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26 czerwca 2010 r. - Młochów-Park; Otwarcie Szlaku turystyczno-kulturowego
„Przygoda z historią i bogactwem przyrody Gminy Nadarzyn” (czyt. str.14)
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Działalność Wójta Gminy Nadarzyn w 2009 roku (cz. 2)
Geodezja i Gospodarka Gruntami
W zakresie geodezji i gospodarki gruntami wydano
m.in.: 13 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla osób fizycznych;
przygotowano 11 projektów uchwał Rady Gminy dotyczących nabycia w formie darowizny działek drogowych w
Młochowie, Urzucie, Rozalinie, Nadarzynie, Strzeniówce i
Kajetanach, w drodze kupna nabyto działkę w Nadarzynie z
przeznaczeniem na zieleń parkową (przy tzw. Pastewniku).
Ponadto przygotowano 20 projektów uchwał w sprawie
nadania nazw ulicom, wydano 382 zaświadczenia o nadaniu numeru porządkowego, sporządzono aktualne wykazy numeracji porządkowej dla wszystkich wsi w Gminie
Nadarzyn, wydano 80 postanowień o zgodności projektowanego podziału z miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego, zatwierdzono i wydano 96 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości, wszczęto 4 postępowania, wydano 3 decyzje w sprawie rozgraniczeń, regulowano
sprawy związane z przejmowaniem dróg wynikłych z podziałów nieruchomości.
W 2009 r. do Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami
wpłynęło w sumie 1391 spraw.
Komunikacja i Działalność Gospodarcza
W zakresie komunikacji w 2009 roku zarejestrowano na
stałe 2190 pojazdów samochodowych, w tym samochodów
osobowych ponad 1048, ciężarowych 526, ciągników rolniczych 12, naczep i przyczep 80. Czasowo zarejestrowano 400
pojazdów. Wydano 530 krajowych praw jazdy oraz 14 praw
jazdy międzynarodowych. Udzielono 115 informacji odnośnie danych pojazdów i ich właścicieli oraz 28 informacji dotyczących danych właściciela prawa jazdy. Ponadto wydano
25 decyzji cofających posiadanie uprawnienia do kierowania
pojazdami oraz rozpatrzono 9 wniosków Komendy Stołecznej Policji odnośnie przekroczenia liczby punktów.
W zakresie ewidencji działalności gospodarczej, zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych: w 2009 roku
zarejestrowanych było 1340 podmiotów gospodarczych.
Zarejestrowano 171 nowych podmiotów gospodarczych,
a wykreślono 27. Najwięcej podmiotów zarejestrowanych
jest w dziedzinie usług i handlu. Dokonano 287 zmian w
rejestrze przedsiębiorców. Wydano 134 zaświadczenia potwierdzające dane z ewidencji oraz 216 informacji, 14 zezwoleń na sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia
poza miejscem sprzedaży, w tym o zawartości alkoholu do
4,5 % - 4 zezwolenia, od 4,5 % do 18% - 5 zezwoleń i powyżej 18% - 5 zezwoleń. Wydano także 11 zezwoleń na
sprzedaż alkoholu przeznaczonego do spożycia w miejscu
sprzedaży oraz 14 zezwoleń jednorazowych oraz 7 decyzji wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w związku z likwidacją punktu sprzedaży lub
niezłożeniem oświadczenia o wartości sprzedaży napojów
alkoholowych za 2008 r. i niedokonanie opłaty za korzystanie z tych zezwoleń w 2009 r. Wydano jedną decyzję odmawiającą wydania zezwolenia jednorazowego na sprzedaż
piwa. Ponadto prowadzono ewidencję 12 innych obiektów
hotelarskich, w tym 10 obiektów agroturystycznych i 2
ośrodków szkoleniowo – konferencyjnych oraz 2 licencje
na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
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Architektura i Urbanistyka
W 2009 r. do Referatu Architektury i Urbanistyki UG
Nadarzyn wpłynęło 1861 spraw. Wydano 37 decyzji, w tym:
27 decyzji odnośnie renty planistycznej (łącznie ze zleceniem
dla rzeczoznawcy na wykonanie operatów szacunkowych
obejmujących 27 działek z przygotowaniem materiałów, rysunku i tekstu planu z 1994 r., rysunku, tekstu i mapy podziałowej aktualnej), przeanalizowano 426 aktów notarialnych.
Warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - wydano 2 decyzje celu publicznego, 8 decyzji o warunkach zabudowy z dokonaniem analizy dobrego sąsiedztwa w terenie.
Ponadto m.in.: wydano 748 wypisów z planu łącznie z odbitką z rysunku planu obejmujących łącznie 1 900 działek, 94
opinie urbanistyczne, 22 zaświadczenia o zgodności mpzp ze
zmianą sposobu użytkowania obiektu, 33 wnioski do planu, 70
wniosków do zmiany studium oraz 4 postanowienia.
W 2009 rozpoczęto procedurę w sprawie zmian w obowiązujących planach, na podstawie 8 uchwał o przystąpieniu
do zmiany planów dla 8 obszarów w gminie oraz na podstawie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium.
Sprawy kadrowe
Stan zatrudnienia pełno- i niepełnozatrudnionych na
dzień 31 grudnia 2009 r. wynosił: Urząd Gminy – 52 osoby, Gminny Ośrodek Sportu – 14 osób, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej – 10 osób, Gminne Ognisko Dziecięco
– Młodzieżowe „Tęcza” – 3 osoby, oświata – 248 osób.
W placówkach oświatowych z urlopów wychowawczych
korzystały 4 nauczycielki, z urlopu bezpłatnego (wyjazd za
granicę) 1 nauczycielka. Z urlopu dla poratowania zdrowia
korzystało 5 nauczycieli do dnia 31 sierpnia 2009 r.
W 2009 roku wydano 175 decyzji dotyczących nawiązania, zmiany i rozwiązania stosunku pracy, w tym 123 w
oświacie i 52 w pozostałych jednostkach. Wydano 60 świadectw pracy i 46 druków Rp – 7 dla ZUS.
Ponadto m.in.: nałożono 10 kar porządkowych (dotyczyły one pracowników oświaty, ośrodka kultury, pracowników robót publicznych); nagrody jubileuszowe otrzymało 29 osób (w oświacie, Urzędzie Gminy, GOPS oraz w Bibliotece Publicznej). Prowadzono zbiorowe ubezpieczenie
pracowników typu „P Plus” dla 311 osób.
Na podstawie wniosku złożonego w Powiatowym Urzędzie Pracy, prace publiczne wykonywało 20 bezrobotnych,
3 osoby odbywały staż absolwencki.
Gmina wraz z sześcioma innymi gminami oraz Fundacją Civis Polonus realizowały projekt „Wymagający obywatel – profesjonalny urzędnik”. Celem projektu było podniesienie kwalifikacji pracowników szczególnie w zakresie
zarządzania zasobami ludzkimi, w tym motywowania pracowników oraz profesjonalizacji obsługi, w celu zaspokojenia oczekiwań społeczności lokalnych. Projekt był finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania
5.2.1 POKL „Modernizacja zarządzania w administracji
samorządowej”. W szkoleniach wzięło udział 45 osób.
Promocja i Rozwój Gminy
W tym zakresie podjęto m.in. działania takie, jak: redagowanie „Wiadomości Nadarzyńskich”; aktualizacja oficjalnego serwisu internetowy Gminy Nadarzyn; współpraca z
czasopismami (Strażak, Zielony Sztandar, Podwarszawskie

Wiadomości Nadarzyńskie

3

Co? Gdzie? Kiedy?, Kurier Południowy, Express Wieczorny, Gospodarz, Wspólnota, Inwestycje Publiczne – Katalog
Projektów Samorządowych) w zakresie przygotowywania
informacji o gminie i udostępniania zdjęć, autoryzowania
informacji o gminie. Przygotowano informacje o gminie do
Złotej Księgi Mazowsza, na stronę internetową Stowarzyszenia Gmin Zachodniego Mazowsza oraz na stronę Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, udostępniono materiały
dotyczące Gminy Nadarzyn, osobom piszącym różnego rodzaju prace na temat gminy.
Przygotowano i wysyłano różnego typu życzenia, zaproszenia oraz podziękowania za współpracę dla firm. Współpracowano z NOK, GOS, GOPS i innymi jednostkami (np.
szkoły, przedszkola, OSP Nadarzyn, Ognisko „Tęcza”) w
zakresie m.in. przygotowania plakatów, zaproszeń, ogłoszeń, dyplomów, podziękowań, wykonywania zdjęć oraz
udziału w uroczystościach organizowanych przez jednostki
gminne. Przygotowano stoisko promujące gminę podczas
gminnych Dożynek, Pikniku Powitanie Lata,
Opracowano graficznie i przygotowano do druku zestaw
widokówek o Parku w Młochowie oraz kalendarz Orkiestry
OSP Nadarzyn na 2010 r.
Współpraca w zakresie promocji i przygotowywania
wizyt delegacji samorządowców z Ukrainy oraz delegacji
strażaków z Chin, organizacja wyjazdów Orkiestry OSP do
USA i Singapuru.
Oświata
W Gminie Nadarzyn funkcjonują trzy publiczne przedszkola, pięć szkół podstawowych i jedno gimnazjum. W
2009 r. do przedszkoli uczęszczało 225 dzieci, do szkół
podstawowych 883 a do gimnazjum 299 uczniów.
Ponadto w 2009 r funkcjonowały także 3 niepubliczne
przedszkola i szkoła podstawowa z oddziałem „0”. Zgodnie
z art. 90 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
dotacje przekazywane były na uczniów lub wychowanków
tych placówek (w sumie 198 wychowanków i 26 uczniów).
Zgodnie z przepisami ustawy dotacje przekazywane były
również na wychowanków uczęszczających do przedszkoli
niepublicznych w innych gminach, a będących mieszkańcami
Gminy Nadarzyn. W 2009 roku dotacje przekazane zostały
do Gmin: Brwinów, Podkowa Leśna, Michałowice, Raszyn,
Lesznowola, Miasto Stołeczne Warszawa, Milanówek,
Ożarów Mazowiecki ( razem: 49 wychowanków).
We wszystkich placówkach oświatowych przeprowadzono remonty. W 2009 r. 2 nauczycieli otrzymało dofinansowanie na podniesienie kwalifikacji zawodowych.
Oprócz tego nauczyciele uczestniczyli w różnych krótkich
formach doskonalenia.
Pomoc materialną dla uczniów zapewniano m.in. w
ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” (objęto nim w sumie 37 dzieci). Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przyznano 56 uczniom, przyznano także
zasiłek szkolny o charakterze socjalnym – 7 uczniom. W
ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie
dożywiania” objęto dzieci z trzech przedszkoli, pięciu szkół
podstawowych i gimnazjum. Do placówek uczęszczało
1407 uczniów z czego 104 objętych było dożywianiem: 18
uczniów miało zapewnione całodzienne wyżywienie, 85
uczniów korzystało z pełnego obiadu, 8 uczniów spożywało jedno gorące danie.
Program wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i mło-

4 		

Wiadomości Nadarzyńskie

dzieży placówek oświatowych Gminy Nadarzyn realizowany
był przez Szkołę Podstawową w Ruścu w ramach projektu
finansowanego z POKL, pod nazwą „Przełamać stagnację”
(program realizowany będzie do 31 stycznia 2012 r.)
Średnia liczby punktów uzyskanych przez uczniów
szkół podstawowych w 2009 r. w powiecie pruszkowskim wyniosła 25,58. Średnia liczba punktów dla Gminy
Nadarzyn wyniosła 26.
Średnia liczba punktów uzyskana przez uczniów gimnazjum w 2009 r. w powiecie pruszkowskim z części humanistycznej egzaminu gimnazjalnego wyniosła 34,15, dla
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie: 31,94.
Średnia liczba punktów uzyskana przez uczniów z części matematyczno-przyrodniczej w powiecie pruszkowskim wyniosła: 25,58, w Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Nadarzynie: 24,73.
Sprawy Obywatelskie
W 2009 roku na terenie gminy zameldowano na pobyt stały – 483 osoby, na pobyt czasowy do 3 miesięcy – 1 osobę, ponad 3 miesiące – 125 osób. Ponadto zameldowano
232 cudzoziemców, wymeldowano z pobytu stałego - 132
osoby, z pobytu czasowego ponad 3 miesiące – 77 osób.
Wydano 154 akty urodzenia, 85 aktów zgonu i 97 aktów
małżeństw.
Ponadto udzielono 154 informacji adresowych, wydano
1135 poświadczeń o zameldowaniu, naniesiono poprawki w
kartach KOM. Wszczęto 7 postępowań administracyjnych
o wymeldowanie z pobytu stałego oraz 2 postępowania w
sprawie zameldowania na pobyt stały. Wydano 2 decyzje
w sprawie o administracyjne zameldowanie na pobyt stały
oraz 1 decyzję o odmowie zameldowania na pobyt stały,
6 decyzji o administracyjne wymeldowanie z pobytu stałego, 2 decyzje odmawiające wymeldowania z pobytu stałego oraz 3 decyzje umarzające postępowania w sprawie
wymeldowania.
Ponadto, m.in. wydano 11 decyzji w sprawie zmiany imienia
lub nazwiska, 36 decyzji w sprawie sprostowania błędów w
aktach stanu cywilnego, 983 odpisy aktów USC, wysłano
239 zawiadomień o przypiskach do akt stanu cywilnego,
wydano 22 decyzje w sprawie wpisania do polskich ksiąg
stanu cywilnego akt stanu cywilnego sporządzonych za
granicą, 1 decyzję w sprawie odtworzenia aktu oraz 1 decyzję odmawiającą wpisania do polskich ksiąg. Przyjęto 870
wniosków o wydanie dowodu osobistego; wydano 838 dowodów osobistych, w tym po raz pierwszy – 184, na skutek
utraty – 94, na skutek zniszczenia – 13, wymiany – 541, z
innych przyczyn – 6.
Sporządzono wykazy dzieci do klas zerowych, pierwszych
oraz gimnazjalnych dla placówek oświatowych i ZOZ znajdujących się na terenie Gminy. Uaktualniano na bieżąco
rejestr wyborców, przygotowywano wykaz przedpoborowych i poborowych do rejestracji.
Sprawy obronne i wojskowe
W zakresie spraw obronnych i wojskowych załatwiono
65 spraw; wydano 4 decyzje administracyjne. Wykonano:
wytyczne w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych, do szkolenia obronnego; wytyczne do działalności w
dziedzinie zarządzania kryzysowego; program szkolenia
obronnego; plan zasadniczych przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego; plan zasadniczych przedsięwzięć
w zakresie pozamilitarnych przygotowań obronnych.
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Uaktualniono Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego,
Dokumentację Stałego Dyżuru Wójta Gminy, Stanowiska
Kierowania Wójta Gminy, Plan obrony cywilnej, Plan akcji kurierskiej, Plan operacyjny funkcjonowania Gminy
Nadarzyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny. Dokonano uzgodnień z
Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w sprawie posiadanego sprzętu obrony cywilnej. Przeprowadzono szkolenie
kadry kierowniczej Urzędu oraz pracowników wykonujących zadania obronne w czasie pokoju i wojny.
Ponadto przygotowano dokumentację do poboru rocznika 1990 oraz uczestniczono w pracach i posiedzeniach
komisji. Przygotowano i przeprowadzono rejestrację przedpoborowych rocznika 1991.
Wykonano plan szkoleń i treningów akcji kurierskiej.
Współpracowano z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Starostwem Powiatowym w Pruszkowie - Komisji Bezpieczeństwa i Porządku
Rady Powiatu Pruszkowskiego, Komendantem Komisaria-

Księdzu Bogdanowi Gospodarczykowi
wyrazy szczerego współczucia
z powodu śmierci Taty
składają
Dyrektor i Pracownicy Szkoły Podstawowej
w Młochowie.
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tu Policji w Nadarzynie, komendantem WKU Warszawa –
Ochota, ZUK, OSP Nadarzyn i Młochów w działaniach mających na celu upowszechnienie obronności w gminie.
Bezpieczeństwo
Policja
W 2009 roku gmina dofinansowywała: 1,8 etatu pracowników administracji w Komisariacie Policji w Nadarzynie,
kwatery dla 3 policjantów, służby ponadnormatywne. Ponadto gmina wspierała Komisariat w zakupach drobnego
sprzętu biurowego, środki czystości, sprzętu audiowizualnego, zakupie komputerów, na poprawę bezpieczeństwa
gmina przeznaczyła 195 000 zł.
Straż Pożarna
W gminie działają dwie Ochotnicze Straże Pożarne:
w Nadarzynie i Młochowie. Obie jednostki OSP są w
Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym. W OSP
Nadarzyn działa sekcja ratownictwa medycznego.
Ze sprawozdania Wójta za 2009 rok

Księdza Bogdana Gospodarczyka
prosimy o przyjęcie słów żalu i otuchy
z powodu śmierci
Taty
Wójt Gminy i Pracownicy UG Nadarzyn
oraz
Przewodniczący Rady i Radni Gminy Nadarzyn
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„Bezpieczna szkoła przy drodze”
23 czerwca 2010 firma 3M Poland wraz z magazynem
Transport Polski oraz Wójtem Gminy Nadarzyn, zorganizowała kolejną edycję akcji „Bezpieczna szkoła przy drodze”.
W widowiskowym, dynamicznym pokazie dzieciom z
klas I-VI szkół podstawowych z terenu Gminy Nadarzyn,
zaprezentowane zostały między innymi różnice w drodze hamowania oraz w zdolności do szybkiego omijania przeszkód
przez samochód osobowy, autokar, samochód ciężarowy i
40-tonowy zestaw, popularnie zwany TIR-em. Uczestnicy
mogli również na własne oczy zobaczyć siłę pędu powietrza wywołanego przez przejeżdżającego z dużą prędkością
TIR-a obok specjalnie przygotowanego manekina. Ponadto,
dzieci zostały zapoznane z tzw. polem widzenia oraz martwym polem w uczestniczących w pokazie pojazdach. Na
koniec dzieci mogły także zasiąść za kierownicą ciężarówki i
choć przez chwilę poczuć się jak jej kierowcy.
Na potrzeby pokazu, przy współpracy z Policją, wyłączono z ruchu drogowego fragment ulicy Żółwińskiej w
Nadarzynie. Biorące udział w akcji dzieci zostały ubrane w odblaskowe kamizelki firmy 3M i umieszczone na
specjalnie przygotowanych naczepach. Wśród oficjalnych uczestników wydarzenia znaleźli się przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego, Komisariatu Policji w Nadarzynie oraz
Instytutu Transportu Samochodowego.
Pokazy w ramach akcji „Bezpieczna szkoła przy drodze” organizowane są w różnych rejonach Polski od 6 lat.
Adresowane są głównie do dzieci, ponieważ najskuteczniej, bo naocznie, prezentują zagrożenia oraz zasady bezpieczeństwa związane przede wszystkim z ruchem samo-
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chodów ciężarowych.
Wakacje to szczególnie niebezpieczny okres dla dzieci.
W tym czasie ma miejsce najwięcej wypadków z udziałem
najmłodszych uczestników dróg. Według raportu Komendy
Głównej Policji „Wypadki Drogowe w Polsce” liczną grupę poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych stanowią osoby w wieku 0-14 lat. W 2009 roku 5 050 dzieci
w wieku szkolnym i przedszkolnym zostało poszkodowanych, a 128 poniosło śmierć. Zgodnie z danymi z Wydziału
Profilaktyki i Analiz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
Komendy Głównej Policji w wypadkach z udziałem samochodów ciężarowych uczestniczyło prawie 2 500 osób,
z czego 280 zginęło.
Film z pokazu do obejrzenia na serwisie YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=nUMG4Qafspg
E.G.
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Co się dzieje w naszych szkołach i przedszkolach...
Gimnazjum im. Jana Pawła II
Zespół reporterski na OPPM

fot. arch. Gimnazjum

7 czerwca br. reprezentacja naszego zespołu reporterskiego, czyli Sebastian Goździkowski, Agnieszka Frączak,
Karolina Jarzyńska, Weronika Rec wraz z opiekunami,
wzięła udział w Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Młodzieżowych zorganizowanej przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Prezentacja miała miejsce w Zamku Królewskim w Warszawie. Tak naprawdę przemieszczaliśmy się
między Arkadami Kubickiego, gdzie mieliśmy swoje sta-

nowisko i Salą Balową, gdzie nastąpiło uroczyste otwarcie i
zakończenie Prezentacji. Mieliśmy do dyspozycji niewielki
stolik oraz stelaż. Dzięki pomocy księdza Karola przywieźliśmy również elementy ekspozycji z Izby Pamięci, tak aby
nasze stanowisko było niepowtarzalne i przyciągało uwagę
uczestników spotkania. Tablice zostały ustawione na plenerowych sztalugach, na stole położyliśmy fotoramkę z
prezentacją. Nie zabrakło miejsca na „Wiadomości Nadarzyńskie” z reportażem oraz na ulotki. Niezwykle usatysfakcjonowała nas rozmowa z ekspertem, p. Joanną Czudec
- Dyrektor Instytutu Reportażu (fot. powyżej). Trwała ona
blisko 40 minut i była niezwykle owocna. Podczas sesji
zdjęciowej z p. Jackiem Strzemiecznym – Prezesem Zarządu CEO usłyszeliśmy parę ciepłych i pełnych uznania słów.
Najbardziej zdziwiłam się, gdy podchodzili do nas starsi ludzie i czytali historię Karola. Opowiadali również o swoich
rodzinach i ich życiu podczas wojny oraz Powstania Warszawskiego. Pomyślałam, że właśnie dla takich chwil warto
pisać i starać się, aby i o nas świat nie zapomniał.
Weronika Rec ucz. kl. IIIa

chamy takiej muzyki, ale było to ciekawe doświadczenie i
nam bardzo się podobało.
Po wysłuchaniu koncertu uczniowie wyróżnieni przez
swoich wychowawców w nagrodę udali się do Warszawy,
gdzie pod opieką pań: Magdy Milczarek, Ewy Żurek
i Moniki Fijałowskiej-Świostek, odwiedzili najpierw
Łazienki Królewskie w poszukiwaniu pomnika Fryderyka
Chopina, a następnie udali się do Multimedialnego Muzeum
związanego z postacią tego słynnego kompozytora.
W Łazienkach Królewskich przewodnikiem był nasz
szkolny kolega Czarek Wszołek - uczeń klasy IIA, który
przedstawił nam zabytki architektoniczne tego pięknego
parku, oraz przybliżył kilka historycznych faktów związanych z tym miejscem.
Zobaczyliśmy Pałac na Wyspie, który został zbudowany według projektu Dominika Merliniego i Jana Chrystiana
Kamsetzera. Pałac został rozbudowany przez króla
Stanisława Augusta Poniatowskiego, a od 1775 roku był
letnią rezydencją króla, gdzie w lecie odbywały się słynne “obiady czwartkowe” na wzór paryskich salonów literackich, spotkania polskich intelektualistów. Pałac leży na
sztucznej wyspie, wokół której rozciąga się jeziorko.
Odwiedziliśmy też Starą Pomarańczarnię, która została zbudowana w Łazienkach Królewskich pod koniec
XVIII wieku. Była wykorzystywana do przechowywania
drzew pomarańczowych, które latem zdobiły pałace Parku
Łazienkowskiego.
Widzieliśmy też Pałac Myślewicki. Początkowo zamieszkiwali go dworzanie królewscy, później przejął go ks.
Józef Poniatowski. W kartuszu nad wejściem znajdują się
jego inicjały. Przetrwał II wojnę. Swoją nazwę wziął od pobliskiej, nie istniejącej obecnie, wsi Myślewice.
Zwieńczeniem naszego wędrowania alejkami Parku,
był Pomnik Fryderyka Chopina, który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych widoków związanych z Warszawą.
Pomnik przedstawia odlaną w brązie postać kompozytora
siedząca pod wierzbą, a twórcą tej rzeźby jest Wacław Szymanowski.
W Łazienkach spotkaliśmy również pawie. Nie były
one niestety chętne do zdjęć.
Wszystkim uczestnikom wycieczki doskwierał upał,
więc zrobiliśmy przerwę. Niektórzy poszli na lody, a niektórzy odpoczywali w cieniu.
Po zwiedzaniu Łazienek pojechaliśmy do muzeum
fot. M. Milczarek

Dzień z „Fryckiem” - wycieczka do Muzeum
Multimedialnego w Warszawie
W piątkowy ranek, 11 czerwca 2010 r. na drugiej godzinie lekcyjnej “całą szkołą” poszliśmy do auli, gdzie mogliśmy wysłuchać kilkunastu utworów Fryderyka Chopina, do
których zatańczyli tancerze z Krakowa. Nie co dzień słu-
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Chopina, aby dowiedzieć się więcej na temat tego wybitnego pianisty.
Na miejscu byliśmy około godziny 12.00. Przed budynkiem dostaliśmy karty umożliwiające wejście i poruszanie
się po muzeum. Zwiedzaliśmy nowo otwartą multimedialną
ekspozycję muzealną.
Oglądaliśmy obrazy na monitorach, słuchaliśmy muzyki w szklanych kapsułach. Mogliśmy też w zupełnej ciszy i
ciemności obejrzeć maskę pośmiertną kompozytora. Obok
multimedialnych instalacji znalazło się miejsce na oryginalne pamiątki po kompozytorze, np. rękopis nut. Takich eksponatów obejrzeliśmy około 50. Ostatni fortepian Chopina
był jedną z ciekawszych atrakcji muzeum.
Droga powrotna przebiegała spokojnie. W autokarze
odpoczywaliśmy po długim i męczącym dniu. Krótko mówiąc wycieczka, mimo upału była bardzo udana. Zostaną
nam po niej same miłe wspomnienia.
Dziękujemy Pani Dyrektor Elżbiecie Chruściak oraz
Radzie Rodziców Gimnazjum imienia Jana Pawła II w
Nadarzynie za ufundowanie wycieczki.
tekst: Aneta Zasada i Natalia Kalisiewicz
uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie

fot. arch. Gimnazjum

Jutro (w środę) jedziemy do kina na film pt.: „Książę
Persji”. W czwartek będziemy podsumowywać, razem z nauczycielami, nasze osiągnięcia szkolne, a uczniowskie postulaty przedstawimy Radzie Pedagogicznej do realizacji w
przyszłym roku szkolnym. W piątek odbieramy świadectwa
i … najstarsi na zawsze rozstają się z naszym gimnazjum, a
klasy pierwsze i drugie rozpoczynają upragnione wakacje.
Natalia Rios –Turek i Magdalena Jarkiewicz
Nadarzyn, 22 czerwca 2010 r.

Przed ostatnim dzwonkiem
w nadarzyńskim gimnazjum
Czy da się sprawić, aby uczniowie przyszli do szkoły w
ciepły czerwcowy dzień, w ostatnim tygodniu nauki szkolnej? Naszej Pani Dyrektor udało się to znakomicie. Wzorem
poprzedniego roku szkolnego, razem z Radą Rodziców zorganizowali nam… warsztaty plastyczne. We wtorek prawie pięć godzin mogliśmy zgłębiać tajniki filcu i graffiti.
Do tworzenia spray’owych dzieł już od początku trzeba
było czekać w kolejce, a produkcja filcowych kolczyków
pochłonęła zarówno dziewczyny, nauczycielki, jak i paru
chłopców. Dla tych, którzy z plastyką są „na nie”, zorganizowano zawody sportowe - turniej par w piłkę siatkową
i turniej w piłkę nożną. Wyniki turnieju par siatkowych: III
miejsce (egzekwo) Wiola Golian i Adam Chojnacki oraz
Marysia Załęska i Bartek Kania; II miejsce: Piotr Pietrucha
i Zuzanna Rachmielowska; I miejsce: Anna Zapolska i
Wiktor Otgon. Turniej piłki nożnej: I miejsce - drużyna
Kuby Tomaszewskiego w składzie: Damian Sroczyński,
Bartek Terlikowski, Marcin Nguyen Tien. Na koniec każdy
dostał kawałek pysznej pizzy. Jednym słowem: „Było coś
i dla ciała, i dla ducha”- jak powiedziała Przewodnicząca
Rady Rodziców Pani Maria Wajs-Zapolska.
Mamy nadzieję, że tego rodzaju warsztaty staną się tradycją szkoły.
Tego samego dnia Pan Piotr Beńko wyjechał z reprezentacją siatkarek, koszykarek i koszykarzy do Ostrołęki
na Mazowieckie Igrzyska LZS. Siatkarki: Ola Zembrzuska,
Magda Zembrzuska, Karolina Hagowska i Marta
Ćwiertniewicz - zajęły I miejsce. Koszykarki: Dominika
Ciupińska, Agata Szydłowska i Karolina Zielińska- zajęły III miejsce. Koszykarze: Daniel Kołakowski, Mikołaj
Sierpiński, ...- zajęli IV miejsce. W klasyfikacji ogólnej, na 14 startujących gmin, Nadarzyn zajął VI miejsce.
Kierownikiem naszej reprezentacji w igrzyskach był Prezes
Klubu „Orzeł” Nadarzyn Pan Zbigniew Siwiec.
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Dyrekcja Gimnazjum im. Jana Pawła II
w Nadarzynie, Rada Rodziców oraz uczniowie
składają serdeczne podziękowania
Państwu Katarzynie i Sławomirowi Chądzyńskim,
właścicielom sklepu „Baks” w Kajetanach,
Państwu Katarzynie i Tadeuszowi Sęk
za wsparcie materialne warsztatów twórczych
oraz wszystkim Rodzicom zaangażowanym
w organizację warsztatów.
Dyrekcja, Nauczyciele, Uczniowie
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie
serdecznie dziękują Panu Januszowi Grzybowi
Wójtowi Gminy Nadarzyn
za wsparcie i udzieloną pomoc przy realizacji
Programu „Młody Obywatel Nadarzyna”.
Dzięki Pana życzliwości uczniowie
biorący udział w Programie mogli lepiej poznać
walory kulturowe i historyczne
swojej małej ojczyzny.
Podjęte działania wzmocniły poczucie ich więzi
z rodzinną miejscowością.

SP Młochów
Święto Szkoły w Młochowie
29 maja, w sobotę, po raz kolejny w naszej szkole odbyło się spotkanie rodziców, dzieci i nauczycieli z okazji
wspólnego święta - Święta Szkoły. Przyjście na tę impre-
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zę nie było obowiązkowe, jednak zjawiło się bardzo wielu
uczniów wraz z rodzinami. Uroczystość rozpoczęła się o
godz. 9.00 w sali gimnastycznej. Pani Dyrektor serdecznie
powitała przybyłych. „Na pierwszy ogień” poszło przedstawienie uczniów klasy pierwszej, którzy pokazali nam,
dlaczego warto wprowadzić do codziennego jadłospisu
witaminy pod postacią warzyw oraz owoców. Muszę przyznać, że dzieci bardzo dobrze się przygotowały i miały
pomysłowe kostiumy. Po udanym występie najmłodszych
przyszła pora na konkurs dotyczący zasad dobrego zachowania, w którym wzięli udział uczniowie wszystkich klas.
Musieliśmy pokazać, jak np. witać się z ludźmi starszymi,
kogo pierwszego przedstawić i czy trzeba drugiej osobie
zawsze podawać rękę przy powitaniu. Potem Pani Ludmiła
we współpracy z Panią Dobromiłą rozdały nam kartki i długopisy, żebyśmy odpowiadali na zadawane przez nie pytania. Czasami w prawidłowych odpowiedziach pomagały
nam scenki - odgrywane przez naszych aktorów, czyli dzieci
z kółka teatralnego - dotyczące zachowania się w różnych
sytuacjach, np. w kinie, w parku. Po zebraniu odpowiedzi,
Panie ogłosiły kolejne zadanie, tym razem plastyczne, które
polegało na stworzeniu stroju idealnego ucznia przy wykorzystaniu różnych technik i na wielkim kartonie, dlatego też
do pomocy zgłosili się rodzice. To nie była ostatnia konkurencja, gdyż w tym samym czasie, pozostali uczniowie
nakrywali do stołu według zasad, których musieliśmy się
nauczyć. Po tym olbrzymim wysiłku włożonym w rywalizację w niełatwych konkurencjach, jury, w składzie którego
znaleźli się Pan Tomasz Muchalski, Pani Olga Mentlewicz i
Pani Kinga Osmoła, podliczyło punkty. Nasz trud został doceniony. Dostaliśmy odpowiednią ilość słodkości, w zależności do zajętego miejsca. Kiedy konkursy dobiegły końca,
uczniowie mieli chwilkę na kupienie ciast, waty cukrowej,
soków czy sałatek wykonanych przez dzieci z naszej szkoły. Za pieniądze uzyskane ze sprzedaży przygotowanych
pyszności zakupiony zostanie wakacyjny sprzęt sportowy
dla dzieci z zaprzyjaźnionego z nami Domu Dziecka nr 1
w Zwierzyńcu.
Kolejną zabawą było ozdabianie koszulek. Każdy mógł
namalować na niej autorski wzór i zabrać do domu. Chwilę
później odbyły się mecze piłki nożnej i siatkówki - w tym
roku tatusiowie kontra synowie, zmagali się w meczu piłki
siatkowej, a mamusie z córkami rozegrały mecz piłki nożnej. Oczywiście wygrali rodzice. Na koniec wszyscy podali
sobie dłonie w geście pojednania.
Na zakończenie uczniowie dostali napełnione helem
balony oraz przyczepione do nich karteczki ze swoim imie-

fot. arch. szkoły
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niem i nazwiskiem oraz adresem szkoły, aby osoba, która
znajdzie balonik mogła do nas napisać. Wtedy wiedzielibyśmy, dokąd wiatr je zaniósł. W chwilę później można było,
ze wzruszeniem, patrzeć na ogromny pęk balonów unoszących się ponad szkołą. Ten dzień zapewne zapamiętają
wszyscy, było dużo uśmiechu, radości i zabawy.
Dominika Kilińska, kl. VI

Dyrektor, Rada Pedagogiczna oraz Uczniowie
Szkoły Podstawowej w Młochowie
serdecznie dziękują firmie JARPER
za pomoc w zorganizowaniu akcji
„ZBIERAJ MAKULATURĘ, RATUJ KONIE”.
Dzięki ogromnej życzliwości, zaangażowaniu
i bezinteresowności pracowników firmy JARPER,
uczniowie naszej szkoły w roku szkolnym 2009/2010
zebrali i sprzedali 2920 kg makulatury
oraz 25 kg puszek aluminiowych.
Otrzymana ze sprzedaży surowców kwota
w wysokości 482 zł została przekazana
na rzecz Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego
KLUB GAJA.

SP Wola Krakowiańska
Wycieczka do Wolińskiego Parku Narodowego
W dniach 24–27 maja br. odbyła się wycieczka krajoznawczo-ekologiczno-turystyczna do Wolińskiego Parku Narodowego realizowana w ramach edukacji ekologicznej. W wyprawie uczestniczyli uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej
w Woli Krakowiańskiej pod opieką p. B. Sachajczuk i moją
oraz uczniowie klas IV-VI Szkoły Podstawowej z Młochowa
ze swoimi opiekunami. Kierownikiem wycieczki był dyrektor
szkoły p. Wiesław Iwaniuk.
Celem wycieczki było m.in. poznanie piękna naszego
kraju, obserwowanie przyrody nadmorskiej z uwzględnieniem problematyki ochrony i ekologii, zwiedzanie historycznych miejsc na wybrzeżu, aktywne spędzanie czasu z
przyrodą i integracja obu społeczności uczniowskich.
A oto szczegółowy program naszego wyjazdu.
Pierwszego dnia po wielogodzinnej podróży dotarliśmy do Pustkowa, niewielkiej miejscowości nad morzem.
Po zakwaterowaniu w pensjonacie „Malwa”, obiadokolacji
i krótkim odpoczynku odbyliśmy spacer brzegiem morza.
Uczniowie mieli okazję pochodzić po pięknej piaszczystej
plaży, zamoczyć nogi w morskich falach, pozbierać muszelki. Dodatkową atrakcją tego dnia były zabawy ruchowe
na świeżym powietrzu.
Następnego dnia, z samego rana, po śniadaniu udaliśmy
się autokarem na całodniową wycieczkę do Berlina. Podczas
podróży pani przewodnik zapoznała nas z historią tego miasta. W Berlinie zwiedzaliśmy między innymi Kościół Pamięci, Bramę Brandenburską, mieliśmy okazję pospacerować
słynną klasycystyczną aleją Unter den Linden, a z okien
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autokaru obserwowaliśmy pozostałości muru berlińskiego,
Reichstag – siedzibę niemieckiego parlamentu oraz podziwialiśmy inne zabytki stolicy Niemiec. Po krótkim zwiedzaniu wyruszyliśmy do Tropical Islands – tropikalnego parku
rozrywki i wypoczynku. Dzieci mogły skorzystać z mnóstwa atrakcji, popływać w Morzu Południowym, odpocząć
na podgrzanej piaszczystej plaży, poszaleć na zjeżdżalniach,
a ponadto podziwiać rośliny i zwierzęta tropikalnego lasu
(pnącza, orchidee, palmy, rośliny wodne, papugi i inne). Po
dniu pełnym wrażeń, zmęczeni, ale uśmiechnięci wróciliśmy
późnym wieczorem do pensjonatu na obiadokolację.
Kolejny dzień wycieczki przeznaczony był na zajęcia
ekologiczne na wyspie Wolin. Trasa prowadziła z Pustkowa
przez Wolin, Wapnicę, Międzyzdroje, Dziwnów, Pobierowo. Wyprawę tego dnia wraz z panią przewodnik rozpoczęliśmy od punktu widokowego na Górze Gosań. Stąd
oglądaliśmy panoramę Zatoki Pomorskiej, podziwialiśmy
najwyższy na Wyspie Wolin klif. Następnie udaliśmy się
do miejscowości Wolin. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Muzeum Regionalnego, w którym zapoznaliśmy się z wystawą
archeologiczno-historyczną. Dalszą atrakcją były odwiedziny w skansenie, gdzie dzieci nie tylko mogły oglądać
ciekawe eksponaty, ale także dotykać różnych narzędzi,
czyli na chwilę przenieść się w czasy dawnych Słowian i
Wikingów. Kolejnym punktem tego dnia była wyprawa w
okolice Wapnicy, gdzie podziwialiśmy Jezioro Turkusowe –
pozostałość po odkrywkowej kopalni kredy. Tu w otoczeniu
pięknej przyrody posilaliśmy się zabranym prowiantem.
Następną ciekawostką tego dnia było zwiedzanie Muzeum – Bunkra i oglądanie miejsc, gdzie w czasie II wojny światowej produkowane były rakiety V-2. W drodze
powrotnej do pensjonatu odwiedziliśmy Międzyzdroje. Tu
spacerowaliśmy „Aleją Gwiazd” na promenadzie przed hotelem Amber, po molo. Po wyczerpującej wyprawie i po
zjedzeniu obiadokolacji wybraliśmy się jeszcze nad morze
by rozegrać mecz piłki nożnej. Dopełnieniem dnia w ramach integracji była dyskoteka.
Ze względu na warunki pogodowe (powódź), plan ostatniego dnia uległ zmianie. Planowana wizyta w muzeum interaktywnym w Toruniu nie doszła do skutku. W zamian za
to, zaraz po śniadaniu i spakowaniu się udaliśmy się do pobliskiego Pobierowa. Tu - oprócz zwiedzenia miejscowości
- mieliśmy okazję zobaczyć bardzo nowoczesną oczyszczalnię ścieków. Oczyszczalnia przyjmuje ścieki z gminy Rewal
(dziennie ok. 12500m3). Był to ostatni punkt naszej wycieczki. Pełni wrażeń i emocji wyruszyliśmy w drogę powrotną.
Na miejsce dotarliśmy bez żadnych przeszkód i planowo.
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Myślę, że ta wycieczka spełniła oczekiwanie uczniów.
Traktowana była nie tylko jako rekreacyjne spędzenie czasu, ale wzbogaciła ich wiedzę o regionie, pokazała piękno i różnorodność wybrzeża polskiego, przyczyniła się do
kształtowania postaw koleżeńskich.
Po raz kolejny, wartym podkreślenia jest fakt, że ta wspaniała czterodniowa wyprawa została dofinansowana przez
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki z
Funduszu Edukacji Ekologicznej, przy niewielkim udziale
środków własnych uczestników.
Jadwiga Jelonek
nauczyciel przyrody

PP Nadarzyn
Czerwcowe świętowanie
Czerwiec był miesiącem bogatym w różnego rodzaju
przedszkolne uroczystości.
* Dzień Dziecka to dzień szczególnie wytęskniony przez
najmłodszych. Nasze przedszkolaki, tradycyjnie już, mogły cieszyć się zabawami ruchowymi zorganizowanymi dla
nich w ogrodzie, dzięki pomocy pana Bogdana Osińskiego,
właściciela pary przeuroczych kucyków, trampoliny, nadmuchiwanych: zjeżdżalni i „Pałacu klaunów.” Dodatkowo
każdy przedszkolak dostał jeszcze zabawkę – niespodziankę ufundowaną przez Radę Rodziców. Wspomnienia pozostaną zapewne na długo w pamięci dzieci.
* 7 czerwca, w nagrodę za osiągnięcia w zbiórce makulatury
dzieci z grupy I, II i IV pojechały autokarem do kina w Jankach
na film „Disco robaczki”. Przedszkolaki zachowywały się naprawdę wzorowo podczas całej wyprawy! BRAWO!
* W dniu 12 czerwca Publiczne Przedszkole w Nadarzynie
obchodziło swoje 20 urodziny. Z tej okazji odbył się Piknik

fot. arch. przedszkola
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Rodzinny dla przedszkolaków obecnych i tych wstępujących w progi naszej placówki po raz pierwszy po wakacjach. Te dzieci w towarzystwie swoich rodziców mogły
przełamać niepewność zaglądając w prawie każdy kącik
naszego budynku.
Zaproszonych Gości i wszystkich, którzy nas odwiedzili
w tym dniu uroczyście powitała Pani Dyrektor Małgorzata
Nowak. Z tej okazji dwie najstarsze grupy przedszkolaków
wykonały wiązankę piosenek, tematycznie związanych z
obchodzonym jubileuszem.
W budynku placówki odbył się pokaz multimedialny
przedstawiający wydarzenia, jakie miały miejsce w 20-letniej historii przedszkola, zarejestrowane na zdjęciach.
Prezentacja opatrzona została komentarzem przez nauczycielkę – Małgorzatę Kmiecik. Tło muzyczne trafnie dobrał
pan Milewski – jeden z „naszych” tatusiów.
W trakcie uroczystości była też słodka niespodzianka.
Każdy z uczestników mógł się poczęstować kawałkiem
urodzinowego, pysznego mega-tortu, na którym widniało
logo naszego przedszkola. Tort podarowali nam właściciele
nadarzyńskiej cukierni „W–Z” pp. Zakrzewscy.
Po słodkościach rozpoczęła się plenerowa zabawa dla
dzieci i ich rodziców prowadzona przez animatorów imprez. Ubytek kalorii wyskakanych i wytańczonych w rytmie boogie-woogie można było uzupełnić kiełbaską z grilla i chłodnymi napojami serwowanymi przez „ciocie” z
przedszkolnej kuchni.
Pogoda tego dnia była łaskawa – od wysokiej temperatury pękały nagrzane żółte baloniki- pamiątki dla każdego
uczestnika jubileuszowego pikniku.
Były też: Kiermasz Taniej Książki, cieszący się dużym powodzeniem wśród naszych przedszkolaków oraz Loteria
Fantowa, z której dochód przeznaczony był na częściowe
pokrycie kosztów atrakcji ogródkowych w Dniu Dziecka.
Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i wspólną zabawę, a sponsorom za wsparcie naszej uroczystości.
* Najstarsze dzieci, kończące już edukację przedszkolną,
23 czerwca żegnały się uroczyście z placówką, w której spędziły często kilka lat swojego życia. Po programie
artystycznym w wykonaniu dzieci, Pani Dyrektor wraz z
wychowawcami grup, wręczyła każdemu dziecku dyplom
ukończenia przedszkola, książkę oraz pamiątkowe zdjęcie
grupy – tableau. Oj! W niejednym oku zakręciła się łza
wzruszenia, a później nastąpiły jeszcze wzruszające chwile
w salach grup, podczas uroczystego podwieczorku zorganizowanego przez Rodziców.
* Już następnego dnia kolejna – przemiła uroczystość – finał Konkursu Plastycznego wewnątrzprzedszkolnego, któ-

ry zorganizowałam we współpracy z Paniami z Biblioteki
Publicznej w Nadarzynie: Ewą Marjańską i Bożeną Szkiela.
Idea konkursu na ilustrację do wysłuchanego przez dzieci opowiadania z książki R. Piątkowskiej „Opowiadania z
piaskownicy” powstała na majowym spotkaniu z książkami, które odbyło się w przedszkolu w ramach imprezy „Dni
Bibliotek”. Dzieci, które uwielbiają słuchać czytanych im
bajek, opowiadań i zagadek, z przyjemnością wzięły udział
w konkursie. Rezultatem było 18 nagród książkowych dla
małych artystów w wieku od 3 do 6 lat. Ponadto każdy
uczestnik otrzymał dyplom uznania i słodką niespodziankę.
Popularyzacja czytelnictwa wśród dzieci i ich chęć znalezienia się w gronie czytelników Biblioteki Publicznej w
Nadarzynie, ma niewątpliwie duże szanse na powodzenie.
* Rok przedszkolny zakończył się. 30 czerwca po raz ostatni
spotkaliśmy się z odchodzącymi do szkół przedszkolakami.
Zjedliśmy ostatni podwieczorek, zaśpiewaliśmy piosenkę.
Przypomnieliśmy o zachowaniu ostrożności i bezpieczeństwa podczas wakacji. Z pozostałymi dziećmi spotkamy się
po wakacjach. Powitamy wtedy również dzieci, które od
września będą naszymi wychowankami. Na razie życzymy
jednak udanych wakacji i do zobaczenia we wrześniu.
Olena Król – nauczycielka
Publicznego Przedszkola w Nadarzynie.

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wolicy
zatrudni
nauczyciela przedszkolnego na cały etat
i logopedę na 5 godzin tygodniowo.

Tel. 606 331 564

Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”
W dniu 30.05.2010 r. odbył się II Piknik Rodzinny i jednocześnie 5-lecie istnienia Gminnego Ogniska DziecięcoMłodzieżowego „Tęcza”. Organizatorzy pikniku: Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Parafia p.w. św. Klemensa, NOK oraz GODM „Tęcza”
zapewnili uczestnikom wiele atrakcji. Imprezę rozpoczęła
Msza święta w kościele, następnie program artystyczny dla
dzieci „Myszka Pipi i Kot Rudi w pokazach cyrkowych”
oraz Bracia Bim Bam Bom, malowanie buziek, występ
Orkiestry OSP pod dyrekcją p. Mirosława Chilmanowicza,
fot. arch. „Tęczy”

fot. arch. przedszkola
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loteria prowadzona przez Caritas, punkt informacyjny
Ośrodka Zdrowia, stoisko AA, GKRPA, grill.
Główną atrakcją był I Nadarzyński Bieg Rodzinny o
Puchar Wójta Gminy Nadarzyn, w którym wzięło udział
78 osób. Następnie Wójt Gminy Janusz Grzyb wraz z p.
Jackiem Nowocieniem uroczyście wręczyli zwycięzcom

Kruszewski Łukasz – Kajetany; Jóźwik Maksymilian –
Nadarzyn; Szost Mateusz – Szamoty; Singh Filip – Nadarzyn;
Kuch Paweł – Stara Wieś.
Najmłodszym uczestnikiem biegu była Ania Kuch ze
Starej Wsi, zaś najstarszym - pan Stanisław Kamiński z
Nadarzyna. Najliczniejszą rodziną biorącą udział w biegu
była rodzina państwa Kuch ze Starej Wsi.
Wszystkim uczestnikom biegu serdecznie gratulujemy.
Następny bieg już za rok!

Lista uczestników pochodzi z protokołu sporządzonego przez p. Jacka Nowocienia, któremu serdecznie dziękujemy za pomoc w organizacji Biegu!

pamiątkowe dyplomy i puchary. W biegu wzięli udział (w
takiej kolejności też go ukończyli):
Kobiety:
Stefańska Katarzyna – Stara Wieś; Otgon Doina –
Walendów; Kuch Magdalena – Stara Wieś; Kudra Ewa
– Nadarzyn; Kunicka Wiktoria – Nadarzyn; Wierzchowska
Barbara – Rusiec; Olszowy Wiktoria – Nadarzyn;
Wojtkiewicz Karolina – Nadarzyn; Mastalerz Katarzyna
– Strzeniówka; Kruszyńska Marzena – Pruszków;
Kołakowska Weronika – Nadarzyn; Kuch Karolina – Stara
Wieś; Kuch Patrycja – Stara Wieś; Pawlikowska Asia –
Nadarzyn; Sadowska Daria – Nadarzyn; Dyczkowska Julia
– Krakowiany; Sztyk Gabrysia – Nadarzyn; Prządek Hanna
– Nadarzyn; Wołoszyn Julia – Nadarzyn; Kowal Anita –
Nadarzyn; Czerniej Karolina – Walendów; Leszczyńska
Maja – Stara Wieś; Kornasiewicz Wioletta – Nadarzyn;
Kasak Karolina – Rusiec; Kołecka Maria – Nadarzyn;
Leśniak Karolina – Stara Wieś; Kudra Ania – Nadarzyn;
Kudra Iwona – Nadarzyn; Mazurek Nadia – Warszawa;
Mazurek Karolina – Warszawa; Kuch Gabrysia – Stara
Wieś; Kuch Iwona – Stara Wieś; Kuch Anna – Stara Wieś.
Mężczyźni:
Kamiński Stanisław – Nadarzyn; Hantulski Mariusz –
Nadarzyn; Pietrzak Wiktor – Nadarzyn; Darła Przemek
– Nadarzyn; Pietrzak Ryszard – Nadarzyn; Pietrzak Mateusz
– Nadarzyn; Nawrotek Jarosław – Warszawa; Wołoszyn
Paweł – Nadarzyn; Singh Kasper – Słupsk; Singh Michaelo
– Lębork; Naziębło Sebastian – Nadarzyn; Kotowski Bartek
– Stara Wieś; Kasak Adam – Rusiec; Prządek Kamil –
Nadarzyn; Darła Bartosz – Nadarzyn; Sadowski Patryk –
Nadarzyn; Czerniej Łukasz – Walendów; Kołakowski Michał
– Nadarzyn; Kruszyński Krzysztof – Pruszków; Praszczyk
Przemek – Nadarzyn; Bułka Mariusz – Nadarzyn; Myśliwy
Kuba – Radonie; Prządek Andrzej – Nadarzyn; Mastalerz
Bartek – Strzeniówka; Kasak Karol – Rusiec; Kruszyński
Grzegorz – Pruszków; Kudra Andrzej – Nadarzyn; Masłowski
Michał – Nadarzyn; Pryszło Maciej – Nadarzyn; Dyczkowski
Robert – Krakowiany; Stefański Grzegorz – Stara Wieś;
Stefański Robert – Stara Wieś; Podeszwa Paweł – Nadarzyn;
Kołakowski Daniel – Nadarzyn; Kuch Mateusz – Stara Wieś;
Kołakowski Karol – Nadarzyn; Miętus Fabian – Walendów;
Sochocki Karol – Kajetany; Pietrzak Mateusz – Nadarzyn;

W siedzibie Ogniska odbyła się uroczystość 5-lecia
istnienia Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego
„Tęcza”, na którą przybyli zaproszeni goście i przyjaciele
Ogniska. Młodzież z Nadarzyna i Młochowa przygotowała
przedstawienie pt. ”Perła Adalminy” na kanwie opowiadania norweskiego pisarza - Zachariasza Topeliusa. To piękne
opowiadanie - mówiące o tym, że najważniejszym darem
jest dobre serce, dedykowane było gościom - osobom,
które przez ten okres współpracowały z naszą placówką.
Przedstawiliśmy również prezentację multimedialną dotyczącą 5-letniej działalności Ogniska.
Kilka słów historii: w latach 1998 – 2005 świetlice w
Nadarzynie i Młochowie były placówkami Towarzystwa
Przyjaciół Dzieci; w marcu 2005 r. Uchwałą Rady
Gminy Nadarzyn powstaje Gminne Ognisko Dziecięco –
Młodzieżowe „Tęcza” - pierwszym dyrektorem była pani
Stefania Łęcka.
Dzieci uczęszczające do Ogniska mają zapewniony podwieczorek, bezpieczne miejsce pobytu, pomoc w nauce, pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów, możliwość odreagowania napięć i urazów emocjonalnych, uczą się alternatywnych form spędzania wolnego czasu, bycia i współpracy
w grupie, nabywają wiary we własne możliwości.
W Ognisku odbywają się stałe zajęcia profilaktyczne,
plastyczne, kulinarne, sportowe, reedukacja, bajkoterapia,
muzyczne. Najważniejsze wydarzenia z działalności Ogniska
to: kolonie – organizowane co roku; wycieczki m.in. wyjazdy „Śladami Jana Pawła II”; Gminne Spotkania Opłatkowe
– dzieci i młodzież wystawiają jasełka dla mieszkańców
gminy; I Piknik Rodzinny i otwarcie placu zabaw; remont
placówki w Młochowie; założenie koła LOK; współpraca z
OSP i Policją; zajęcia biblioteczne; wizyty gości min. wizyta
ks. biskupa, delegacji z Ukrainy; udział w uroczystościach
państwowych, okolicznościowych i gminnych.
Konkursy:
• Gminne Konkursy Plastyczne „Pisanka i Palma”
i „Szopka Bożonarodzeniowa” organizowane przez NOK;
• Konkurs Plastyczny „Wielkanocna Pisanka” organizowany przez Centrum Edukacji SUKCES w Łodzi;
• Ogólnopolski Konkurs Liceów i Ognisk Plastycznych
„Żaba i jej środowisko”;
• 40. Międzynarodowy Konkurs Plastyczny w Japonii
„Fantastyka i pejzaże”;
• Konkurs w Krakowie pt. „Zaczarowana stonoga” organizowany przez Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży;
• Konkurs „Mazowiecki Pejzaż” w Wyszkowie organizowany
przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
• Konkurs w Sopocie pt. „Na fali-moja przygoda z morzem” i wiele, wiele innych.
Jesteśmy Ambasadorem społecznej, ogólnopolskiej
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Kampanii „Dzieciństwo Bez Przemocy”, poświęconej
problemowi stosowania kar fizycznych wobec dzieci.
Akcja skierowana jest do rodziców, opiekunów a jej celem jest uświadomienie negatywnych konsekwencji stosowania kar fizycznych oraz promowanie pozytywnych
metod wychowawczych. Organizatorami tej kampanii są
Fundacja Dzieci Niczyje, Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej, Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ oraz Państwowa Agencja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
W tym roku byliśmy organizatorami I Konkursu
Plastycznego „Barwy Dzieciństwa” dla placówek opiekuńczo – wychowawczych w powiecie pruszkowskim.
Nadesłano 29 prac z placówek z Pruszkowa, Brwinowa,
Piastowa, Żółwina i Raszyna (świetlica w Jaworowej)
oraz przygotowano prace z dwóch naszych placówek, tj.
Młochowa i Nadarzyna. Zwycięzcy otrzymali pamiątkowe
puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Wszystkie zajęcia w Gminnym Ognisku DziecięcoMłodzieżowym „Tęcza” są bezpłatne, całkowicie finansowane przez Gminę Nadarzyn, również ze środków GKRPA.
W imieniu dzieci, młodzieży, ich rodzin oraz pracowników GODM „Tęcza” serdecznie dziękuję Władzom Gminy
Nadarzyn, pracownikom Urzędu Gminy, Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Radzie Gminy,
Sołtysom, dyrektorom i pracownikom placówek oświatowych,
pracownikom GOPS, NOK, biblioteki, policji, strażakom OSP,
prezesowi LOK, księżom z Parafii pw. św. Klemensa.
Dziękujemy sponsorom: Państwu Halinie i Janowi
Giedwidź oraz pracownikom piekarni przy ul. Komorowskiej,
Prezes Banku Spółdzielczego w Nadarzynie, firmie SEGRO,
Sobkol i wszystkim, którzy przez lata działalności wspierali
nasze Ognisko.
Z okazji 5-lecia otrzymaliśmy od zaproszonych gości m.in. Władz Gminy Nadarzyn podziękowania, piękne
kwiaty i ciepłe, życzliwe słowa na dalsze lata działalności.
Od dzieci i pracowników Gminnego Ośrodka Pracy z
Rodziną w Brwinowie piękne prace wykonane przez dzieci i kwiaty. Poniżej prezentujemy prezent - wiersz pt. „Na
rocznicę” napisany specjalnie dla Ogniska „Tęcza”.
NA ROCZNICĘ
Hej Wszyscy!!! Czy wy wiecie?
„Tęcza” obchodzi swoje 5-lecie.
W dniu tego święta,
Każda twarz jest uśmiechnięta!
Dzieci sto lat wyśpiewują
I tortem się częstują.

Goście uściski rąk składają
I wspaniałe prezenty dają.
Za wasz trud i organizacje wspaniałą
Oraz pracę doskonałą.
Za poświecenia dziękujemy
I serdecznie GRATULUJEMY!!!
Z KIEROWNIKIEM RYBKĄ NA CZELE,
Z GOPzR ŻYCZĄ PRZYJACIELE
ROCZNIC TAKICH JESZCZE WIELE !!!
Brwinów, 30.05.2010 r.
Krystyna Masłowska
Dyrektor GOD-M „Tęcza”

Małe dziecko w wielkiej sieci - cyberprzemoc
Nową przestrzenią w jakiej przyszło funkcjonować nam
wszystkim jest cyberprzestrzeń. Nie ma ona określonych granic przestrzennych i czasowych. Jej pozytywnych i negatywnych skutków nie jesteśmy w stanie do końca poznać i do końca zrozumieć. Wielka sieć to doskonałe źródło komunikacji,
łatwy dostęp do szerokiej bazy danych i informacji, pozwala
na poznanie poglądów innych ludzi i publikację własnych.
Wskazane byłoby jednak krytyczne podejście, a w nim
uświadamianie niebezpieczeństwa, jakie niesie ze sobą
Internet, a więc: kontakt z treściami pornograficznymi, przemocą, nieświadome udostępnianie danych osobowych, nieświadome uczestnictwo w działaniach niezgodnych z prawem
to tylko niektóre zagrożenia jakie niesie ze sobą wielka sieć.
Na chwilę chciałabym zatrzymać się nad zjawiskiem, jakim jest cyberprzemoc. Termin ten oznacza zastosowanie
przemocy (nękanie, straszenie, szantażowanie, podszywanie się w sieci pod kogoś wbrew jego woli, publikowanie,
rozsyłanie ośmieszających informacji) z użyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych za pośrednictwem
poczty elektronicznej, telefonów komórkowych SMS,
MMS, na blogach, czatach, w serwisach społecznościowych,
na stronach internetowych. Jest jednym z największych zagrożeń dla dzieci i młodzieży. Z badań przeprowadzonych
w 2009 r. dla Fundacji „Dzieci Niczyje” dowiadujemy się,
że 52% internautów w wieku 12-17 lat przyznaje, iż miało do czynienia z przemocą werbalną. 47% spotkało się z
wulgarnym wyzywaniem, co piąty internauta doświadczył
poniżania, ośmieszania i upokarzania (21%), a 16% było
szantażowanych lub zastraszanych. Zjawiska podszywania
się pod swoją osobę potwierdza 29% badanych. Bardzo
niepokojącą jest informacja, że 57% (a więc ponad połowa

Serdecznie dziękuję
Dyrekcji i Młodzieży Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie,
a także nauczycielom: p. Magdalenie Drzewuckiej, p. Małgorzacie Rec oraz ks. Karolowi Alexandrowiczowi
za trud pracy, jaki włożyli w realizację prezentacji poświęconej mojemu Bratu Karolowi Łoniewskiemu.
Księdzu Proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi za udostępnienie podziemi kościoła parafialnego
pw św. Klemensa P.M. w Nadarzynie, na cele tej prezentacji.
Z serdeczną wdzięcznością zwracam się do Pana Wójta Janusza Grzyba, Rady Gminy i do wszystkich
uczestników uroczystości otwarcia Izby Pamięci Karola Łoniewskiego.
Grażyna Kotońska
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badanych nastolatków) przyznaje, że była przynajmniej raz
obiektem zdjęć lub filmów wykonywanych bez ich woli, a
14% respondentów padło ofiarą rozpowszechniania za pomocą Internetu kompromitujących ich materiałów.
Przypadki przemocy w sieci, choć z pozoru wydawać by się
mogły niegroźne mają często tragiczny finał. Z innych badań
przeprowadzonych w 2007 r. dla Fundacji „Dzieci Niczyje”
wynika, że najbardziej negatywnymi reakcjami towarzyszącymi przypadkom poniżania było: zdenerwowanie - odczuwało
je 59% młodych respondentów, strach 18% i wstyd 13%.
Przeszkodą w przeciwdziałaniu zjawisku cyberbullyingu jest słaba znajomość działania mediów elektronicznych

przez dorosłych, trudniejsze do bezpośredniego zaobserwowania działania sprawcy, a także bagatelizowanie problemu. Nie oznacza to jednak, że sprawcy przemocy w sieci
są bezkarni, ponieważ każda komputerowa aktywność zostawia ślad.
Zaczęły się wakacje, zainteresujmy się tym, co robią
nasze dzieci w czasie wolnym, czy na pewno spędzają ten
czas bezpiecznie.
Krystyna Masłowska
Źródła: A. Andrzejewska, J. Bednarek, Cyberbullying zjawisko, zagrożenia, profilaktyka.
Wyd. Fundacja Pedagogium, Warszawa 2009

Powitanie lata w Młochowie

Każdy z uczestników pikniku znalazł coś dla siebie
– dzieci, z pomalowanymi przez panie z NOK buźkami m.in. szalały na zamku dmuchanym i w towarzystwie klaunów-szczudlarzy puszczały kolorowe bańki mydlane, a dorośli poddali się zabawie przy muzyce „Abba Cover Band”
i „Classic”. Wszyscy zaś, bez wyjątku, chętnie spacerowali urokliwymi alejkami parku, podziwiając przyrodę, a
przy pawilonie myśliwskim - wystawę fotografii p. Marka
Zdrzyłowskiego „Młochowskie impresje”. Wieczór zwieńczył zapierający dech w piersiach pokaz ogni sztucznych.
Zdjęcia z impresy - na drugiej stronie okładki.
Red.

26 czerwca br. w młochowskim parku odbył się festyn
na powitanie lata - w tym roku pod hasłem: Młochów-Park;
Otwarcie Szlaku turystyczno-kulturowego „Przygoda z historią i bogactwem przyrody Gminy Nadarzyn”. Szlak powstał
w ramach rewitalizacji parku – projektu współfinansowanego
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Impreza, jak co roku, licznie zgromadziła Mieszkańców
Młochowa i sąsiednich miejscowości, a jej piknikowy charakter nabierał chwilami historycznych akcentów – zwłaszcza, gdy alejkami parku przechadzały się eleganckie damy i
wytworni panowie w strojach z początku XIX w., a kwartet
smyczkowy I Solisti di Warsavia - również w strojach z
epoki - koncertował przy fontannie.

Rewitalizacja parku współfinansowana przez Unię Europejską ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Piknik w Młochowie
Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” w Nadarzynie serdecznie
dziękuje pani Kamili Michalskiej, dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury za zaproszenie naszego Stowarzyszenia do
udziału w Pikniku „Otwarcie Szlaku turystyczno-kulturowego” w Młochowie – Parku w dniu 26 czerwca br. Wzięliśmy
udział w tym Pikniku i już tradycyjnie zrobiliśmy kawiarenkę oraz loterię fantową, a młode wolontariuszki zrobiły kwestę
wśród gości Pikniku. Dzięki udziałowi w tej imprezie i oczywiście dzięki hojności wszystkich darczyńców Stowarzyszenie
„Szlakiem Tęczy” zebrało 1 170,40 PLN. Bardzo dziękujemy!
Pozyskane środki będą spożytkowane m.in. na dofinansowanie remontusali użyczonej naszemu Stowarzyszeniu przez
NOK w Świetlicy w Urzucie. W najbliższych miesiącach chcemy również rozpocząć zajęcia z kynoterapii (zajęcia z psami)
oraz z hipoterapii (jazda konna) dla naszych podopiecznych. W miarę możliwości będziemy dofinansowywać powyższe
zajęcia z pozyskanych środków. Naszym dążeniem jest również stworzenie Sali do Rehabilitacji i do Integracji Sensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy. Sprzęt do integracji sensorycznej jest kosztowny, a przecież do
tego trzeba zatrudnić specjalistę, który będzie prowadzić terapię z niepełnosprawnymi dziećmi. Te wszystkie zamierzenia
są bardzo kosztowne, ale wierzymy, że przy współpracy z Gminą Nadarzyn oraz z ludźmi o wrażliwym sercu uda nam się
zrealizować nasze cele i marzenia. Bardzo prosimy wszystkich ludzi dobrej woli nawet o drobne wpłaty na nasze konto.
Z poważaniem
Zarząd Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” oraz wszyscy członkowie
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Nadarzyńskie
kryminałki
W dniu 22 maja 2010 r. nadarzyńscy Policjanci zatrzymali
dwie kobiety, które w centrum
handlowym w Nadarzynie dokonywały kradzieży. W trakcie czynności okazało sie, że oprócz skradzionych zabawek, jedna ze
sprawczyń posiadała przy sobie telefon komórkowy pochodzący z rozboju zaistniałego w 2009 roku na terenie Łodzi.
Za drobną kradzież stanowiącą wykroczenie nałożony został
mandat w wysokości 500 zł, natomiast sprawę paserstwa w
najbliższym czasie rozpozna Sąd Rejonowy w Pruszkowie,
za co może orzec karę pozbawienia wolności do lat pięciu.
W dniu 25 maja 2010 r. w Kajetanach przy ul. Rolnej 48,
siedmioosobowa grupa kobiet i mężczyzn narodowości rumuńskiej dokonała kradzieży z zaplecza sklepu pieniędzy
w kwocie ok. 4000 zł. Wyżej wymienieni swoim zachowaniem stworzyli tzw. „sztuczny tłok”, po czym jedna z kobiet
wykorzystując nieuwagę pracowników dostała się na zaplecze gdzie dokonała kradzieży. Policjanci z KP Nadarzyn
poszukują osób, które w godz. 14:10 – 14:30 znajdowały
się w okolicy sklepu, być może widziały grupę Romów
wchodzącą do wnętrza budynku.

nego z boxów. Zatrzymany przyznał się do popełnienia tego
przestępstwa i po wszelkich wyjaśnieniach skorzystał z przysługującego mu prawa dobrowolnego poddania się karze.
W dniu 26 maja 2010 r. Dyżurny Komisariatu Policji
w Nadarzynie został poinformowany o kradzieży w
Szamotach. Ze zgłoszenia pokrzywdzonego wynika, że
nieznani sprawcy dokonali kradzieży czterech okien dachowych z domu w stanie budowy, a następnie oddalili się
ulicą Nadarzyńską w kierunku Kajetan. W związku z tym,
KP w Nadarzynie poszukuje świadków zdarzenia, które zaistniało w nocy z 25 na 26 maja br.
W dniu 01.06.2010 r. w C. H. w Nadarzynie zatrzymani
zostali dwaj obywatele Gruzji, którzy dokonali kradzieży
garnituru z jednego z boxów. Zostali oni zauważeni przez
pracownicę tegoż butiku stojącą na zewnątrz hali kiedy wynosili łupy. Czujne oko pokrzywdzonej dojrzało wystającą
spod kurtki jednego ze sprawców metkę garnituru. Za kradzież mienia grozi im pozbawienie wolności do lat pięciu,
jednak zadecyduje o tym pruszkowski Sąd.
W dniu 2 czerwca 2010 r. ze Strzeniówki, ul. Jeżynowa, w
nieustalonych okolicznościach „odjechał” bez wiedzy właściciela samochód marki Volvo XC 90. Poszukujemy świadków zdarzenia, które zaistniało między godz. 23:00 a 7:30.
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Policjanci z Komisariatu w Nadarzynie dokonali zatrzymania obywatela Rumunii, który w dniu 17 maja br. w centrum
handlowym w Nadarzynie dokonał kradzieży płaszcza z jed-

W dniu 15 czerwca 2010 r., do Komisariatu Policji zgłosiła
się mieszkanka Nadarzyna, która powiadomiła o znalezieniu
na przystanku autobusowym przy Pl. Poniatowskiego, telefonu komórkowego, pieniędzy w kwocie 100 zł, oraz drobnych przedmiotów osobistych. W tym miejscu bardzo pragnę
podziękować za właściwe postąpienie w takiej sytuacji in-

15

reklama

formując również, że przywłaszczenie mienia znalezionego
jest przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności
do jednego roku (art. 284 § 3 k k). Zwracam się również z
prośbą o pomoc w ustaleniu osoby, która zagubiła wymienione przedmioty - są one do odbioru w Komisariacie Policji w
Nadarzynie (powołując się na l.dz. KP – Dz – 2433/10).
W dniu 20 czerwca 2010 r. w Nadarzynie, przy ul.
Mszczonowskiej został zatrzymany do kontroli drogowej pojazd marki Fiat Punto. Kierowca - odświętnie ubrany - tłumaczył, że bardzo spieszy się do obwodowej komisji wyborczej
w celu oddania swojego głosu w wyborach prezydenckich.
W trakcie kontroli okazało się, że „wzorowy obywatel” ma
sądowy zakaz prowadzenia pojazdów do 2013 roku za jazdę
w stanie nietrzeźwości w latach poprzednich. Za swój czyn
może spędzić najbliższe trzy lata w więzieniu.

reklama

W okresie od 21 maja 2010 r. do 20 czerwca 2010 r. nadarzyńscy policjanci zatrzymali łącznie 17 osób, w tym 5
- do spraw prowadzonych przez Zespół Kryminalny, 2
osoby poszukiwane, 7 nietrzeźwych kierujących oraz 3
osoby do wytrzeźwienia.
Komendant Komisariatu Policji
w Nadarzynie
nadkom. Adam Piskorz
reklama

Szukam pracy - branża gastronomiczna lub pomoc
domowa, sprzątanie. Kontakt tel. 664 729 758.

reklama

reklama

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
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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
Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych:

Naczelnik OSP Nadarzyn
dh. Arkadiusz Kiliński

Zatrudnię stolarza. Tel. 501 549 537
Usługi hydrauliczne Piotr Jarosz. Tel. 501 187 639

reklama

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej - tanio,
szybko i solidnie. Tel. 502 770 003

reklama

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

reklama

Salon Fryzjerski „MONIKA” w Nadarzynie przyjmie
do nauki zawodu. Tel. 664 551 498

reklama
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Oprócz statutowych i regulaminowych zadań nasi
Druhowie wzięli także udział (22 maja) w Pikniku
Integracyjnym, zorganizowanym przez Stowarzyszenie na
Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”.
Impreza odbyła się na stadionie Gminnego Ośrodka Sportu
w Nadarzynie. Nasz zastęp przeprowadził pokaz z zakresu
ratownictwa medycznego.
28 czerwca nasi druhowie przeprowadzili ćwiczenia
(w warunkach nocnych) na jednym z obiektów opuszczonej jednostki wojskowej, podczas symulowanego pożaru
budynku mieszkalnego, w wyniku którego poszkodowane
były trzy osoby.
Natomiast 1 czerwca, z okazji Dnia Dziecka zostaliśmy zaproszeni przez Dyrekcję Szkoły Podstawowej w
Nadarzynie i zaprzyjaźnioną Fundację PROMETEUSZ do
uczestnictwa w przeprowadzeniu szkolnego turnieju wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej.

reklama

25.05.2010 r. - udział jednego zastępu przy zabezpieczeniu
pochylonego drzewa na jednej z posesji w Nadarzynie przy
ul. Błońskiej, działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
27.05.2010 r. - wypompowywanie wody z zalanego garażu w Nadarzynie przy ul. Podleśnej, działania prowadzone
przez jeden zastep w godzinach popołudniowych.
30.05.2010 r. - udział jednego zastępu przy gaszeniu pożaru
ściółki leśnej w Strzeniówce, działania prowadzone w godzinach południowych.
31.05.2010 r. - usuwanie skutków nocnej wichury na drodze
wojewódzkiej nr 721 (odcinek od Walendowa do Sękocina)
- usuwanie trzech zwalonych drzew, działania prowadzone
przez jeden zastęp w godzinach wczesnorannych.
31.05.2010 r. - wypompowywanie wody z rowu w
Nadarzynie przy ul. Sitarskich (przy Ośrodku Zdrowia),
działania prowadzone przez jeden zastęp w godzinach popołudniowych.
31.05.2010 r. - usuwanie skutków wycieku płynów ropopochodnych na odcinku trasy Katowickiej w Starej Wsi,
działania prowadzone od godzin południowych do późnych
godzin nocnych przez jeden zastęp.
01.06.2010 r. - wypompowywanie wody z zalanego garażu
w Nadarzynie przy ul. Podleśnej, działania prowadzone w
godzinach popołudniowych przez jeden zastęp.
03.06.2010 r. - udział jednego zastępu w ramach Krajowego
Systemu Ratowniczo Gaśniczego w usuwaniu skutków oberwania chmury w Warszawie (dzielnica Wilanów), działania prowadzone od godzin wieczornych do godzin rannych
następnego dnia.
04.06.2010 r. - monitorowanie poziomu wody w rzece
Zimna Woda. po intensywnych opadach deszczu oraz po
spuszczeniu wody ze stawów hodowlanych w Ruścu, wystąpiły lokalne podtopienia posesji przy ul. Kajetanowskiej i ul.
Poświętnej, udział jednego zastępu w godzinach rannych.
04.06.2010 r. - wypompowywanie wody z rowu w
Nadarzynie przy ul. Sitarskich (przy zalanym Ośrodku
Zdrowia), działania prowadzone przez jeden zastęp w godzinach popołudniowych.
04.06.2010 r. - dowóz wody do stadniny koni w Paszkowie;
ze względu na brak prądu nie działała hydrofornia i zostaliśmy zadysponowani do pomocy w napojeniu zwierząt,
jeden zastęp w godzinach popołudniowych.
04.06.2010 r. - wypompowywanie wody z zalanych posesji w Nadarzynie przy ul. Fiołkowej, działania prowadzone
przez dwa nasze zastępy oraz jeden zastęp PSP Pruszków w
godzinach popołudniowych do wczesnych godzin rannych.
05.06.2010 r. - wypompowywanie wody z zalanych pose-

sji w Nadarzynie przy ul. Fiołkowej, działania prowadzone
przez jeden nasz zastęp oraz zastępy OSP Żółwin i OSP
Młochów w godzinach rannych.
07.06.2010 r. - udział jednego zastępu w gaszeniu pożaru dzikiego wysypiska śmieci w Starej Wsi przy ul.
Pieczarkowej, działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
09.06.2010 r. - wypompowywanie wody z zalanego garażu
w Nadarzynie przy ul. Podleśnej, działania prowadzone w
godzinach popołudniowych przez jeden zastęp.
12.06.2010 r. - udział jednego naszego zastępu w gaszeniu
pożaru ściółki leśnej w Kostowcu przy ul. Przemysłowej,
działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
14.06.2010 r. - udział jednego naszego zastępu w usuwaniu
skutków kolizji drogowej trzech samochodów osobowych,
do której doszło w Paszkowie na skrzyżowaniu drogi krajowej z drogą wojewódzką, działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
16.06.2010 r. - udział jednego naszego zastępu w gaszeniu
pożaru dzikiego wysypiska śmieci w Starej Wsi przy ul.
Pieczarkowej, działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
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Z dziejów nadarzyńskiego harcerstwa
Cz. XXXVII i ...ostatnia
Kolejne lata 2007-2009 to codzienne
harcerskie działania; chęć służenia innym, to duch obywatelski i poczucie,
że w harcerstwie można stawać się
lepszym, silniejszym, to chęć przygód
i wspólnego pokonywania przeszkód
oraz radosnego życia w gromadzie.
To wspólny pobyt na obozach, rajdach, biwakach, zabawy,
ogniska, urządzanie obozu, wspólne – obozowe życie, wykazywanie się wiedzą, umiejętnościami, sprawnością, to
szkoła życia i przygotowanie do samodzielności poprzez
naukę, pracę i dobrą rozrywkę.

Pożegnanie z obozowym latem 2009 w Warchałach

Niezapomniany czar harcerskich ognisk na obozie w 2007 r.
Dzieje nadarzyńskiego harcerstwa – to wspaniałe przeżycia 70-letniej aktywnej działalności, wiele pięknych akcji
patriotycznych, społecznych, zadań programowych, organizacyjnych w drużynach, hufcu, chorągwi oraz tych organizowanych na szczeblu gminnym i ogólnopolskim. Tego
nie da się zapomnieć, to musimy jeszcze utrwalić w Izbie
Pamięci o nadarzyńskim harcerstwie i jego działalności.
„Wartością człowieka są jego czyny. Czyńmy, więc rzeczy

„Choć czas wysrebrzył naszą skroń i tak daleko nasza dłoń.
Ciągle nas wzrusza, ciągle gna, harcerska dola radosna.
Nas nie rozdziela przestrzeń lat, choć się odmienił
czas i świat.
I wciąż tak samo śpiewa w nas harcerski czar i polski las.
I nic nie zgasi naszych serc, choćbyśmy mieli nawet lec.
Gdy ramion naszych zwiera krąg, braterski uścisk
naszych rąk.
Czuwaj harcerzu, Polsce służ! Ileż to lat śpiewamy już.
Podejmie syn, podejmie wnuk harcerską pieśń wśród polskich dróg”.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nasze działania, dziękujemy redakcji „Wiadomości Nadarzyńskich”, za
pomoc w redagowaniu naszych wspomnień, dziękujemy
Radzie Gminy Nadarzyn, Panu Wójtowi za wszelką pomoc
i wsparcie udzielane harcerzom.
Z harcerskim poszanowaniem,
Czuwaj!
Opracował:
hm. Leon Giżycki - na podstawie kronik obozowych
oraz kronik Hufca ZHP Nadarzyn,
z których pochodzą także zamieszczone zdjęcia.

Jeszcze raz na uroczystościach grunwaldzkich w 2008 r.
wielkie, a nie małe. Wprowadźmy w swoje życie ideał wielkiej służby i poświęćmy się jej całkowicie.”
Wszystkim harcerzom, którzy na przestrzeni tych wszystkich lat byli i działali w tej organizacji poświęcam słowa
nieznanego autora:
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informuje,
że w związku z rozbudową przedszkola
istnieje jeszcze możliwość zapisania dzieci
na rok szkolny 2010/2011.

Tel. 607 615-231;
e-mail: przedszkole.smyk@vp.pl
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Przedszkole
niepubliczne
SMYK
w Nadarzynie

•
•
•
•

reklama

reklama

Inżynier budownictwa
z uprawnieniami:

świadectwa energetyczne,
nadzory,
kosztorysy,
opinie techniczne.

Tel. 0 602 206 590

A
C

B

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.
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

reklama

Uwaga !

“Wiadomości” można dostać
w następujących miejscach:
Kajetany
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- 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

Wiadomości Nadarzyńskie
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proponuje:
Mortenson Greg, Relin
David Oliver: Trzy filiżanki
herbaty

Niecodzienna, krzepiąca opowieść o prawdziwym Indianie
Jonesie i jego niezwykłych działaniach pod samym nosem talibów. W roku 1993 himalaista
Greg Mortenson po nieudanej
próbie zdobycia K2 zawędrował
do biednej pakistańskiej wioski
w górach Karakorum. Poruszony serdecznością miejscowych
obiecał im, że wróci i zbuduje szkołę...
Jego historia to fascynująca przygoda, a zarazem świadectwo ogromnego potencjału działań humanitarnych.

Nicklasson-Młynarska Joanna, Backman Mikael: Greckie
pomidory czyli nowy dom na
końcu drogi

Na spełnianie marzeń nigdy nie jest
za późno! Zawsze można zacząć od
początku, oderwać się od monotonii
życia i odnaleźć siebie na nowo. Autorzy książki w wieku pięćdziesięciu lat decydują się na kupno domu
w niewielkiej wiosce rybackiej Sigri
(archipelag wysp greckich), gdzie
znajdują spokój i energię do dalszego działania. Opisane z
humorem i pasją codzienne spotkania z mieszkańcami wioski pełne są wzruszeń, które pozwalają spojrzeć inaczej na
siebie i własną kulturę.

McGregor Ewan,
Boorman Charley:
Wielka wyprawa na południe

Nikogo chyba nie dziwi, że
Ewan McGregor, słynny ObiWan-Kenobi z Gwiezdnych
wojen, i Charley Boorman,
brytyjski aktor i rajdowiec,
nie poprzestali na swojej motocyklowej wielkiej wyprawie dookoła świata. Obaj zapaleni motocykliści jeszcze
nie zdążyli do końca rozpakować swych maszyn, a już

zaczęli myśleć o kolejnym brawurowym przedsięwzięciu.
Tym razem wybór padł na Afrykę - najbardziej tajemniczy
ze wszystkich kontynentów i najtrudniejszy, jeśli chodzi o
warunki drogowe.

Kisielewski Tadeusz A.:
Pierwszy „polski” papież?

Święty Pius X był jednym z
największych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych papieży. Odkąd przyjął tiarę, niejasna stała się kwestia jego pochodzenia - Włoch czy Polak?
Sto lat temu nietrudno byłoby to
ustalić, gdyby nie ludzie, którzy
ukryli, zniszczyli bądź sfałszowali zaświadczające o tym dokumenty...

Pawlikowska Beata: Blondynka, jaguar i tajemnica
Majów

Samotna wyprawa przez Gwatemalę. Miesiąc spędzony
w podróży po najdalszych zakątkach Imperium Majów.
Autorka w jednym z najbardziej niebezpiecznych krajów świata podąża tropem tajemnicy Majów, odkrywając
prawdę na temat legendarnych Kryształowych Czaszek,
Atlantydy, kalendarza Majów oraz końca świata, który ma
nastąpić w grudniu 2012 roku.

Jeromin-Gałuszka Grażyna:
Kobiety z Czerwonych Bagien

W Czerwonych Bagnach od zawsze
mieszkały kobiety. Mężczyźni pojawiali się tu na krótko i zaraz odchodzili. Na zawsze. Klątwa czy przypadek? Julianna, Amelia, Rozalia, Anastazja - kolejne pokolenia nauczyły
się walczyć samotnie z przeciwnościami losu, który nie szczędził im
tragicznych doświadczeń. To miejsce
było ich azylem, dawało siłę i poczucie bezpieczeństwa.
Minęło sto lat. Do Czerwonych Bagien przyjeżdża Kornelia, najmłodsza z rodu samotnic, by dojść do siebie po niedawnych ciężkich przejściach. Ona też urodziła córeczkę i
także wychowuje ją sama. Zbliża się dzień setnych urodzin
prababki Rozy. Dla Kornelii będzie to nowy początek...
Ewa Marjańska
Dyrektor Biblioteki

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.
22 		

Wiadomości Nadarzyńskie

7(135) lipiec 2010

Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski

Dewiza Świętych

„Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu”.
Ktoś powiedział, że jest to dewiza świętych i... bokserów.
Jej prawdziwość potwierdzi każdy, kto odważył się podarować bliźniemu coś z tego, co posiada lub cząstkę samego
siebie.

Znamienne jest to, że Jezus czyni nierozłącznymi mi
łość, radość oraz przyjaźń z Bogiem. Zachowanie przyka
zania miłości jest źródłem prawdziwej radości i jednocze
śnie tytułem do tego, by stać się przyjacielem Chrystusa i
wniknąć w tajemnice Jego Serca. Ci, którzy kochają, nawet
w najcięższych próbach nie stracą radości.

Bóg stworzył człowieka miłości i dla miłości. Tej
prawdy doświadczamy w nas samych ilekroć odzywa się
w naszym sercu pragnienie miłości. Najpierw przejawia się
ono jako pragnienie bycia kochanym, obdarowanym miłością. Już w dzieciństwie budzi się w nas pragnienie miłości.
Gdy dziecko czuje, że jest chciane i kochane przez swoich
najbliższych czuje się bezpieczne, prawidłowo się rozwija, nawiązuje właściwe relacje ze światem. Świadomość, że jest
dla kogoś ważne, komuś potrzebne uskrzydla, opromienia
życie radością i zwyczajnie pomaga żyć.
Kiedy dojrzewamy, samo bycie kochanym przez innych
przestaje nam wystarczać. Zaczynamy odkrywać w sobie pragnienie kochania innych. Obdarowywania sobą.
Nasze ręce są gotowe nie tylko, by otrzymywać, ale by dzielić się z innymi tym, co jest nasze. Czujemy się szczęśliwi,
gdy mamy przy sobie kogoś, dla kogo możemy żyć, pracować. Świadomość bycia potrzebnym i ważnym dla drugiego człowieka uzdalnia nas do największych poświęceń. W
imię miłości jesteśmy gotowi rezygnować z własnych praw
(na przykład do odpoczynku). Potrafimy wiele zrobić (nawet rzeczy trudnych i wymagających wyrzeczeń), dla tych,
których kochamy.
Miłość, będąca odblaskiem Bożej miłości i znakiem naszego podobieństwa do Boga, nadaje życiu „jaśniejszy” sens.
To ona jednoczy nas z Tym, który najbardziej nas umiłował,
sprawiając, że świat wydaje się lepszy. Św. Paweł kieruje do
nas zachętę: „Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za złe,
zawsze usiłujcie czynić dobrze sobie nawzajem i wobec
wszystkich!” (1 Tes 15).
Chrystus uczynił miłość najważniejszym naszym po
wołaniem. Żegnając się z Apostołami w Wieczerniku, zo
stawił im nowe przykazanie: „Jak Mnie umiłował Ojciec,
tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli
będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać
w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca
mego i trwam w Jego miłości. To wam powiedziałem, aby
radość moja w was była i aby radość wasza była pełna. To
jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od
tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy
jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam
przykazuję” (J 15,9-14).

Dobro powraca do mnie w dwójnasób
Kiedy rozmawia się z wolontariuszami Caritas, często
ma się wrażenie, że są to ludzie, którzy traktują to, co robią
jako coś zwyczajnego, naturalny komponent rzeczywisto
ści. Wiedzą, że robią to, co powinni w swoim życiu robić. Są
nieco zdziwieni tym, gdy ktoś pyta, co wolontariat im daje?
I najczęściej odpowiadają, że cieszą się z tego, że mogą po
magać innym.
Pomaganie innym jest źródłem radości. To, co czyni
my bliźnim nigdy nie jest działaniem jednokierunkowym.
Nigdy nie jest tylko dawaniem. Dzieląc się z bliźnimi czymś,
co jest moje, zostaję jednocześnie przez nich obdarowywa
ny. Bardzo dużo można nauczyć się od tych, którym poma
gamy. Dzięki nim, nasze spojrzenie na życie może stać się
bardziej realistyczne i głębsze.
Benedykt XVI w swej encyklice „Deus caritas est” pisze:
„Kto pomaga, dostrzega, że właśnie w ten sposób i jemu
jest udzielana pomoc; nie jest jego zasługą ani tytułem do
chluby fakt, ze może pomagać” (nr 35).
Patrząc na pomaganie innym z perspektywy wiary
możemy dostrzec, że jest ono źródłem niewspółmiernej
wymiany darów. Chrześcijanin pomagając bliźnim w po
trzebie gromadzi sobie zasługi przed Bogiem. To, co czyni
z miłości do bliźniego ma wartość nadprzyrodzoną: jest darem
składanym samemu Chrystusowi. A więc poza osobistą satysfakcją i zwyczajną, ludzką radością, którą daje pomaganie in
nym, otrzymujemy również konkretny sposób, by gromadzić
sobie skarby w niebie, „gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą i
gdzie złodzieje nie włamują się i nie kradną” (Mt 6,20). Bóg
sam zdaje się zaciągać dług wdzięczności wobec tych, którzy
czynią dobro bliźnim, a zwłaszcza ubogim i cierpiącym. Żadne
dobro nie zostanie przez Boga zapomniane. W królestwie
niebieskim będzie powodem chluby i radości. Zachęca nas
Apostoł: „W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora
nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy. A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim,
a zwłaszcza naszym braciom w wierze” (Ga 6,9).
Branie jest trudniejsze
Pomagając bliźnim w potrzebie pamiętajmy o tym,
by odnosić się do nich z miłością, delikatnością i pokorą.
Przypomina Benedykt XVI: „Działanie praktyczne pozostaje niewystarczające, jeśli nie jest w nim dostrzegalna
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miłość do człowieka, miłość, która się karmi spotkaniem z
Chrystusem. Głęboki osobisty udział w potrzebie i cierpieniu drugiego staje się w ten sposób dawaniem samego siebie:
aby dar nie upokarzał drugiego, muszę mu dać nie tylko coś
mojego, ale siebie samego, muszę być obecny w darze jako
osoba” (Deus caritas est nr 34).
Nasz dar nie może nikogo upokarzać. Samo zwrócenie się
o pomoc przez wiele osób jest odbierane jako upokarzające
uzależnienie. Chcemy przecież radzić sobie sami w życiu.
Dlatego wielu prawdziwie ubogich nie ma odwagi prosić
o pomoc. Nie chcą niczyjej litości. Stąd trzeba, abyśmy byli
wyczuleni na sposób, w jaki pomagamy. Nie może być on
naznaczony poczuciem wyższości i pychą. Trzeba, tak jak uczy
Chrystus cieszyć się z tego, że nie potrzebujemy pomocy, ale
mamy możliwość pomagania bliźnim i powtarzać: „Słudzy
nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać” (Łk 17,10).
Ks. Zbigniew Sobolewski – Sekretarz Caritas Polska
(artykuł ukazał się w Kwartalniku poświęconym pracy charytatywnej: CARITAS Nr 2/2009)

„Pomimo wszystko”

Człowiek jest
nierozumny i egocentryczny...
...nieważne: i tak go kochaj!
Chciałbyś zrobić coś wspaniałego,
ale inni źle oceniają twoje intencje...
...nieważne: i tak zrób to!
Wypełniając swe obowiązki, znajdujesz
fałszywych przyjaciół i prawdziwych nieprzyjaciół.
...nieważne: wypełniał je i tak!
Dobro, które czynisz, jutro jest zapomniane...
...nieważne: czyń tak dalej!
Uczciwość, szczerość, przejrzystość
czynią cię słabym i bezbronnym...
...nieważne: nadal bądź uczciwy i szczery!
To, co budujesz od lat,
może być zniszczone w jednym momencie...
...nieważne: i tak buduj dalej!
Pomagasz ludziom, a oni tego nie zauważają...
...nieważne: pomagaj im nadal
Pragniesz oddać to co w tobie najlepsze,
a inni znieważają cię i odrzucają...
...nieważne: nieustannie dawaj to,
co w tobie najcenniejsze!
Matka Teresa z Kalkuty

Z radością informujemy, że w maju...
Sakrament Chrztu Św. przyjęły:
Gabriela Sowa, Dominika Żórawska, Magdalena Przystupa, Nela Śliwa, Miłosz Lidke, Aleksander Płuciennik, Maja
Zembrzuska, Karolina Kołakowska, Helena Sobala, Franciszek Kurkus, Oskar Mroczek
Sakramentalny Związek Małżeński
zawarły następujące osoby:
Piotr Szczepanik – Monika Witkowska,
Zbigniew Śliwa – Monika Stefanowicz,
Wojciech Grondys – Karina Pająk
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Z przykrością informujemy, że w maju odeszli
z naszej Parafii:
śp. Zofia Podjaska, śp. Marek Glinicki, śp. Zuzanna Cieślak, śp. Cecylia Stefaniuk, śp. Marek Michałowski, śp.
Stanisław Tembaum, śp. Ryszard Woźniak, śp. Marian Wesołowski, śp. Janina Śliwińska,
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie .....
Pamiętajmy w modlitwach za zmarłych z naszych rodzin.
Proboszcz Parafii
ks. Andrzej Wieczorek

Pomoc Powodzianom
Caritas informuje, że Parafia św.
Klemensa w Nadarzynie, wspólnie z
Gminą Nadarzyn, objęła pomocą powodzian z podsandomierskiej gminy Gorzyce.
Gminy zalanej trzykrotnie w ostatnim
dziesięcioleciu. Do mieszkańców Trześni i
Sokolnik zawieźliśmy 3 transporty (ponad
10 ton) darów otrzymanych od darczyńców, oraz częściowo
zakupionych przez Caritas. Zawiezione dary to: żywność,
woda, środki czystości, sprzęt gospodarczy, materace, meble, pościel, ręczniki, odzież, obuwie.
Pomoc dla powodzian w naszej parafii i gminie prowadzona jest od 23 maja 2010, kiedy to na apel abp K. Nycza
przeprowadzono przy kościele zbiórkę do puszek. Ze zbiórki i po dofinansowaniu „z tacy”, przekazano dla powodzian
10 000 zł. W tym też dniu Parafialny Caritas ogłosił zbiórkę darów. Wójt Gminy Nadarzyn zwrócił się z apelem do
mieszkańców. Odzew parafian i mieszkańców gminy był natychmiastowy. Do akcji włączyły się wszystkie szkoły podstawowe w terenu gminy, Gimnazjum JP II w Nadarzynie,
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych
„Szlakiem Tęczy”, sklepy (Sztyk, Kozłowscy, Chruściak,
Pawilon Ogólnospożywczy, Pęzior-Rzepa), firmy (Salon
Fryzjerski „MONIKA”, „GEORGE”, „Willa Rosa”,
„Flesch”, Państwo Śliwonik - STALTEX, Firmy transportowe: „Albi-Tom” p. Tomasza Siwa, „Dar-bud” p. Dariusza
Rostkowskiego i z Centrum Mody Pani Teresa Jagiełło – box
nr 160, oraz Pan Henryk Kowalczyk – pawilony 269-271), a
także Gospodarstwo Agroturystyczne p. Bogdana Osińskiego
z Ruśca oraz sołectwa (Walendów, Strzeniówka, Wolica,
Rusiec, Szamoty, Stara Wieś, Nadarzyn II). Oprócz wyżej
wymienionych, bezpośrednio do Caritas w Nadarzynie dary
rzeczowe dostarczyło ok 200 rodzin i osób indywidualnych,
których nie jesteśmy w stanie wymienić. DZIĘKUJEMY!!!
Caritas zorganizował loterię fantową, a dochód przeznaczył na zakup artykułów potrzebnych powodzianom. Z
dużą życzliwością parafianie przyjęli decyzję ks. Proboszcza
Andrzeja Wieczorka, że ofiary złożone na tacę w niedzielę
20 czerwca br. zostaną przekazane na pomoc dla powodzian.
Ks. Proboszcz przekazał Caritas na dalszą pomoc 12 000 zł.
Z pieniędzy tych zakupiono 50 szt. czajników elektrycznych,
oraz 12 wersalek, które zawieziono w ostatnim transporcie
i przekazano bezpośrednio dla rodzin z dziećmi. Rodziny,
którym przekazano meble - te zakupione i te otrzymane od
darczyńców - mieszkały w parterowych domach i w czasie
powodzi straciły wszystko.
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W ostatnim transporcie (3 lipca) poza darami dla mieszkańców Sokolnik, zawieziono 2 tiry siana i zboża dla
zwierząt, które ocalały z powodzi. Organizacją tego przedsięwzięcia zajęli się p. Ryszard Kącki z Rady Sołeckiej z
Wolicy, który jako kierowca przewoził kolejne transporty
darów dla powodzian, oraz p. Andrzej Pietrzak radny - sołtys ze Strzeniówki, który z ramienia gminy brał udział w
organizacji i wyjeździe z darami. Panowie wzruszeni warunkami, w jakich żyją po powodzi nie tylko ludzie, ale i
zwierzęta oraz na prośbę i apel sołtysa z Sokolnik, postanowili zorganizować pomoc dla zwierząt. W bardzo krótkim
czasie zorganizowali koszenie i zbiórkę siana oraz paszy.
Do akcji tej aktywnie włączyli się mieszkańcy Wolicy, sołtys p. Stanisław Żukowski, p. Maciej Przepiórkowski, p.
Edward Witkowski, Sołtys z Urzutu p. Grzegorz Zalewski z
synem Jarosławem, p. Andrzej Gawroński ze Strzeniówki.
Wszystkie dotychczasowe działania na rzecz powodzian
możliwe były dzięki włączeniu się i życzliwości bardzo
wielu ludzi, nie tylko mieszkańców naszej parafii i gminy.
Do akcji włączyli się mieszkańcy i Dom Samotnej Matki z
Brwinowa, SP nr 2 z Ożarowa Mazowieckiego, mieszkańcy
z Komorowa oraz kilkoro mieszkańców Warszawy, którzy
czasowo przebywali na terenie Nadarzyna.
Dobra współpraca Parafii św. Klemensa z Władzami
Gminy Nadarzyn, umożliwiała i ułatwiała wszelkie działania. Wspólnie ustalano miejsce i formę pomocy. Każdy
transport darów zapewnił Wójt Gminy Nadarzyn.
Parafialny Caritas w imieniu własnym, Ks.
Proboszcza, oraz Władz Gminy Nadarzyn, dziękuje całej społeczności za aktywne i tak liczne włączenie się do
akcji prowadzonej pod hasłem „Pomoc powodzianom”.
To dzięki Waszej wrażliwości i życzliwości możliwe jest
niesienie pomocy potrzebującym.

Słowa podziękowania kieruję do wolontariuszek, koleżanek z Caritasu, Zofii Bajerskiej, Barbary Kozłowskiej, Alicji
Pająk, Felicji Okulickiej, Marii Gałaj. Dziękuję za wszystkie
dyżury i przygotowywanie kolejnych transportów (ponad 10
ton towaru). W załadunku pierwszego transportu pomagały
dzieci i opiekunowie z Ogniska Tęcza, przy drugim załadunku włączyła się strażacka orkiestra z p. Chilmanowiczem.
Trzeci załadunek organizowaliśmy we własnym zakresie i
przy współudziale p. Ryszarda Kąckiego.
Wszystkim Ofiarodawcom i Darczyńcom przekazujemy serdeczne słowa podziękowania od Władz Gminy
Gorzyce, powodzian z Trześni i Sokolnik, oraz szczególne podziękowania od p. Stanisława Dumy sołtysa
z Sokolnik.

Bardzo trudna sytuacja rodzin z zalanych terenów wymaga długofalowej pomocy, dlatego
Caritas prowadzi nadal zbiórkę darów liczymy,
na dalszą życzliwość. Obecnie bardzo potrzebne
są w każdej ilości: (łóżka, szafki, krzesła, stoliki,
sprzęt agd, garnki, naczynia, sztućce). Po zgłoszeniu meble, sprzęt agd odbierzemy zorganizowanym transportem.
Dary przyjmujemy w budynku parafialnym w
Nada-rzynie: wtorki, czwartki od 17.00 – 19.00.
Przewodnicząca Caritas Stefania Łęcka
Kontakt: tel. 889 603 454,
e-mail: parafianadarzyn@wp.pl

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

Dziękuję Mieszkańcom Wolicy za dary rzeczowe i pieniężne dla Powodzian.
Również pragnę podziękować tym, którzy pomagali przy koszeniu, zbieraniu i załadunku siana
w Strzeniówce oraz transport do miejscowości Sokolniki k. Sandomierza.
Sołtys Wolicy - Stanisław Żukowski

reklama
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Kultura

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

Rajd Rowerowy
4 lipca 2010 r. odbył się I Rodzinny Rajd Rowerowy
„Przygoda z historią i bogactwem przyrody Gminy Nadarzyn”.
Głównym jego celem
było zachęcić
rodziny do aktywnego wypoczynku i poznania pięknych,
choć mało znanych zakątków
naszej gminy.
fot. NOK
Rajd honorowym patronatem objęła pani Agnieszka Kuźmińska – Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn (fot. powyżej; więcej zdjęć
na okładce). Uczestnicy rajdu otrzymali mapę z zaznaczoną
trasą, która początek miała w parku w Młochowie i wiodła
przez zabytkowy park otaczający stary dwór w Bielinach,
zespół pałacowo-parkowy w Rozalinie, Lasy Młochowskie,
obok leśniczówki Młochów, aby ponownie wrócić do Młochowa. Podczas wędrówki rowerzyści zatrzymywali się w
wyznaczonych miejscach. Na każdym postoju czekały na
nich tajemnicze postaci z listami zawierającymi kolejne zadania. W rajdzie wzięło udział 26 osób. Wszyscy ukończyli
rajd, wykazując się znakomitą umiejętnością czytania mapy
i wiedzą, która umożliwiła im wykonania wszelkich zadań.
Czy imprezę można uznać za udaną? Na pewno! Świadczyły o tym: uśmiechy, podziękowania dla organizatorów i, co
najważniejsze, pytanie: „kiedy pojedziemy po raz drugi?”.
Wstępnie umówieni jesteśmy na jesień.
Jolanta Ludwiniak - instruktorka NOK
organizator rajdu
P.S.
Podziękowania dla 3M Poland i Pani Ilony Gajewskiej za
przekazanie opasek odblaskowych

Świetlica w Młochowie

Niektórzy myślą, że świetlica NOK w Młochowie, to
miejsce, gdzie tylko wykonuje się jakieś „banalne” makatki. O tym, że tak nie jest w istocie można przekonać się
zaglądając do świetlicy albo – wersja dla leniwych - na naszą stronę internetową - www.nok.pl. Ostatnio na przykład
Klub Zielonych Przyjaciół Młochowa podjął się kolejnej
już akcji ekologicznej. 2 lipca 2010 roku w porozumieniu
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z Prezesem Koła
Wędkarskiego
panem Janem Jarzyńskim i opiekunem parku w
Młochowie panem Robertem
Godulą instruktorki świetlicy
Marzena Lato- fot. NOK
szek i Danuta Żyta wspólnie z młodzieżą i dziećmi „świetlicowymi” postanowili oczyścić staw w parku. Wszyscy z
poświęceniem wyciągali śmieci i konary. Czerpakami zbierano liście i inne nieciekawe odpadki, które dostały się do
stawu w „niewiadomy” sposób. Zebrano około 15 worków
śmieci! Akcja zakończyła się grillem i słodkościami. Udane popołudnie - ogromna satysfakcja i poczucie sensownie
spędzonego czasu!
Marzena Latoszek

Podczas pikniku „Młochów-Park” w Młochowie
Firma Schenker przekazała nam sprzęt kuchenny
na zajęcia kulinarne.
Dostaliśmy: kuchenkę mikrofalową, robot kuchenny,
wagę, opiekacz, gofrownicę. Jest to prezent za włączenie
się Klubu w akcję ekologiczną.
Serdecznie dziękujemy!!!
Młodzieży ze świetlicy w Młochowie - Członkowie Klubu
Zielonych Przyjaciół Młochowa
Serdeczne podziękowania składam Firmie Jarper
za nieodpłatne użyczenie kontenerów na śmieci
podczas pikniku w Młochowie, 26 czerwca br.
Dyrektor NOK
Kamila Michalska
Dyrektor NOK - Kamila Michalska
serdecznie dziękuje
Młodzieży ze świetlicy NOK w Młochowie,
Prezesowi LKS „Orzeł” Nadarzyn
panu Zbigniewowi Siwcowi,
Prezesowi Gminnego Zarządu LOK
panu Franciszkowi Antonikowi,
Prezesowi Powiatowego Zarządu LOK
panu Ireneuszowi Pisarskiemu,
Strażakom OSP Młochów i Komendantowi
panu Janowi Jarzyńskiemu,
panu Robertowi Goduli
oraz Markowi Zdrzyłowskiemu
za uatrakcyjnienie pikniku i bezinteresowną pomoc.
Rubrykę KULTURA opracowuje Kamila Michalska
- Dyrektor NOK
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Sport
Tenis stołowy
GLKS Wanzl Nadarzyn zdobył Puchar Polski kobiet
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn wywalczył w Inowrocławiu na zakończenie sezonu 2009/2010 PUCHAR POLSKI
kobiet w tenisie stołowym. W naszej ekipie debiutowała w
pierwszym składzie niespełna 15-letnia Sandra Wabik.
W finale imprezy Nadarzyn zmierzył się z zespołem
GKS Gorzovia Gorzów i wygrał to spotkanie 4:1. Skład
zwycięskiej ekipy: Xu Jie, Yan Xiaoshan i Sandra Wabik
oraz trener Marcin Kusiński. Mecz z Gorzowią był pożegnalnym występem Kseni w barwach Nadarzyna. Ta utytułowana
zawodniczka w przyszłym sezonie grać będzie w KTS Tarnobrzeg. W trakcie całych eliminacji w poszczególnych spotkaniach występowały w składzie Nadarzyna również inne
młode zawodniczki: Dominika Konofał czy Klaudia Kusińska. W tym samym czasie: panowie zajęli IV miejsce w Pucharze Polski.
Młody zespół GLKS
Nadarzyn nie zdołał w turnieju finałowym wygrać
żadnego spotkania w gronie znacznie bardziej utytułowanych rywali. Jednak
pokazał się z bardzo dobrej strony, a sukcesem był
fot. GLKS
awans do wielkiego finału.

Nasi chłopcy w półfinale ulegli zdobywcom Pucharu
Superligi - AZS Rzeszów, a w meczu o III miejsce nie sprostali ekipie ASTS Olimpia Grudziądz. Z powodu kontuzji
nie zagrali w naszej ekipie: Marcin Kusiński i Yu Long.
Brak Szymona Malickiego spowodowany był rozwiązaniem kontraktu za zgodą obu stron. W ten sposób oprócz
doświadczonego Zbyszka Grześlaka w składzie GLKS-u
zagrali pierwszoligowcy: Olek Wieteska i młody Antoni Witkowski. Obaj zawodnicy zaprezentowali się bardzo
przyzwoicie na tle silnych rywali.
Mistrzostwa Europy kadetek i juniorek
Trzy zawodniczki sekcji tenisa stołowego GLKS Nadarzyn wezmą udział w lipcowych Mistrzostwach Europy juniorek i kadetek w Stambule - Turcja. Są to juniorki: aktualna Wicemistrzyni Starego Kontynentu Magdalena Szczerkowska oraz Klaudia Kusińska i kadetka: Sandra Wabik.
Wszystkie trzy nasze pingpongistki stanowią o sile narodowej reprezentacji. Każda z nich ma szanse na medal
niemal w każdej konkurencji mistrzostw: gry indywidualne,
deble, miksty i turniej drużynowy. Uznania w oczach trenera kadry kadetek Xu Kaja nie znalazła Olga Szymańska,
trzecia kadetka w Polsce po sezonie. Trener postanowił dać
szansę udziału w Mistrzostwach dwóm zawodniczkom z
dalszych miejsc rankingowych.
Dariusz Zwoliński
Prezes GLKS Nadarzyn, trener

Dzień 13 czerwca 2010 roku zapisał się złotymi zgłoskami w historii nadarzyńskiego sportu. Po kilku sezonach
kończonych na drugim miejscu, w tym roku przyszedł czas
na wygranie rywalizacji w III lidze łódzko – mazowieckiej i
tak długo wyczekiwany awans stał się faktem. Ciężka praca
trenerów, zawodników i działaczy klubu przyniosła efekt,
po raz pierwszy w historii nadarzyńskiego piłkarstwa drużyna osiągnęła awans do tak wysokiej klasy rozgrywkowej.
W przekroju całego sezonu drużyna z Nadarzyna grała najrówniej i zakończyła rozgrywki na pierwszym miejscu w
tabeli z trzypunktową przewagą nad drugim Radomiakiem
Radom. Przed przystąpieniem do rozgrywek zarząd klubu
postawił przed trenerami i zawodnikami jasny cel, wygranie ligi i awans o klasę wyżej. Runda jesienna zakończyła
się siedmiopunktowym prowadzeniem w ligowej tabeli,
wtedy wszyscy uwierzyliśmy, że można ten cel zrealizować. Do rozgrywek wiosennych GLKS wystartował więc
z pozycji lidera i pozycji tej nie oddał już do końca. Trener
Matuszewski jest szkoleniowcem GLKSu od grudnia 2005
roku, a więc już ponad 1550 dni kalendarzowych, przygotowywał i poprowadził nasz zespół w 85 meczach o mistrzostwo IV ligi, 60 meczach o mistrzostwo III ligi i dwóch
meczach barażowych o awans do II ligi. Razem 147 spo-

tkań ligowych. W sezonie 2009/2010 drużyna rozegrała
30 spotkań ligowych, 20 z nich wygrywając, 6 remisując
i ponosząc 4 porażki. Nasi piłkarze strzelili przeciwnikom
51 goli tracąc 21. W klasyfikacji strzelców wygrał Karol
JANKOWSKI - 11 goli, drugie miejsce Jakub WÓJCICKI
- 10 trafień, Michał KUCHARSKI – 4, Piotr BAJERA - 4,
Andrzej DZIERŻAWSKI – 3, Przemysław SZTYBRYCH
- 3, Paweł MILANKIEWICZ - 2, GALLARDO - 2, Adam
CENTKOWSKI - 2, Maciej GOLIŃSKI – 1, Mateusz
SIELSKI - 1, Artur WOLSKI - 1, Jarosław ŁOWICKI
- 1, Marcin FIGIEL - 1, Amadeusz MARANOWSKI - 1,
Michał KALETA - 1. A oto Ci, którzy zapisali się złotymi zgłoskami w historię sukcesów nadarzyńskiego sportu.
Bramkarze: Maciej ŁYKOW-SKI, Karol PAS-TURCZYK,
Piotr ĆWIERTNIEWICZ, Piotr ZAMOJSKI. Obrońcy:
Adam CENTKOWSKI, Maciej GOLIŃSKI, Hubert KOPIŚ,
Mateusz SIELSKI, Artur WOLSKI, Jarosław ŁOWICKI,
Łukasz SMOLAROW, Mariusz SOSKA. Pomocnicy:
Jakub BOBROWSKI, Andrzej DZIERŻAWSKI, Michał
KALETA, Bartosz KOWALSKI, Michał KUCHARSKI,
Amadeusz MARANOWSKI, Przemysław SZTYBRYCH,
GALLARDO NJOKU, Marcin FIGIEL, Szymon
SKOWRON, Maciej BUSZKO. Napastnicy: Piotr
BAJERA, Karol JANKOWSKI, Jakub WÓJCICKI, Rafał
SUCHECKI, Grzegorz KWIATKOWSKI. Kadra trenerska
to Tomasz Matuszewski I trener, Łukasz Smolarow asystent
trenera i Piotr Dzwonek trener bramkarzy. Awans do dru-
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Piłka nożna
Piłkarze GLKS Nadarzyn w II lidze

27

giej ligi to sukces
niepodważalny,
ale byłby jeżeli
nie niemożliwy to
na pewno trudniejszy bez pomocy
najwierniejszych
s y m p a t y k ó w,
obecnych niemal
na
wszystkich
meczach: Janusza
GRZYBA – wójta
Gminy Nadarzyn,
byłego reprezentanta naszego klubu, super snajpera
drużyny Tomasza
MUCHALSKIEGO – obecnie sekretarza Gminy Nadarzyn,
Dariusza MARANOWSKIEGO – dyrektora GOS, szefa banku informacji i klubowego fotoreportera Romana
ĆWIERNIEWICZA, dbającego o nasze obiekty sportowe
– Grzegorza PADAMCZYKA i wielu, wielu innych, nie
wymienionych tu z nazwiska. Nie byłoby także tegorocznego sukcesu, gdyby nie pomoc finansowa sponsorów, do
grona których należą: URZĄD GMINY NADARZYN,
BANK SPÓŁDZIELCZY w NADARZYNIE, MAXIMUS,
3 M, VOLVO, SERGO, UNISTOR, FLESCH, KOLIBER
i CZŁONKOWIE NADARZYŃSKIEGO „KLUBU STU”.
Dziękujemy, pamiętamy, gratulujemy, wszystkim tym wymienionym i tym nie wymienionym z nazwiska działaczom, trenerom, zawodnikom, fanom, kibicom i sympatykom, oraz ich rodzinom i najbliższym za wyrozumiałość i
cierpliwość wszyscy jesteście współtwórcami tego, historycznego sukcesu.
fot. Roman Ćwiertniewicz

Bieżące informacje o piłce nożnej w Nadarzynie, obfite
galerie zdjęć, terminarze i wyniki znajdziecie Państwo na
oficjalnej stronie internetowej klubu www.glksnadarzyn.pl
do odwiedzania, której serdecznie zapraszam.
Wiceprezes GLKS NADARZYN
Roman Ćwiertniewicz

Sport szkolny
Sukcesy
na koniec roku
Duże sukcesy odnieśli gimnazjalni sportowcy w zawodach rozgrywanych w czerwcu
pod koniec roku szkolnego. MONIKA ŻBIKOWSKA i ZUZANNA
SAMSEL wywalczyły
złoty medal i I miejsce
w finale XII Mazowiecfot. D. Zwoliński
kich Igrzysk Młodzieży
Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym w Ostrołęce.
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Siatkarska reprezentacja naszego Gimnazjum zajęła II
miejsce w silnie obsadzonym turnieju dziewcząt pokonując
po drodze m.in. reprezentacje: Grodziska Mazowieckiego i
Pruszkowa. I miejsce zajęły dziewczęta z Beta Błonie. Do
fot. D. Zwoliński

wyróżniających się zawodniczek naszej ekipy należały: A.
Zembrzuska, K. Hagowska, M. Zembrzuska, M. Ćwiertniewicz, Z. Rachmielowska, A. Zapolska, W. Golian, M. Papież, M. Sztyk, O. Juszczyk.
Następnego dnia w mazowieckich Igrzyskach LZS w
turnieju czwórek siatkarskich młoda ekipa w składzie: Aleksandra i Magdalena Zembrzuskie, Marta Ćwiertniewicz i
rozgrywająca Karolina Hagowska zajęły I miejsce. Wyniki
dziewcząt poparte ciężką pracą, którą powinny wykonać na
dwóch zaplanowanych zgrupowaniach letnich rokują bardzo dobrze tej drużynie w rozgrywkach Mazowieckiej Ligi
Siatkarek w nowym sezonie.
W tych samych zawodach zespół koszykarek w składzie: Dominika Ciupińska, Karolina Zielińska i Agata Szydłowska wywalczyły III miejsce.
Dariusz Zwoliński
Koordynator sportu szkolnego

Sekcja biegowa
22 maja braliśmy udział w II Biegu Częstochowskim i tak
jak w zeszłym roku było bardzo ciepło i duszno. Dobrze
zorganizowana impreza i unikalne medale zachęcają do
udziału w roku nstępnym1. Trasa prowadziła asfaltowymi
uliczkami wokół Klasztoru na Jasnej Górze - start i meta na
głównej alei do Klasztoru.
Zachęcam wszystkich za rok do udziału w biegu (Jacek
Nowocień zajął 45 miejsce – red.).
29 maja braliśmy udział w V Biegu Entre w Warszawie,
wokół Cytadeli Warszawskiej. Osiągnęliśmy duży sukces,
na dystansie 150 metrów I miejsce zajął Dawid Adamczyk,
V Kacper Karaban, a XII Grześ Stefański. Na 400 metrów II miejsce zajął Kamil Sobolewski, a wśród dziewcząt
III miejsce zajęła Sara Chrząstowska – wszyscy ze Szkoły
Podstawowej w Ruścu. GRATULACJE!!!
W biegu głównym na dystansie 10 km 155. miejsce zajęła
Pani Katarzyna Stefańska ze Starej Wsi (26 wśród kobiet
– czas 54 min. 5 sek.), 214 miejsce Łukasz Dubielecki z
Wolicy (16 miejsce zajął Jacek Nowocień, I w kategorii –
czas 37 min. 56 sek. – red.)
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12 czerwca braliśmy udział w Ożarowski Biegu im. Janusza
Kusocińskiego. Dystans 10 km Pani Katarzyna Stefańska
ukończyła na 27 miejscu, ale zajęła I w swojej kategorii.
GRATULACJE!!!
(11 miejsce zajął Jacek Nowocień I w kategorii wiekowej
czas 39 min 13 sek. – red.).
12 czerwca w Sulejówku w Biegu Marszałka brał udział
mieszkaniec Nadarzyna Stanisław Kamiński, zajął 64 miejsce (4 w kategorii) czas 44 min 5 sek.
13 czerwca braliśmy udział w II Biegu Legionowskim. Na
dystansie 200 metrów I miejsce zajął Dawid Adamczyk, a
IV - Grześ Stefański; na dystansie 600 metrów I miejsce
zajął Kamil Sobolewski, a wśród dziewcząt VII była Sara
Chrząstowska – wszyscy z SP Rusiec.
W biegu głównym na dystansie 10 km 320 miejsce (72
wśród kobiet) zajęła Pani Katarzyna Stefańska ze Starej
Wsi (Jacek Nowocień zajął 41 miejsce – II w kategorii wiekowej – red.).
15 czerwca wzięliśmy udział w Grand Prix Warszawy
- to już 5. bieg w tym roku kalendarzowym. Na 5 km 24
miejsce zajął Stanisław Kamiński (II w kategorii), 44 zajęła
Pani Katarzyna Stefańska - I w kategorii (Jacek Nowocień
zajął 9 miejsce; I w kategorii – red.).
19 czerwca uczestniczyliśmy w jednym z najliczniejszych biegów w Warszawie (1200 zawodników) BIEG
URSYNOWA INTERRUN 2010.

fot. sekcja biegowa

Jacek Nowocień z czasem 18 min 38 sek. - red.).
Po 6 biegach Grand Prix W-wy w klasyfikacji generalnej
Pani Katarzyna Stefańska zajmuje 3 miejsce (I w kategorii), Pan Stanisław Kamiński 21 i 3 w kategorii (Jacek
Nowocień w klasyfikacji generalnej zajmuje II miejsce - red.)
Najbliższe zawody:
3 lipca – XXX Ciechanowska Piętnastka w Ciechanowie
4 lipca – VI Bieg Chemików w Płocku 10 km
8 lipca – Grand Prix Wyścigów Warszawa 5 km
10 lipca – XII Bieg o Kryształową Perłę Jeziora Narie w
Kretowinach – 33 km
11 lipca – Bieg po Plaży w Jarosławcu – 15 km
24 lipca – XX Bieg Powstania Warszawskiego – 5 i 10
km
Start godzina 20.45 sprzed obiektów Polonii na ul.
Konwiktorskiej w Warszawie. Trasa wiedzie ulicami Konwiktorską, Bonifraterską, Miodową do
Krakowskiego Przedmieścia, Karową, a następnie ul.
Wybrzeże Gdańskie i ul. Sanduszki do mety na ulicy
Konwiktorskiej.
ZAPRASZAM DO UDZIAŁU W BIEGU!!!
Trener i opiekun sekcji biegowej
Jacek Nowocień

Dystans 5 km najszybciej pokonał (14 min. 15 sek.) reprezentant Białorusi Ihar Tsetserukov; 2 miejsce zajął
Myichajlo Iceruk z Ukrainy (czas 14 min. 22 sek.), 3 był
Polak Artur Kern (czas 14 min. 27 sek.)
Startowali też mieszkańcy z Gminy Nadarzyn. Andrzej
Czaja (323 miejsce), Paweł Wołoszyn (390 miejsce) i
Katarzyna Stefańska (37 miejsce wśród kobiet - czas 24
min. 38 sek.).
Wpisowe do biegu dość duże bo 40 zł, ale w pakiecie startowym piękne koszulki i medale i niezapomniane wrażenia
podczas pokonywania biegu Aleją Edukacji Narodowej (38
miejsce zajął Jacek Nowocień czas 18 min. 8 sek. – red)
20 czerwca braliśmy udział w Biegu w Garwolinie „AVON
kontra przemoc” Na dystansie 10 km 111 miejsce zajął Stanisław Kamiński a 271 Grzegorz Zabłocki obaj z
Nadarzyna.
Red. (36 miejsce zajął Jacek Nowocień).
22 czerwca odbył się ostatni (a już 6) przed przerwą wakacyjną bieg z cyklu Grand Prix Warszawy. W biegu na 5 km
28 miejsce zajął Stanisław Kamiński (w kategorii 3) z czasem 21 min 34 sek., 50 miejsce zajęła Katarzyna Stefańska
(1 w kategorii) z czasem 25 min 15 sek. (6 miejsce zajął

Gminne zawody sportowo-obronne
„O Puchar Prezesa ZG LOK w Nadarzynie”
6 czerwca 2010 r.
Wyniki indywidualne:
I m. Adam Tolak
II m. Marcin Gugała
III m. Robert Podeszwa
Spośród kobiet startowała Marzena Latoszek.
Juniorki i Juniorzy:
I m. Elżbieta Walczak
II m. Marta Frączak
I m. Bartłomiej Call
II m. Piotr Wojciechowski
Klasyfikacja drużynowa:
I. Świetlica NOK w Młochowie
321 pkt.
II. Wiejskie Koło Wolica
259 pkt.
III. Rada Gminy Nadarzyn
245 pkt.
IV. „Weterani” Nadarzyn
152 pkt.
V. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie 142 pkt.
VI. GODM „Tęcza” w Młochowie
139 pkt.
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Zawody Sportowo-obronne na torze przeszkód dla
szkół podstawowych
„O Puchar Wicewójta Gminy Nadarzyn”
9 czerwca 2010 r.
Wyniki indywidualne
Dziewczęta
1. Agnieszka Perzyna
Wola Krakowiańska
2. Dominika Dębska
Wola Krakowiańska
3. Marta Idasiak
Młochów
Chłopcy
1. Marek Greczyk
Rusiec
2. Patryk Mozer
Młochów
3. Konrad Marczak
Wola Krakowiańska
Wyniki drużynowe
Dziewczęta
I. S.K. LOK Wola Krakowiańska
II. S.K. LOK Rusiec II
III. S.K. LOK Rusiec I
IV. S.K. LOK Młochów
Chłopcy
I. S.K. LOK Młochów
II. S.K. LOK Rusiec I
III. S.K. LOK Wola Krakowiańska
IV. S.K. LOK Młochów II
V. S.K. LOK Rusiec II
Klasyfikacja generalna
I. S.K. LOK Wola Krakowiańska

II.
III.
IV.
V.

S.K. LOK Młochów I
S. K. LOK Rusiec I
S.K. LOK Rusiec II
S.K. LOK Młochów II

Sędzia Główny
mjr (r) mgr Ireneusz Pisarski

Gminne zawody strzeleckie (kpn)
o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn
Młochów, 26 czerwca 2010 r.
Kobiety:
1. Marzena Latoszek
2. Jadwiga Książek
3. Monika Mazur
Mężczyźni:
1. Sylwester Karolak
2. Krzysztof Grzyb
3. Daniel Klepacz

Juniorki:
1. Danuta Dębska
2. Agnieszka Krupińska
3. Marta Frączak
Juniorzy:
1. Mikołaj Wójcik
2. Dawid Kłapkowski
3. Jan Powązka

Dyplomy i puchary wręczył Wójt Gminy - Janusz Grzyb, w
obecności prezesów Zarządu Powiatowego (Ireneusz Pisarski) i Gminnego (Franciszek Antonik) LOK.
Na podstawie protokołów sporządzonych przez
Głównego Sędziego Zawodów
Franciszka Antonika

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn:
1.
2.

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

3.
4.
5.

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

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

Zajęcia aerobiku - w okresie wakacyjnym odwołane.
Treningi Judo - w okresie wakacyjnym odwołane.
Korzystanie z siłowni z instruktorem - w okresie wakacyjnym odwołane.
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.

Kolegium redakcyjne: Edyta Gawrońska (red. naczelna), Dorota Głodek, Kamila Michalska, Tomasz Muchalski, Danuta Wacławiak.
Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte
w artykułach autoryzowanych, zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów.
Anonimów nie drukujemy!!!
Adres Redakcji: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 19; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem “Wiadomości”
tel. (22) 729 81 85 w. 219; e-mail:gazeta@nadarzyn.pl; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, tel. 22 755 62 94

30 		

Wiadomości Nadarzyńskie

7(135) lipiec 2010

Uwaga!!! Zmiana organizacji ruchu na czas Dożynek ‘2010.
W związku z zamknięciem ruchu samochodowego ulicą Żółwińską w dniu 5 września br. (w godz. 11.00-23.00) Mieszkańcy ul. Żółwińskiej oraz Mieszkańcy korzystający z tej ulicy w celu dojechania do domu (np. ulic Wiśniowej, Świerkowej,
Tupanowej, Morelowej) będą mogli dostać się do swoich posesji po okazaniu imiennej przepustki. Przepustki są do nabycia
w Urzędzie Gminy Nadarzyn, pok. 106; tel 22 729 81 85 wew. 219; e-mail: promocja@nadarzyn.pl od 20 lipca br.

W tym dniu nie będzie można
parkować
wzdłuż ul. Żółwińskiej!
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