A. Maluga)
Strzeniówka
- sklep spożywczy (p. R. Szamota)
- sklep ogólnospożywczy (p. M. Gawrońska)
Urzut - sklep spożywczy ul. Malownicza (p. E. Kosińska)
Wola Krakowiańska
- sklep spożywczo-przemysłowy
(p. Joanna Małecka)
Wolica
- sklep spożywczy przy al. Katowickiej
- sklep spożywczy przy ul. Ogrodowej
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proponuje:
Pomyślmy o wakacjach

Kret Jarosław:
Moje Indie

Książka podróżnicza, opowiadająca o Indiach, jakich
nie pozna zwykły turysta.
Autor, znany dziennikarz i
orientalista z wykształcenia,
spędził tam kilka lat. Przemierzył wielki kraj, mieszkał
w prawdziwej, indyjskiej rodzinie, był w długim, romantycznym związku z indyjską
aktorką. Pasjonująco opisuje codzienność, oryginalne
święta, w których uczestniczył, i historię, przybliża dawne legendy, opowiada anegdoty. Mnóstwo fotografii, zrobionych przez samego autora.

Bryston Bill: Ani tu,
ani tam : Europa dla
początkujących i średnio
zaawansowanych

paszport i ruszyć w drogę, by odkryć magię fotografii w
podróży.

Choszcz Kinga, Siuda
Radosław:
Prowadził nas los

Dzienniki z podróży dookoła
świata, którą odbyli Kinga
Choszcz i Radosław Siuda.
Z dwoma plecakami i sześciuset dolarami wyruszyli
autostopem z Nowego Jorku
i rozpoczęli poznawanie niezwykłej ilości krajów, ich
kultur i przede wszystkim
ludzi. Podróż trwała pięć
lat, materiał, który zebrali
podróżnicy był tak obszerny, że książka niniejsza zawiera
tylko wybrane fragmenty treści zamieszczonych wcześniej
w Internecie. Autorzy otrzymali za swoją podróż Kolosa najbardziej prestiżową nagrodę podróżniczą w Polsce.

McCrum Mark:
Jak uniknąć gaf
w obcych krajach

Bill Bryson zarzuca na ramiona plecak, sprawdza portfel… i rusza w drogę pełną
niespodziewanych
zakrętów, zwrotów akcji, pułapek
i uśmiechów losu. Biegle
posługując się… jednym
językiem, zmierza śladami
podróży, którą odbył dwadzieścia lat wcześniej jako
student. Niezależnie od tego, czy ucieka przed ludobójczymi kierowcami w Paryżu, jest okradany przez Cyganki we
Florencji, próbuje nie zamówić gałek ocznych w niemieckiej restauracji, Bryson rozbiera kulturę danego kraju na
czynniki pierwsze i charakteryzuje każde miejsce i osobę
za pomocą przekomicznie cierpkich uwag.

Książka stanowi bogate źródło wiedzy przydatnej w kontaktach międzyludzkich na całym świecie, nie tylko w wędrówkach turystycznych, ale
także i to bodaj w większym
jeszcze stopniu, w podróżach
biznesowych, a nawet i dyplomatycznych. Zaczynamy od
zdobywania wiedzy na temat
gestów, na pozór powszechnie
zrozumiałych, a których znaczenie w różnych krajach może być tak odmienne. Gest,
który my znamy jako przyjazny, w innym zakątku naszego
globu może zostać potraktowany jako obraźliwy.

Autor przewędrował cały świat, a jego ogromne doświadczenie pozwoliło mu stworzyć kompendium praktycznej
wiedzy i podzielić się przemyśleniami dotyczącymi istoty
fotografii podróżniczej. W tej książce znajdziesz informacje przeznaczone zarówno dla użytkowników aparatów
kompaktowych, lustrzanek analogowych, jak i lustrzanek
cyfrowych, oraz liczne porady dla fotografów korzystających z formatu RAW. Fachowe wskazówki w połączeniu
z inspirującymi zdjęciami, ilustrującymi kluczowe aspekty
fotografii podróżniczej sprawią, że zapragniesz sięgnąć po

Wyjątkowa książka kucharska, pełna przepisów z całego
świata i…przygód jej autora, sławnego mistrza sztuki kulinarnej. Drugą, obok gotowania, pasją Schellera, są bowiem podróże. W swym życiu mieszkał i pracował m.in.
W Anglii i Kuwejcie, Francji i Ekwadorze, Holandii, Rosji
i na Jamajce. Pomiędzy przepisami na arabski kebab czy
rosyjskiego sandacza w kapuście sypie anegdotami i ciekawostkami.
Ewa Marjańska
Dyrektor Biblioteki

Fotografia podróżnicza

SchellerKurt: Szefa kuchni wędrówki po świecie

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt., śr., pt. - 1200-1900; czw. - 800-1500;
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. - 1200-1900; śr. - 800-1500.
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski
Podziękowanie

„Wy zaś jesteście wybranym plemieniem, królewskim
kapłaństwem, narodem świętym ludem Bogu na własność
przeznaczonym abyście chwalili jego dzieła”. ( 1P2,9).
Bardzo trudno jest dziś mówić o kapłaństwie powszechnym. Jego idea zniknęła ze świadomości chrześcijan jeszcze w pierwszym tysiącleciu. Sobór Watykański
II przypomniał ją wiernym w konstytucji dogmatycznej
o Kościele Lumen Gentium, a nowy Katechizm Kościoła
Katolickiego szeroko ją omawia. Również Jan Paweł II
wracał do niej w swoich homiliach, jak i w dokumentach. Jednak trudno w kilkadziesiąt lat przywrócić to,
co było w zapomniane przez wiele wieków.
Jan Kracik pisząc o kapłaństwie przywołuje następujący obraz: „Gdyby któryś z pierwszych chrześcijan mógł
dziś zapytać przeciętnego katolika o jego odniesienie do
Najwyższego Kapłana i kapłaństwa, byłby zapewne zdumiony, dlaczego odpowiedź dotyczy papieża i proboszcza,
nie zaś Chrystusa i ogółu wiernych. Przecież – rzekłby –
nikt z poszczególnych uczniów Jezusa nie jest w NT nazwany kapłanem. Miano to dawane jest tylko wszystkim
razem: nowy Lud Boży to królewskie kapłaństwo”.
Jeśli nawet ktoś słyszał o powszechnym kapłaństwie to naj-

częściej traktuje tę ideę metaforycznie, a nie dosłownie.
W Wielki Czwartek „na wejście” często śpiewa się
pieśń z takim refrenem: Ludu Kapłański, Ludu Królewski,
Zgromadzenie święte, Ludu Boży, śpiewaj swemu Panu, ale
kto ze świeckich czuje się podmiotem tego refrenu?
W jednych z rekolekcji zorganizowanych na temat mszy
świętej uczestnicy czytali fragment Pierwszej Modlitwy
Eucharystycznej: Pamiętaj Boże o wszystkich tu zgromadzonych, których wiara i oddanie są Ci znane. Za nich składamy
Tobie tę Ofiarę uwielbienia, a także oni ją składają i wznoszą
swoje modlitwy ku Tobie Bogu Wiecznemu, żywemu i prawdziwemu, za siebie, oraz za wszystkich swoich bliskich.
Dla większości uczestników rekolekcji już sama myśl, że to
oni składają ofiarę za siebie i swoich bliskich była odkryciem. Do tej pory nie zwracali uwagi na te słowa.
Mimo, że prawda wiary o kapłaństwie powszechnym jest
zawarta w Piśmie Św. chyba nie jesteśmy jeszcze gotowi
do jej ponownego przyjęcia. Być może, dlatego że język, w
którym się w Kościele mówi o kapłaństwie powszechnym
jest nieco starożytny i sztywny, brakuje w nim odwołań do
współczesności.
Jest jednak w Kościele całkiem spora grupa świeckich,
którzy wiedzą, o co chodzi w kapłaństwie powszechnym,
a jednak nie chcą żyć tą ideą. Czują się bezradni wobec
wielkich wymagań, jakie ona ze sobą niesie.
Chrześcijanie pierwszych wieków nie znali podziału
na świeckich i nie świeckich. W ich świadomości jedynym kapłanem był Chrystus, a wszyscy wierni na mocy
chrztu uczestniczyli w Jego kapłaństwie. Wiedzieli, że są
narodem świętym, ludem na własność Bogu przeznaczoną.
Nie znaczy to, że nie było między nimi różnic. Różnice te
były jednak różnicami posług, a nie stanów społecznych.
Jednakowy status społeczny mieli w gminie chrześcijańskiej nauczyciele i prorocy, charyzmatycy i ci, którzy posługują ubogim, przychodzący na eucharystię i ci, którzy
jej przewodniczą. Określenia: prezbiter (czyli starszy), lub
używany zamiennie biskup (czyli stróż, strzegący), oznaczały jedynie kogoś, kto przewodniczył gminie. Były to
nazwy używane w języku potocznym, nie miały konotacji
religijnych i nie były określeniami hierarchii w dzisiejszym
znaczeniu. W gminach pochodzenia judeochrześcijańskiego używano określenia prezbiter, natomiast w gminach,
których członkowie wywodzili się z pogan używano określenia biskup (gr. episkopos). Dopiero po edykcie mediolańskim, za czasów cesarza Konstantyna następują zmiany.
Chrześcijaństwo staje się religią państwową i w Kościele
zaczynają się tworzyć struktury podobne do państwowych.

5(133) maj 2010

Wiadomości Nadarzyńskie

Parafia Św. Klemensa w Nadarzynie
dziękuje Panu Wójtowi Januszowi Grzybowi
za pomoc
w zorganizowaniu pielgrzymki do Łagiewnik,
oraz za udostępnienie autokaru
na wyjazd mieszkańców gminy Nadarzyn
do Warszawy na oddanie hołdu
ofiarom tragedii smoleńskiej.
Ks. Proboszcz
Dnia 15 maja 2010 r. (sobota) o godz. 18.00
Ks. Biskup Piotr Jarecki
udzieli Sakramentu Bierzmowania naszej młodzieży
z kl. I LO.
Zapraszamy wszystkich Parafian.

Zapomniane kapłaństwo
wszystkich wierzących

25

Biskupi otrzymują funkcje administracyjne i powoli powstaje przepaść między duchownymi i świeckimi. Z biegiem lat w świadomości społecznej biskupi i prezbiterzy
stają się jakby bardziej kapłanami niż cały Lud Boży. Mówi
się o dwóch stanach: świeckim i duchownym i zarazem
podkreśla między nimi różnice.
W świadomości kapłaństwa powszechnego należy dążyć do przekroczenia tych podziałów. Kapłaństwo dotyczy
każdego chrześcijanina i nie różnimy się w Kościele tym,
że jedni z nas są kapłanami a inni nie są. Księża to kapłani powołani do tego, żeby pomóc innym w realizowaniu
ich kapłaństwa. Kapłaństwo księdza ma, więc dodatkowy
aspekt służby. Świecki, który ma świadomość, że nie jest w
kościele kimś gorszym niż ksiądz, że jego życie jest także
służbą ważną, bo powierzoną przez samego Chrystusa.
W adhortacji o powołaniu i misji świeckich czytamy:
„Oto świeccy otrzymują w sobie właściwym wymiarze
udział w potrójnym urzędzie Jezusa Chrystusa – kapłańskim, prorockim i królewskim”.
Funkcja kapłańska to nieustanne łączenie swojej ofiary z ofiarą Chrystusa. Funkcja prorocka to udział w dziele ewangelizacyjnym Kościoła. Głosić Chrystusa przede
wszystkim swoim życiem. Bycie królem to bycie wolnym.
Prawdziwa królewskość to wolność decydowania o sobie.
Warto przypatrzeć się pierwszym chrześcijanom w ich kapłaństwie powszechnym. Oni wcale nie żyli w świecie lepszym niż nasz. Mogą nas wiele nauczyć.
Opracowano na podstawie art.
Elżbiety Konderak „List”

Ramowy program
uroczystości beatyfikacyjnych
ks. Jerzego Popiełuszki w Warszawie,
w dniach 5 i 6 czerwca 2010 roku.
WIGILIJNE CZUWANIE MŁODZIEŻY PRZY
ŚWIĄTYNI OPATRZNOŚCI BOŻEJ
15.00 - 17.30 - Modlitewne spotkanie młodzieży oraz ruchów i wspólnot kościelnych Archidiecezji Warszawskiej
na Polach Wilanowskich.
17.30 - 19.00 - Transmisja telewizyjna koncertu ku czci
Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.
19.00 - 21.00 - Koncert zespołu Deus meus.

11.00 -13.30 - Msza święta beatyfikacyjna.
Koncelebrować ją będzie około 120 biskupów i około 400
kapłanów. Msza św. rozpocznie się odczytaniem dokumentu Stolicy Apostolskiej o wyniesieniu na ołtarze Sługi
Bożego ks. Jerzego Popiełuszki i wniesieniem relikwii nowego błogosławionego.
III. PROCESYJNE
PRZENIESIENIE
RELIKWII
BŁOGOSŁAWIONEGO KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI Z PLACU PIŁSUDSKIEGO DO ŚWIĄTYNI
OPATRZNOŚCI BOŻEJ W WILANOWIE
Po zakończeniu uroczystości na Placu Piłsudskiego uformuje się szyk procesji i nastąpi uroczyste przeniesienie relikwii
nowego błogosławionego do Świątyni Opatrzności Bożej w
Wilanowie. Na poszczególnych odcinkach trasy kolumnie
pielgrzymkowej towarzyszyć będą orkiestry. Relikwie będą
witane na granicach parafii leżących na trasie przejścia pielgrzymki. Relikwie poniosą wydelegowani przedstawiciele
tych parafii i środowisk. Do udziału w procesji zaproszeni
są wszyscy uczestnicy uroczystości beatyfikacyjnych.
14.00 - Wyjście procesji z Placu Piłsudskiego.
18.00 - Zakończenie procesji nabożeństwem przed świątynią na Polach Wilanowskich i wprowadzenie relikwii do
Świątyni Opatrzności.
18.30 – Zakończenie obchodów beatyfikacyjnych i Święta
Dziękczynienia na Polach Wilanowskich.
IV. NIEDZIELA -13 czerwca 2010 roku
ARCHIDIECEZJALNE DZIĘKCZYNIENIE
ZA BEATYFIKACJĘ KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI
11.00 - Koncert słowno - muzyczny.
12.00 - Msza św. dziękczynna sprawowana na balkonie kościoła św. Stanisława Kostki.
Liturgii przewodniczyć będzie Arcybiskup Kazimierz
Nycz. Po Mszy świętej nastąpi przeniesienie relikwii nowego błogosławionego do bocznej kaplicy kościoła św.
Stanisława Kostki.

I.

II. UROCZYSTOŚĆ BEATYFIKACYJNA KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI.
Uroczystości przewodniczy delegat Ojca św. Benedykta
XVI Abp Angelo Amato. Zaproszone są najwyższe władze
państwowe, przedstawiciele parlamentu, samorządu, władze miasta oraz liczni goście z kraju i z zagranicy.
7.00 - Otwarcie sektorów dla wiernych
9.00 -10.30 - Program religijno - artystyczny.
10.45 - Wejście Kompanii reprezentacyjnej Wojska
Polskiego, wciągnięcie na maszt flagi Rzeczypospolitej
Polskiej i flagi Watykanu, hymny państwowe.

Z radością informujemy, że w marcu Sakrament
Chrztu Św. przyjęła Lidia Kostrubała.
Z przykrością informujemy, że w marcu odeszli z
naszej Parafii: śp. Romuald Górnicki, śp. Jan Orłowski, śp. Genowefa Rutkowska, śp. Elżbieta Dobosz,
śp. Grzegorz Pomorski, śp. Ireneusz Adamski, śp. Jadwiga Falencik.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach za zmarłych z naszych
rodzin.

Proboszcz Parafii - ks. Andrzej Wieczorek

Internet: http://parafianadarzyn.pl,
e-mail: parafia@nadarzyn.biz
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek

Serdeczne podziękowania dla Wójta Gminy Nadarzyn Pana Janusza Grzyba
za nieodpłatne udostępnienie autokaru na pielgrzymkę do Krakowa – Łagiewnik oraz do Warszawy
do złożenia hołdu Prezydentowi RP i tragicznie zmarłym w katastrofie pod Smoleńskiem.
Pielgrzymi Gminy Nadarzyn
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Kultura
9 maja 2010 r., godz. 16.00
Koncert z cyklu

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

Proponujemy...
7 maja 2010r., godz. 19.00

„Oaza” w „Warzywniaku”
Andrzej Barański znany jest przede wszystkim ze swoich filmów fabularnych. Nie wszyscy wiedzą, że tworzył
również dokumenty i animacje. W kwietniowym Kinie
Nokowym zobaczymy jego dwa najnowsze filmy animowane. Miłośników sztuki ucieszy fakt, że współtwórcą
obu jest jeden z najbardziej znanych na świecie polskich
malarzy – Edward Dwurnik. To kolejny pokaz zorganizowany we współpracy ze Studiem Miniatur Filmowych.
Po projekcji zapraszamy na spotkanie z reżyserem.
(więcej informacji w poprzednim numerze WN).

8 maja 2010 r., godz. 18.00

„Muzyczka KameLeona”
Chór Kameralny “KameLeon” Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie wykona przeboje z różnych stron
świata, od francuskiego renesansu po szlagiery zespołu
„Abba”, Agnieszki Osieckiej i musicalowe hity. Od pełnej uroku melodii Chopina przez niezapomniany humor
Kabaretu Starszych Panów, po ogniste rytmy Andaluzji.
Dyrygent: Katarzyna M. Boniecka

14 maja 2010 r., godz. 19.00
„Uczucia i emocje u ludzi i zwierząt” - Spotkanie
z Dorotą Sumińską.
Dorota Sumińska z zawodu jest
lekarzem weterynarii, opublikowała kilka książek dotyczących opieki nad zwierzętami domowymi.
Prowadziła też programy telewizyjne (Zwierzowiec w TVP1) i radiowe (Zwierzenia na cztery łapy w
I Programie Polskiego Radia oraz
Wierzę w zwierzę na antenie Tok
FM) na ten temat. Prowadzi prywatną praktykę lekarskoweterynaryjną w jednej z warszawskich lecznic.
Spotkanie sponsorowane przez:

z cyklu

„Akademia bez indeksu”
Spotkanie z kulturą Indii

w programie:
- VIRYAVAN BHAJAN BAND - występ międzynarodowej grupy muzycznej pod przewodnictwem Viktora Mączyńskiego wirtuoza gitary,
- MULTIMEDIA - prezentacja slajdów z ostatniej wyprawy,
- TANIEC INDYJSKI
- Kinga Malec. Od szóstego roku życia zajmuje się tańcem, obecnie
prowadzi własną szkołę
tańca w Warszawie,
- POKAZ GOTOWANIA - Jarek Owcarz,
- DEGUSTACJA POTRAW KUCHNI INDYJSKIEJ - sabji
(warzywa po indyjsku), halava, ryż pulao
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15 maja 2010 r., godz. 19.30
„MOJA MAMA JANIS”
SPEKTAKL MUZYCZNY W WYKONANIU
JOLANTY LITWIN SARZYŃSKIEJ
Blues, rock, cierpiewww.e-teatr.pl
nie, psychodelia, małe
miasteczko i wielki świat,
a wszystko po polsku, z
niezwykłym żarem i pasją. Warszawska aktorka
Jolanta Litwin Sarzyńska
zrobiła coś, na co nie odważyły się tuziny innych
wokalistek. I zrobiła to
REWELACYJNIE!
(więcej informacji w poprzednim numerze WN).
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23 maja 2010 r., godz. 18.30

WARSZTATY ARTYSTYCZNE
w Biskupinie

KONCERT ORATORYJNY
arcydzieła polskiej muzyki barokowej:

MARCIN JÓZEF ŻEBROWSKI „MAGNIFICAT”

w wykonaniu:
„CANTORES VARSOVIENSES”
Grażyna Mądroch - sopran koloraturowy
Ewa Mikulska - kontralt
Krzysztof Machowski - tenor
Krzysztof Matuszak - baryton
Adam Kuczewski - organy
Andrzej Mikulski - organy

Miejsce: kościół pw. św. Klemensa w Nadarzynie

12 lipca – 24 lipca 2010r.
Koszt: 1150 zł
Zapraszamy dzieci w wieku 8 – 15 lat

Oferujemy m.in.: zajęcia plastyczne (malowanie na jedwabiu, mozaika, origami modułowe), taneczne, liczne wycieczki, warsztaty, kąpiele w jeziorze, zabawy integracyjne,
rejs statkiem, karaoke, wieczór magii oraz opiekę wykwalifikowanej kadry.
Zapisy i informacje w NOK
Pl. Poniatowskiego 42, tel. 22 729 89 15
(wpłaty do 31 maja br.)
Liczba miejsc ograniczona!
Organizator: Nadarzyński Ośrodek Kultury

Poszukujemy instruktora do pracy w świetlicy NOK w Urzucie.
Praca od wtorku do soboty - 4 godziny, po południu, 1/2 etatu.
Wymagania:
wykształcenie przynajmniej średnie; podstawowa znajomość obsługi komputera; umiejętność pracy z dziećmi,
młodzieżą i dorosłymi; asertywność i osobowość lidera; pomysł na twórczą działalność świetlicy.
CV, wraz z listem motywacyjnym oraz opisem pomysłu na działalność świetlicy prosimy składać w sekretariacie NOK,
lub przesłać mailem na adres: nok@nok.pl
Rubrykę KULTURA opracowuje Kamila Michalska - Dyrektor NOK

Fundacja Kultury Informatycznej oraz Placówka Niepubliczna Doskonalenia Nauczycieli
o zasięgu ogólnokrajowym Oficyna Informatyczna
zapraszają na

Otwarte Spotkanie Czwartkowe,

Refleksje poetyckie Stanisławy Ossowskiej
związane z podglądaniem świata

Spotkanie odbędzie się w dniu 10 czerwca 2010 r. (czwartek) od godz. 18.30
w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26; tel./fax (22) 729-92-81, 729-92-82

Wstęp wolny

28 		

Wiadomości Nadarzyńskie

5(133) maj 2010

Sport
Tenis stołowy
Przed decydującą fazą sezonu

Zakończyły się rozgrywki fazy zasadniczej we
wszystkich ligach centralnych Polskiego Związku Tenisa
Stołowego.
W najwyższej klasie rozgrywkowej panów – polskiej
Superlidze TS – zespół GLKS Wanzl Nadarzyn zajął 6.
miejsce w środku tabeli. Brak awansu do fazy finałowej
Play-off, do której zabrakło nam dwóch ligowych zwycięstw w trakcie całego sezonu spowodowany był przede
wszystkim kontuzją lidera ekipy Marcina Kusińskiego.
Praktycznie od listopada 2009 roku popularny Kusy „grał”
...z bólem, albo nie grał ...z powodu bólu stawu barkowego.
Jeśli podjęte leczenie nie zakończy się sukcesem grającego trenera czeka w wakacje operacja stawu. Bez Marcina
drużyna nie była praktycznie w stanie podjąć walki z żadną
ekipą w ekstraklasie. Trzeba jednak przyznać, że liga w tym
roku była bardzo wyrównana i walka o 4. miejsca premowiane awansem do fazy play-off oraz 2. spadkowe toczyła
się do ostatnich piłek. Naszych graczy czeka jeszcze w tym
sezonie półfinał prestiżowego Pucharu Superligi oraz być
może finał. Te rozgrywki będą podobnie jak mecze polskiej
Superligi od nowego sezonu transmitowane w TV Orange,
ogólnodostępnej sieci telewizji kablowej.
Sztuka, która nie udała się panom powiodła się paniom.
Zespół kobiet występujący w ekstraklasie – GLKS Wanzl
Scania Nadarzyn po rundzie zasadniczej zajął III miejsce
i w półfinałach play-off zagra z AZS Wrocław. Niepokój
może budzić słaba dyspozycja naszych zawodniczek w

fot. GLKS Nadarzyn

ostatnich meczach ligowych na 4 spotkania ekipa doznała...
4. porażek przegrywając kolejno z MKTS Polkowice, KTS
Tarnobrzeg, SKTS Sochaczew i Bronowianką Kraków.
Szczególnie słabo wypada „nowo upieczona” indywidualna
Mistrzyni Polski Xu Jie – Ksenia. Należy mieć nadzieję, iż
zespół zdoła przygotować się do ciężkich meczy z akademiczkami z Dolnego Śląska, a kibice pomogą dziewczętom
w awansie do trzeciego z rzędu finału.
Na zapleczu ekstraklasy w I lidze kobiet młodziutkie
Nadarzynianki (GLKS Wanzl Scania II Nadarzyn) poradziły sobie bardzo dobrze w tym sezonie, zajęły one 6.
miejsce i spokojnie zapewniły sobie występy w tej klasie rozgrywkowej w nowym sezonie. Warto podkreślić, iż
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średnia wieku tej drużyny wynosi niespełna 16 lat.
Natomiast pierwszoligowcy, którzy po rundzie zasadniczej zajęli 9. miejsce zagrają w barażowym dwumeczu
o pozostanie w tej lidze z 8. ekipą grupy południowej,
czyli … AZS Wrocław. Tak więc na początku maja czekają
nas nie lada emocje i co najmniej 4 pojedynki Nadarzyn
kontra stolica Dolnego Śląska.

Turnieje indywidualne

Tych zawodów nadarzyńscy pingpongiści grają bardzo
dużo zarówno w kraju jak i za granicą i to często z powodzeniem.
W dniach 16-18 kwietnia we włoskiej miejscowości Navaro odbyły się europejskie kwalifikacje do I
Młodzieżowych Igrzysk Olimpijskich, które światowy
Komitet Olimpijski zamierza rozegrać w sierpniu 2010 w
Singapurze na wzór „normalnych” Igrzysk. O cztery miejsca premiowane awansem w Navaro walczyły najlepsze
16-15-latki z krajów europejskich, w tym niepełna 15-letnia Sandra Wabik reprezentantka GLKS Nadarzyn.
Niestety popularnej „Sardynce” zabrakło odrobiny szczęścia. W decydującej
o awansie grze przegrała z zawodniczką
Chorwacji znacznie
bardziej utytułowanej Marinie Jeger
4-2 w setach po
zaciętym i dramatycznym pojedynku.
Występ Sandry bardzo dobrze ocenili
fot. GLKS Nadarzyn
obserwatorzy zawodów, a na stronie europejskiej federacji (www.ettu.org) pojawił się o niej „ciepły” artykuł. Wabik ma teoretycznie jeszcze jedną szansę.
Mogłaby wziąć udział w światowych kwalifikacjach, które
w maju odbędą się w Wenezueli jednak najprawdopodobniej z powodu wysokich kosztów nie będzie to możliwe.

TERMINY MECZÓW ½ FAZY PLAY-OFF
TENISISTEK STOŁOWYCH
O MISTRZOSTWO POLSKI
1 mecz
30 kwietnia o godz. 18.00 we Wrocławiu: AZS Wrocław –
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn
2 mecz
4 maja (wtorek) o godz. 17.30 w Nadarzynie: GLKS
Wanzl Scania Nadarzyn - AZS Wrocław
3 ewentualny mecz
12 maja o godz. 17.30 we Wrocławiu.

Dariusz Zwoliński
Prezes GLKS Nadarzyn, trener
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Hala sportowa
Halowy Turniej Piłki Siatkowej
o Puchar Sekretarza Gminy Nadarzyn
10 kwietnia 2010 r.

MIEJSCE
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII

DRUŻYNA
AZS WSEwS WARSZAWA
VIRTUS WISKITKI
ATLAS COPCO SĘKOCIN
WSKFiT PRUSZKÓW
LIBERO PRUSZKÓW
LEŚNE DZIADKI
GIMNAZJUM CHŁOPCY
GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA

Najlepszy atakujący - MICHAŁ SUDUŁ - VIRTUS
WISKITKI
Najlepszy broniący - RAFAŁ DEJ - AZS WSEwS
Najlepszy rozgrywający - KUBA CHALIMONIUK - AZS
WSEwS
Najlepsza zawodniczka - ANNA SZUMSKA – WSKFiT
PRUSZKÓW
Drużyna fair-play - LIBERO PRUSZKÓW
Organizatorzy turnieju: Gminny Ośrodek Sportu, Klub
ORZEŁ Nadarzyn
Turniej odbył się w osobliwych okolicznościach.
Otwarcie nastąpiło o godzinie 9:00, kiedy jeszcze nikt nie
wiedział o tragedii, która wydarzyła się pod Smoleńskiem.
Kiedy się kończył, wiadomość została potwierdzona, a
wśród uczestników pojawiły się smutek i łzy...
Przed rozdaniem nagród wszyscy uczcili pamięć ofiar tej
wielkiej tragedii minutą ciszy.
Bogdan Malinowski

Sekcja biegowa
28 marca mieszkańcy Gminy Nadarzyn brali udział
w 5. Carrefour Półmaratonie Warszawskim (21,1 km).
Najlepiej wypadł Jarosław Magierski, który uzyskał bardzo dobry czas 1 godz. 31 min 51 sek. i zajął 292 miejsce. GRATULACJE!!! 691. miejsce zajął Ryszard Pietrzak
z czasem 1 godz. 39 min. 53 sek. 1043. miejsce zajął
Stanisław Kamiński z czasem 1 godz. 45 min. 37 sek.
Dalsze miejsca zajęli Grzegorz Zabłocki (1632), Wiktor
Pietrzak (2130), Przemysław Żukowski (2402), Katarzyna
Stefańska (2863 miejsce, czas 2 godz. 14 min. 20 sek. (debiut na tak długim dystansie) i Paweł Wołoszyn (3139),
bieg ukończyło 3529 zawodników.
10 kwietnia braliśmy udział w Grand Prix Warszawy
(dzień tragedii narodowej). Podczas rozgrzewki do biegu
dowiedzieliśmy się o wypadku samolotu prezydenckiego w
Smoleńsku. Wszyscy razem podjęliśmy decyzję, że pobiegniemy w ciszy i spokoju czcząc pamięć zmarłych tragicznie w wypadku samolotowym.
Wyniki: 5 km 34. miejsce zajął Stanisław Kamiński (3. w
kategorii) czas 20 min. 49 sek. - 58. miejsce, a 7. wśród
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kobiet zajęła Katarzyna Stefańska (1. w kategorii) - czas 24
min. 57 sek.; 60. miejsce zajął Marcin Zając - czas 25 min.
35 sek. (Jacek Nowocień zajął 6 miejsce; 1 w kategorii z
czasem 17 min. 53 sek. – red.)
24 kwietnia braliśmy udział w I
Fot. J. Nowocień
Biegu Chopina w Brochowie koło
Sochaczewa (miejsce urodzin kompozytora). Odnieśliśmy duży sukces:
na dystansie 500 m I miejsce zajął
Dawid Adamczyk (fot. po lewej),
a Mikołaj Idasiak był 12; na 600 m
wśród dziewcząt I miejsce zajęła
Magda Kuch (fot. poniżej), a wśród
chłopców IV był Bartek Kotowski wszyscy z SP Rusiec (w biegu głównym na dyFot. J. Nowocień
stansie 4,2
km V miejsce Jacek Nowocień – red.).
Najbliższe zawody:
15 maja – III Bieg Szczęścia w
Warszawie (5 km) /biegi dla dzieci/.
16 maja – I Bieg Raszyński w
Warszawie (10 km).
22 maja – II Bieg Częstochowski
(10 km).
22 maja – Grand Prix Warszawy
(5 i 10 km).
29 maja – V Bieg Entre.Pl w Warszawie (10 km) /biegi dla
dzieci/.
30 maja – XV Mazowiecka Piętnastka w Mińsku
Mazowieckim (15 km) /biegi dla dzieci/.
30 maja – III Bieg Truskawki w Puszczy Kampinoskiej (10
km).
8 czerwca – Grand Prix Warszawy (5 i 10 km).
12 czerwca – III Bieg Marszałka w Sulejówku (10 km).
13 czerwca – VI Jurajski Półmaraton o Puchar Starosty
Krakowskiego i Wójta Gminy w Rudawie koło Krakowa
(21,1 km).
Trener i opiekun sekcji biegowej
Jacek Nowocień

Liga Obrony Kraju
Liga strzelecka z Ksp dla szkół średnich „O Puchar
Starosty Pruszkowskiego”
w Nadarzynie, 29.04. 2010 r.
Juniorki
1. Leleniak Magdalena
LO im. T. Kościuszki I
2. Brzostowska Jadwiga LO Im. T. Kościuszki II
3. Gontarek Izabela
LO im. T. Kościuszki I
Juniorzy
1. Walkiewicz Adam
LO im. T. Kościuszki I
2. Orłowski Mateusz
LO im. T. Kościuszki I
3. Barszcz Leszek
LO im. T. Kościuszki II
Klasyfikacja drużynowa – Ksp
1. LO im. Tadeusza Kościuszki I w Pruszkowie

5(133) maj 2010

2. LO im. Tadeusza Kościuszki II w Pruszkowie
3. LO im. Władysława Broniewskiego I w Błoniu
Pojedynki strzelecki – juniorki
1. LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
2. LO im. Władysława Broniewskiego w Błoniu
3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie
Pojedynki strzeleckie – juniorzy
1. ZS nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
2. LO im. Tadeusza Kościuszki w Pruszkowie
3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie
Klasyfikacja generalna
I. LO im. Tadeusza Kościuszki I w Pruszkowie
II. LO im. Władysława Broniewskiego w Błoniu
III. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie
IV. ZS nr 1 im. Stanisława Staszica w Pruszkowie
V. LO im. Tadeusza Kościuszki II w Pruszkowie
VI. Społeczne LO nr 5 w Milanówku
VII. LO im. Władysława Broniewskiego II w Błoniu
VIII. ZS im. Nansena w Piastowie
IX. 23 Społeczne LO w Pruszkowie
Klasyfikacja konkursu na „Króla Strzelców 2009/10” na
dzień 29.V.2010r.
Juniorki
1) Urszula Oszczyk
LO im. Wł. Br. w Błoniu
2) Magdalena Łazowska LO im. Wł. Br. w Błoniu
3) Izabela Gontarek
LO im. T. Kościuszki w

Pruszkowie
Juniorzy
1) Piotr Stegienka
Pruszkowie
2) Adam Walkiewicz
Pruszkowie
3) Bartosz Wójcicki
Pruszkowie
4) Mateusz Orłowski
Pruszkowie

LO im. T. Kościuszki w
LO im. T. Kościuszki w
ZS nr 1 i. St. Staszica w
LO im. T. Kościuszki w
Sędzia Główny
mjr (r) mgr Ireneusz Pisarski

LKS „Orzeł” Nadarzyn
Obóz rekreacyjno-sportowy
LKS „Orzeł” Nadarzyn informuje, że są wolne
miejsca na obóz rekreacyjno-sportowy dla młodzieży
szkół podstawowych Gminy Nadarzyn. Obóz organizowany jest w dniach 2-12 sierpnia br. w Ostrowie,
1,5 km od morza. Koszt obozu: 750 zł.
Dalsze informacje – tel. kontaktowy:
Witold Siwiec – 692 767 250.

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn:
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Zajęcia w siłowni - pn. śr. pt. w godz.17.00-20.00
Zajęcia FITNESS - pn. wt. śr. czw. w godz. 19.30-21.30 (PILATES, STEP TBC, STEP TBC/RING, BS
STRETCH FB, PŁASKI BRZUCH) - pełny opis zajeć na http://www.RA-STUDIODANCE.pl
Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw.”bóle krzyża” – pn. wt. śr. czw. godz.18.00-20.00, prowadzone przez mgr Beatę Pawłowską i mgr. Pawła Cukrowskiego.
Zajęcia KARATE - pn. wt. śr. czw. 17.45-19.45. Kontakt: 602 675 693.
Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna – 7 razy 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

Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41):

Zajęcia aerobiku: wtorki i czwartki w godz. 17.30 - 18.30 i 19:00-20:00.
Treningi Judo 2 razy w tygodniu (poniedziałek, piątek) godz. 17:00-18:30.
Korzystanie z siłowni z instruktorem – 4 razy w tygodniu (pon, wt, czw, pt) 16:00-20:00
Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16:00-22:00.
Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu godziny do uzgodnienia.
Profesjonalny masaż 2 razy w tygodniu (środa, piątek). Godzina do uzgodnienia.
W soboty i niedziele w hali sportowej odbywają się turnieje i zawody sportowe w tenisie stołowym,
judo, piłki siatkowej, nożnej, koszykowej, na które serdecznie zapraszamy uczestników oraz kibiców.
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, mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.
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