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Z ostatnich Sesji...
W dniu 18 sierpnia br. obyła się L Sesja Rady Gminy
Nadarzyn, podczas której radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr L/447/2010 w sprawie: sposobu wykonania uchwały Nr XLV/399/2010 Rady Gminy
Nadarzyn z dnia 31marca 2010 r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi
Nadarzyn - obszar Komorowska.
2. Uchwała Nr L/448 /2010 w sprawie: miejscowy
plan zagospodarowania przestrzennego części wsi
Nadarzyn – obszar Komorowska I.
3. Uchwała Nr L/449/2010 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
części wsi Wolica nad Utratą.
4. Uchwała NR L/450/2010 w sprawie zmiany
Uchwały Nr XXXVII/645/2005 Rady Gminy
Nadarzyn z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o

Uwaga!
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami UG Nadarzyn
przypomina, że na podstawie art. 47b ust. 1
Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 240 poz. 2027)
właściciele nieruchomości zabudowanych
mają obowiązek umieszczania tabliczek z numerami
porządkowymi i nazwą ulicy
w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o ustaleniu tego numeru.
Kierownik Referatu Geodezji i Gospodarki Gruntami
Andrzej Żuchowski

5.
6.

7.

8.
9.

charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych
na terenie gminy.
Uchwała Nr L/451/2010 w sprawie zmian w
Budżecie Gminy Nadarzyn na rok 2010.
Uchwała NR L/452/2010 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym
udziału w nieruchomości stanowiącego własność
Gminy Nadarzyn.
Uchwała NR L/453/2010 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gminnej położonej
w Kajetanach.
Uchwała Nr L/454/2010 w sprawie wyrażenia
zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej położonej w Starej Wsi.
Uchwała Nr L/455/2010 w sprawie wyrażenia
zgody na zbycie w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gminnej położonej
w Strzeniówce.
E.G.

Pani Dorocie Kamińskiej
wyrazy szczerego współczucia
i ubolewaia
z powodu śmierci
Mamy
składają
Wójt Gminy Nadarzyn
i Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn

„Moja paryska dziewczynka z AK”
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fot. Weronika Rec

„Polacy! Powiew historii idzie ulicami i placami
Warszawy. Staje się rzecz wielka, której echa pójdą w pokolenia całe.”1 Tak było ponad sześćdziesiąt lat temu, dziś
już XXI wiek. Świat się zmienia, ludzie też… Naszym obowiązkiem jest pamiętać. Deszcz… wtedy towarzyszył mi
nieustanny deszcz i chłodny wiatr – wyruszam na warszawski spacer.
„Moja mała dziewczynko z AK. Nadzieją tchnęła, tak
jak umiała.”2 W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego
pani Irmina Bajerska (z domu Żak) miała szesnaście lat. Na
ulicy Koziej rozpoczęła się ballada… o okaleczonym mieście. Godzina koncentracji - trzecia po południu. Powstanie
zaczęło się dwie godziny później, o siedemnastej. Ciągle
deszcz, wyciągam plan Warszawy, kieruję się w górę
Krakowskiego Przedmieścia. Kozia – mała uliczka z lewej
strony, wydaje mi się znajoma…
„Gdy wybuchła wojna miałam jedenaście lat. Mimo że

Róg Koziej i Trębackiej
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Dobraczyński. A
między nimi doktor „Morwa”, który udzielił pierwszej pomocy.

fot. Aleksandra Kozieł

Idę dalej. Tynki odpadają od
budynków, brukowana uliczka… a
w dali kościół św.
Jacka. Przechodzę
obok. Robię zdjęcia. W przerwie
zapach kawy…
Warszawa krzyczy sercami swych
dzieci! Kieruję się
Pani Irmina, podczas wywiadu,
na Podwale, dawluty 2010 r.
ny powstańczy lazaret „Krzywą Latarnię”.
Widzę obrazki tablic upamiętniających pomordowanych
powstańców. Choćby ta z 2 września… Przerażające. Potem
oglądam zdjęcia z początku 1945 roku. Przeraziłam się. Ja,
ona nie. Kanałami przechodzi pani Irmina na Śródmieście.
fot. Weronika Rec

nie mogłam mieć żadnych doświadczeń w tym względzie,
poczucie zagrożenia nie opuszczało mnie ani na chwilę.
Świat stracił swoją stabilność.”3 - wspomina pani Irmina.
Kolejna ulica: Trębacka. Nie umiem opisać wojny, nie
żyłam w tamtych czasach. Mogę sobie jedynie wyobrażać
jak było. Prości ludzie w moim wieku stanęli do walki by
ratować miasto, honor… siebie. Potem była Miodowa,
Kilińskiego, Freta, Podwale, Moniuszki, Piusa XI (dzisiejsza ul. Piękna).
Deszcz… głuche krople uderzają o dachy, rynny, bezładnie spadają na brukowaną ulicę. Wtedy pewnie było
ciepło. Pogoda nieważna, idę dalej. „Wszyscy zastygli w
oczekiwaniu jak to się dalej potoczy” – usłyszałam na drugim spotkaniu z panią Irminą. 5 sierpnia harcerze zorganizowali defiladę na rynku Starego Miasta – „wszyscy wołali,
że była to Republika Staromiejska.”

Plac Krasińskich
fot. Weronika Rec

Tablica na ul. Kilińskiego 3, upamiętniająca Powstańców
w szpitalu polowym,

Przebywa w szpitalach powstańczych na Moniuszki i Piusa
XI. Nie dotarłam tam. Deszcz nie przestał padać. Kolejny
przystanek: Pruszków. Obóz przejściowy. Warszawa płonie, powoli ginie. Stanisława Żak, mama pani Irminy wyciąga córkę z obozu. Powstanie się zakończyło… Gdy do
Paryża wchodzili alianci, Paryż Wschodu umierał. Ale ludzie, może nie wszyscy, zostali…

Tak, widzę to. Oglądałam zdjęcia z wojny, wyobrażałam
sobie wszystko. Starałam się… Dziewczynka z AK była
sanitariuszką na Trębackiej, potem na Miodowej. Po dziesięciu dniach powstania rozpoczyna bieg na krótki dystans pod ostrzałem do Teatru Wielkiego i na Kilińskiego.
Jednorazowy bieg ukończyła…
To tutaj 13 sierpnia ’44 wybuchł czołg – mina. Pani
Irmina straciła prawe oko, doznała wstrząsu mózgu i licznych obrażeń. Opowiedziała jak leżała w kościele św. Jacka
na Freta i lazarecie na Podwalu. A później „podróż” w kanałach. Ja przynajmniej raz spróbowałam, z ciekawości. W
Muzeum PW. Bałam się, że uderzę głową w mur.
„Ale cisza się skończyła. Otoczył ją przerażający
krzyk, nieludzkie wycie. Może zresztą nie wszyscy wyli.
(…) Straszliwy smród wypełnił ulicę.”4 Tak było, pisze

Praca zbiorowa, Przewodnik po Muzeum Powstania
Warszawskiego, Warszawa 2007 r., str.74
2
Mirosław Jezierski, Mała dziewczynka z AK, 1944 r.
3
Irmina Bajerska, Wrzesień…, Wiadomości Nadarzyńskie
9/2009, 2009 r.
4
Jan Dobraczyński, Najeźdźcy, Warszawa 1988 r., str. 505
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Opracowanie: Weronika Rec

Przypisy:
1

Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”
Półkolonie
„Wygląda na to, że Indianie znowu wymierają, tym
razem jako mit kultury masowej. Ustępują pola bohaterom
filmów i gier komputerowych rozgrywających się w
przestrzeni kosmicznej, najemnikom w najdziwniejszych
wojnach z kuriozalnymi imperiami zła, Supermanowi czy
innym nadludziom machającym laserowymi mieczami”.
(Adam Krzemiński-Polityka, 29/2002)
Podczas tegorocznych półkolonii rozmawialiśmy z
dziećmi o tym, co rozumiemy pod pojęciem honor, braterstwo,
współpraca w zespole; jak żyć w zgodzie z naturą i z innymi
ludźmi. Aby te pojęcia były lepiej przyswojone przez dzieci
program półkolonii przygotowaliśmy pod hasłem „Indianie ich zwyczaje i kultura” oraz „Dziki Zachód”.
Celem programu profilaktycznego realizowanego w
czasie półkolonii było kształtowanie u dzieci umiejętności
współpracy i współdziałania w grupie, odpowiedzialność
za siebie i grupę, przestrzeganie zasad tolerancji i szacunku
względem innych, niesienie pomocy starszym, słabszym,
dotrzymywanie słowa, prawdomówność, wrażliwość i
poszanowanie przyrody.
Motyw przewodni - świat Indian - wybrany został
przez nas trochę na przekór współczesnym bohaterom gier
komputerowych. Warto, aby dzieci poznały losy Winnetou.
Sorry, Supermąnie...

wycieczki rowerowe, wycieczka autokarowa do Czołpina,
zwiedzanie skansenu w Klukach, muzeum w Smołdzinie,
marsz po wydmach ruchomych i zwiedzanie latarni morskiej w Czołpinie oraz chrzest kolonijny.
Pogoda sprzyjała kąpielom słonecznym i morskim. To
były bardzo udane wakacje!

Zawody obronne LOK
z okazji 90. rocznicy Bitwy Warszawskiej
oraz 66. rocznicy Powstania Warszawskiego
W dniu 12 sierpnia 2010 roku w Młochowie wraz z
panem Franciszkiem Antonikiem i majorem Ireneuszem
Pisarskim zorganizowaliśmy zawody obronne LOK, aby
upamiętnić dwa ważne wydarzenia w historii Polski, a mianowicie: 90. rocznicę Bitwy Warszawskiej oraz 66. rocznicę Powstania Warszawskiego.
Gościnnie na zawody przyjechały dzieci ze szkoły z
Kostowca pod opieką pana Marcina Mlekickiego. Pan
Antonik i pan Pisarski przybliżyli dzieciom historię tych
dwóch niezwykle dramatycznych wydarzeń. Młodzież
miała możliwość zdobycia odznaki sprawności obronnej
(OSO): odpowiedzieć poprawnie na kilkanaście pytań dotyczących historii Polski i historii Ligi Obrony Kraju oraz

Kolonie
W dniach 07-16 lipca 39-osobowa grupa dzieci z naszej
Gminy uczestniczyła w koloniach letnich w miejscowości
Rowy. Mieszkaliśmy w pięknym Ośrodku „Słowińska Perła” położonym 50 m od morza. Centrum WypoczynkowoLecznicze w OW „Słowińska Perła” to teren o pow. 3,5 ha
ogrodzony, centralnie położony na wydmach piaszczystych
przy promenadzie spacerowej Rowów, bezpośrednio przylegający do zejścia na plażę, otoczony z trzech stron sosnowym lasem. W strefie o największej zawartości jodu i soli
sprzyja leczeniu chorób układu oddechowego i krążenia.
Program kolonii, to: plażowanie i kąpiele morskie na
własnym, strzeżonym stanowisku plażowym pod okiem zespołu ratowników, imprezy rekreacyjno-sportowe na terenie ośrodka, rozgrywki w piłkę nożną, siatkową, koszykową, tenis stołowy, kąpiele w basenie na terenie ośrodka, gry
i zabawy ruchowe, ognisko z pieczeniem kiełbasy, dyskoteki, wędrówki piesze po Słowińskim Parku Narodowym,
wędrówka krajoznawczo-edukacyjna nad Jezioro Gardno
(szlak czerwony), krajoznawczo-turystyczna pasem nadmorskim (szlak czarny) Słowińskiej Perły, wycieczka krajoznawcza klifowym brzegiem morza (szlak czerwony),

Fot. „GODM „Tęcza”
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Fot. „GODM „Tęcza”

przejść zawody sprawnościowe tj. rzut granatem, marsz w
masce, strzelanie do tarczy.
W zawodach z broni kpn o puchar z okazji „Bitwy
Warszawskiej” na podium stanęły: w kategorii juniorek I
miejsce – Natalia Jałowiecka, II miejsce – Marta Frączak,
III miejsce – Natalia Majek, w kategorii juniorów I miejsce zajął Filip Kryński, II miejsce – Dawid Kłapkowski, III
miejsce – Konrad Walerowicz.
Celem pikniku było utrwalenie w pamięci ważnych wydarzeń historii, dzięki którym dziś możemy być dumni z tego, że
jesteśmy Polakami. Dzieci z „Tęczy” upiekły pyszne ciasta i
przygotowały grill’a. Atmosfera była bardzo miła i rodzinna.
Cieszymy się, że i w tym roku zakończenie półkolonii
odbyło we współpracy z LOK i składamy serdeczne podziękowania dla pana Franciszka Antonika i pana majora
Ireneusza Pisarskiego.
Marzena Latoszek – opiekun koła LOK
Rubrykę opracowała
Krystyna Masłowska - Dyrektor GODM „Tęcza”

Wiadomości Nadarzyńskie

5

Radość i satysfakcja ze wspólnego śpiewania

Chór parafialny zaprasza

„Kwartet Organowy” na zespół smyczkowy z organami,
a także „Salve Regia” na alt i organy. Wśród wielu zajęć
Pan Adam znajduje czas na prace z parafialnym chórem.
Wspiera go w tej działalności jego żona pani Katarzyna
Kuczewska, także muzyk z wykształcenia. Pani Katarzyna
pracuje z dziecięcą scholą. Efekty pracy małżonków są znakomite, chór się rozwija, uczestniczący w nim śpiewacy z
satysfakcją koncertują, co można usłyszeć choćby podczas
uroczystości parafialnych, mszy czy innych koncertów.
Parafialny chór liczy tylko 14 osób i cały czas poszukuje nowych członków. Próby odbywają się w każdą środę
o godzinie 19.00 w sali parafialnej przy kościele pw. św.
Klemensa, a wszyscy, dla których śpiew i muzyka są ważne
będą mile widziani.
Śpiewać każdy może, a pod kierunkiem Państwa
Adama i Katarzyny Kuczewskich uzyska się dodatkową
przyjemność ze wspólnego brzmienia i harmonii..
Beata Jakoniuk – Wojcieszak

Pomoc w nauce języka polskiego. Tel. 502 601 045.

6 		
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Dam pracę fryzjerce (damsko-męska) w Nadarzynie.
Tel. 505 940 452.

reklama

Podnajmę stolik manikiurzystce w Nadarzynie.
Tel. 505 940 452.

reklama

KSIĘGOWOŚĆ DLA FIRM.
Solidnie i z dojazdem do klienta. Tel. 501 103 570.

reklama

reklama

Szukam pracy - branża gastronomiczna - mile
widziany pokój do wynajęcia. Tel: 512 220 768.

reklama

Zatrudnię opiekunkę do kilkumiesięcznego dziecka,
najchętniej osobę z doświadczeniem.
Proszę dzwonić po godz. 18.00
pod nr tel. 664 153 000.

reklama

reklama

ANGIELSKI dla dzieci w wieku szkolnym
i młodzieży (gimnazjum, liceum).
Przygotowanie do matury.
Młochów, tel. 510 390 693.

Chór parafialny i schola dziecięca podczas koncertu.
Dyryguje Pani Katarzyna Kuczewska

reklama

Korepetycje - matematyka, fizyka, chemia na każdym
poziomie - 7 dni w tyg. Tel. 502 601 045.

Fot. Jacek Persa

Nadarzyn to niezwykle muzykalne miejsce. Oprócz
powszechnie znanej orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej,
działa tu również chór parafialny przy kościele pod wezwaniem św. Klemensa. Prowadzi go pan Adam Kuczewski,
który doskonale zna się na swoim fachu. Jest bowiem absolwentem Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina w
Warszawie w klasie organów prof. Józefa Serafina. Dyplom
Konserwatorium otrzymał w 1997 roku. Uczestniczył w
licznych kursach mistrzowskich, takich wybitnych profesorów jak Guy Bovet, Herbert Wulf, Marie Clair-Alain,
Julian Gembalski. Koncertuje w kraju i za granicą, m.in.
w Niemczech, Francji, Holandii i Belgii. W 2004 roku brał
udział w festiwalu „Dni Kultury Polskiej we Francji”, wykonując partie orkiestrowe w kantacie „Widma” Stanisława
Moniuszki. W roku 2005, współpracując z zespołem
Cantores Varsovienses, którego jest współzałożycielem,
wykonywał
partię
orkiestry w oratorium „Samson i
Dalila” Camilla
Saint-Saensa
na festiwalu w
Alpach francuskich. Pan Adam
również komponuje.
Tworzy
głównie
utwoFot. Jacek Persa
ry organowe, a
Adam Kuczewski podczas koncertu chóru także chóralne
parafialnego
a capella oraz
z akompaniamentem organowym. Skomponował m.in.

Nadarzyńskie
kryminałki
W dniu 20.07.2010 r. ok. godz.
22:00 w Rozalinie kierujący pojazdem Opel Vectra na widok radiowozu gwałtownie przyspieszył i zaczął
oddalać się w kierunku Kostowca. Nadarzyńscy Policjanci
podjęli pościg za kierującym, który nie zważając na jakiekolwiek niebezpieczeństwa, powodując przy tym poważne
zagrożenie w ruchu drogowym, uciekał przed radiowozem.
W pewnym momencie po zatrzymaniu się wyskoczył z samochodu i uciekł w okoliczne lasy. Porzucony samochód został
przetransportowany na parking policyjny, natomiast kierujący
tłumaczył później swoje zachowanie faktem, iż nie posiada
uprawnień do kierowania. Za powyższe czyny odpowie przed
Sądem Rejonowym w Pruszkowie.
W dniu 23.07.2010 r. w ręce Policji wpadł kolejny kierujący, który prawo jazdy stracił za jazdę na „podwójnym gazie”. Pomimo orzeczonego zakazu przez Sąd jeździł samochodem Opel Vectra po terenie Starej Wsi, za co grozi mu
kara pozbawienia wolności do lat trzech.
Policja poszukuje sprawcę kradzieży (laptopa), jaka miała
miejsce w Starej Wsi w dniu 27.07.2010 r. ok. godz. 11:05
na terenie jednej z firm przy ul. Grodziskiej. Z relacji świadków wynika, że przestępstwa dokonał mężczyzna szczupłej
budowy ciała, ubrany w ciemne spodnie i ciemną kurtkę.
W chwili oddalania sie z miejsca zdarzenia miał na głowie

czapkę. Skradziony laptop był koloru różowo – bordowego,
17”, marki Samsung.
W dniu 10.08.2010 r. w Nadarzynie na ul. Plantowej czterech obywateli narodowości gruzińskiej dokonało rozboju na
właścicielu mieszczącego się tam baru, w wyniku czego pokrzywdzony utracił złoty łańcuszek i zegarek na rękę. Podjęte
na miejscu czynności, do których zaangażowano również
policjantów z Wydziału Kryminalnego KPP w Pruszkowie,
doprowadziły do zatrzymania jednego ze współsprawców,
który decyzją pruszkowskiego sądu w dniu 14 sierpnia br. został aresztowany na trzy miesiące. W chwili obecnej pozostali
sprawcy ukrywają się, jednak ich dane personalne są znane
Policji, więc kwestią czasu jest ich zatrzymanie. Za dokonanie
rozboju grozi im kara pozbawienia wolności do lat 12.
W dniu 11.08.2010 r. ok. godz. 0:50 Policjanci z Komisariatu
w Nadarzynie zauważyli dwie osoby w okolicy sklepów vis
a vis Urzędu Gminy w Nadarzynie. Z uwagi na podejrzenie,
iż może być to próba włamania do któregoś z obiektów po
krótkiej obserwacji podjęli legitymowanie. Okazało się, że
byli to dwaj piętnastoletni mieszkańcy Nadarzyna. Policjanci
przewieźli młodzieńców do miejsca zamieszkania jednego z
nich (nie było możliwości skontaktowania się z rodzicami
drugiego). W przypadku powtarzania się podobnych sytuacji
jest możliwość wystąpienia do Sądu o ustalenie kuratora z
uwagi na niewłaściwe sprawowanie opieki nad dziećmi.
Kolejne dwie osoby zatrzymane przez nadarzyńskich policjantów postanowieniem Sądu Rejonowego w Pruszkowie
najbliższe trzy miesiące spędzą za kratkami. Przedstawiono
im zarzuty rozboju dokonanego w Woli Krakowiańskiej
w dniu 13.08.2010 r. na nieletnim mieszkańcu Wólki
reklama
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Kosowskiej. Sprawcy poruszający się motocyklem w kierunku Tarczyna w pewnym momencie zatrzymali się i zaatakowali grupkę młodzieży. Dwóm z nich udało sie uciec
przed napastnikami, jednak 16 letni Patryk miał mniej szczęścia - w wyniku czego utracił saszetkę wraz z pieniędzmi,
legitymacją i telefonem komórkowym. Podjęte niezwłocznie czynności doprowadziły do zatrzymania sprawców oraz
odzyskania utraconego mienia. Takie zachowanie skutkować może pozostaniem w więzieniu na okres do lat 12.

Ośrodek zdrowia w Nadarzynie
poszukuje lekarzy:
pediatry, rodzinnego, internisty
oraz położnej.

Tel. 22 729 81 28 lub 603 347 377.
Profesjonalna firma sprzątająca zatrudni osoby
chętne do pracy. Tel. 504 246 180.

reklama

reklama

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

reklama

Potrzebna pani do sprzątania domu.
Tel. 501 314 587.

reklama

Język angielski - dzieci, młodzież, dorośli - dojazd.
Tel. 505 46 00 26.

reklama

Zatrudnię sprzedawcę w Centrum Mody Nadarzyn.
Tel. 663 241 740.

reklama

Nadzory, kosztorysy, świadectwa energetyczne,
inżynier Jacek Gil. Tel. 606 415 426.

Komendant Komisariatu Policji
w Nadarzynie
nadkom. Adam Piskorz

reklama

W okresie od 24 lipca do 21 sierpnia nadarzyńscy policjanci zatrzymali łącznie 17 osób, w tym 5 osób do
spraw prowadzonych przez Zespół Kryminalny, 3 osoby
poszukiwane, 7 nietrzeźwych kierujących oraz 2 osoby
do wytrzeźwienia.

reklama

reklama

reklama
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reklama

reklama

reklama
reklama

reklama

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
9(137) wrzesień 2010
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Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn
Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl
ul. Warszawska 15
05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 81 83

Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
21.07.2010 r. udział jednego zastępu przy usuwaniu skutków
wypadku drogowego, do którego doszło na skrzyżowaniu ul.
Brzozowej z ul. Nad Utratą w Walendowie. Działania nasze
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, zabezpieczeniu rozlanych płynów eksploatacyjnych, pomocy dwóm
zespołom Pogotowia Ratunkowego z Pruszkowa oraz zabezpieczeniu lądowiska dla śmigłowca ratowniczego. Działania
prowadzone w godzinach popołudniowych.
22.07.2010 r. pożar śmieci w Strzeniówce, udział jednego
zastępu; godziny południowe.
09.08.2010 r. sprzątnięcie i zmycie rozlanych płynów eksploatacyjnych z jezdni, po kolizji drogowej do której doszło
w Starej Wsi - trasa katowicka; działania prowadzone przez
jeden zastęp w godzinach popołudniowych.
15.08.2010 r. pożar śmieci w Szamotach na nielegalnym
wysypisku, udział jednego zastępu w godzinach rannych.
16.08.2010 r. usuwanie zwalonego drzewa w Urzucie, działania prowadzone przez jeden zastęp w godzinach rannych.
17.08.2010 r. usuwanie plamy rozlanego oleju napędowego

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza na obozie
harcerskim w Warchałach.
My, młodzi strażacy!
„Ślubujemy – ze wszystkich sił służyć Ojczyźnie
Rzeczypospolitej Polskiej ofiarną pracą w szeregach

W dniu 28.07.2010 r. jeden zastęp OSP Nadarzyn brał
udział w ćwiczeniach na obiekcie Instytutu Leśnictwa w
Sękocinie, organizowanych przez Komedę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie.
Naczelnik OSP Nadarzyn
dh Arkadiusz Kiliński

Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, przyczynić się do
ochrony życia i mienia jej Obywateli oraz ich dorobku kulturalnego i materialnego przed pożarami i innymi klęskami
żywiołowymi. Ślubujemy przestrzegać postanowień Statutu
OSP i regulaminu Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej, pogłębiać wiedzę pożarniczą, postępować uczciwie, wykonywać sumiennie polecenia przełożonych i być
wzorem w przestrzeganiu zasad ochrony
przeciwpożarowej. Aktywnie uczestniczyć w
zbiórkach drużyny i szkoleniu pożarniczym,
brać czynny udział w działalności OSP,
troszczyć się o dobre imię OSP i drużyny.”
To 15. odważnych śmiałków w wieku 10-15 lat wstąpiło w szeregi strażackie
i od roku czynnie działają w MDP. To nasza
duma i chwała im za wzorową działalność.
A 10. z nich - odważnych młodych strażaków uczestniczyło w obozie harcerskostrażackim w Warchałach, koło Szczytna
w dniach 3-25 lipca br. To były wesołe
i przyjemne dni obozowego życia, na któMłodzieżowa Drużyna Pożarnicza w mundurach organizacyjnych MDP

Fot. L. Giżycki
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w Kajetanach na ul. Rolnej. Udział dwóch naszych zastępów
i jeden zastęp PSP Pruszków w godzinach popołudniowych.
17.08.2010 r. gaszenie pożaru samochodu osobowego w
Nadarzynie (al. Katowicka), działania prowadzone przez
jeden zastęp w godzinach nocnych.
18.08.2010 r. usuwanie przewróconego drzewa z drogi powiatowej w Siestrzeni, działania prowadzone przez jeden
nasz zastęp w godzinach rannych.
20.08.2010 r. gaszenie pożaru drzewa przy linii energetycznej wysokiego napięcia, działania prowadzone przez jeden
zastęp w godzinach południowych w Sękocinie.
20.08.2010 r. gaszenie pożaru samochodu osobowego w
Nadarzynie - ul. Warszawska; działania prowadzone przez
jeden nasz zastęp i zastęp PSP Pruszków w godzinach popołudniowych.
21.08.2010 r. gaszenie kilkunastu pozostawionych bez nadzoru ognisk po firmie prowadzącej wycinkę i porządki na
terenie byłej jednostki wojskowej w Ruścu; działania prowadzone przez jeden zastęp w godzinach popołudniowych.
Chciałbym przypomnieć wszystkim Mieszkańcom naszej Gminy, że obowiązuje całkowity zakaz wypalania
jakichkolwiek nieczystości na terenach swoich posesji.
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rym uczyliśmy się samodzielności, zaradności
życiowej i pracy – tak bardzo potrzebnych każdemu w okresie dorastania. Dzięki temu, że pogoda była sprzyjająca było dużo kąpieli w jeziorze,
zabawy, wesołe ogniska, gry terenowe, wycieczki itp. Najbardziej utrwaliła się nam w pamięci
uroczystość grunwaldzka i inscenizacja Bitwy
pod Grunwaldem. Dużo umiejętności, opanowania i sprytu wymagały ćwiczenia pożarnicze dla
MDP. Z pewnością warto było wyjechać na ten
obóz. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy
w szeregi Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej
i na kolejny obóz w następnym - 2011 roku.
obozowy opiekun MDP
hm. Leon Giżycki

Fot. L. Giżycki

Pokonywanie toru przeszkód z budową linii weżowej
gaśniczej.

reklama

Zatrudnię stolarza. Tel. 501 549 537.

Usługi sprzątające:

reklama

• mycie elewacji budynków, ogrodzeń, bram, garaży itp.,
• mycie powierzchni betonowych - podjazdów, parkingów itp.,
• czyszczenie kostki brukowej - usuwanie tłustych plam z oleju
i innych,
• możliwość mycia terenu gdzie nie ma źródła prądu (posiadamy własną energię),
• dojazd własny do klienta,
• posiadamy profesjonalny sprzęt i środki czyszczące,
• powierzone nam prace wykonujemy rzetelnie - dokładamy
wszelkich starań, by spełnić Państwa oczekiwania,
• konkurencyjne ceny.

reklama

Zachęcamy do skorzystania z naszych usług!

kontakt: 503 134 456.

reklama

Szukam pracy w charakterze nauczyciela
języka niemieckiego. Kom. 500 528 640.

reklama

Przyjmę do pracy doświadczoną krawcową
w Strzeniówce. Tel. 504 52 64 45.

Wiadomości Nadarzyńskie

reklama

Opiekunka do dzieci - wieloletnie doświadczenie,
samochód do dyspozycji - podejmie pracę
w tej okolicy. Tel. 505 129 166.
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reklama

reklama

Usługi hydrauliczne Piotr Jarosz. Tel. 501 187 639.

reklama

reklama

Poszukuję Pani w średnim wieku do opieki
nad 8-miesięcznym chłopcem oraz pomocy
w pracach domowych od zaraz.
Miejsce pracy: Stara Wieś k. Nadarzyna
Kom. 607 696 455.
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•

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

12 		
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reklama

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

9(137) wrzesień 2010

proponuje:
Nowy katalog!

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zaprasza wszystkich Czytelników na naszą stronę internetową
www.biblioteka.nadarzyn.pl, gdzie w zakładce ”katalog elektroniczny” można sprawdzić,
czy w naszych zbiorach bibliotecznych znajdują się poszukiwane dokumenty (książki, multimedia).
Biblioteka udostępniła 3 bazy: katalog multimediów, katalog filii bibliotecznej w Młochowie,
katalog zbiorów Biblioteki Nadarzyn,
Wszystkie bazy są na bieżąco uzupełniane. Zapraszamy!
Bauer J.M.: ”Tak daleko
nogi poniosą.”
Oparta na faktach powieść,
którą czyta się jednym
tchem. To historia ucieczki
niemieckiego jeńca wojennego i ciekawy portret człowieka. Na podstawie książki
powstał film „Jeniec”.

Mc Carthy C.; „Droga”.
Uznana przez czytelników za
powieść kultową otrzymała
Nagrodę Pulitzera. To opowieść o kolorowym raju, w
którym żyjemy nie zdając sobie sprawy z naszego szczęścia. Skłania do przemyśleń.
Niezabitowska M.:
„Składana wanna”.
Książka o pięciu rodach
- przodkach Małgorzaty
Niezabitowskiej. Autorka
buduje wciągającą, malowaną obrazami narrację,
a w przeszłości odnajduje
rzeczy dla nas bardzo aktualne.
Drinkwater C.:
„Oliwkowa farma”.
Uroczy, oparty na faktach
dziennik życia i miłości
w scenerii południowej
Francji. To także opowieść o ogromnym smaku na życie.

Schine C.:
„Trzy kobiety z Westport”.
Dwie siostry, dwa temperamenty,
dwie historie miłosne, które często się ze sobą łączą.

Blaichman F.:
„Wolę zginąć walcząc”.
To wiernie oddająca realia opowieść żołnierza, który niemal
każdego dnia zaglądał śmierci w
oczy. Pamiętnik umożliwia zrozumienie skomplikowanych
relacji polsko - żydowskich, a szczególnie opinii o polskim
udziale w wojnie i polskim antysemityzmie.
Haas E.:
„Sekrety notatnika”.
Na tropie niezwykłej tajemnicy
rodzinnej. Powieść ukazuje historie miłości pruskiego księcia
i polskiej arystokratki oraz losy
ich potomnych.
Kroh A.: „Starorzecza”.
Porywająco napisany tom
wspomnień znanego etnografa i
historyka kultury. Rysuje portret
pokolenia Polaków żyjących w
Polsce powojennej. Przybliża
czytelnikowi dzieje krewnych, wśród których było wielu
polityków, wojskowych, czy właścicieli ziemskich.
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.
9(137) wrzesień 2010
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski
299 Warszawska Pielgrzymka Piesza - sierpień 2010 r.
Tegoroczna piesza pielgrzymka z Warszawy na Jasną
Górę wyruszyła w piątek, 6 sierpnia 2010 już po raz 299. W
tym roku pielgrzymka została zorganizowana pod hasłem
„Bądźmy świadkami miłości”.
Nasza nadarzyńska grupa w liczbie około 40 pielgrzymów wyruszyła na trasę również 6 sierpnia po mszy
w parafialnym kościele pod wezwaniem św. Klemensa w
Nadarzynie. Zgodnie z wieloletnią tradycją nadarzyńscy
pielgrzymi wyruszyli po uroczystym błogosławieństwie w
asyście wikariusza i osób odprowadzających. Nasz pierwszy etap wiódł przez Walendów i Derdy, gdzie byliśmy witani ze szczerą radością przez kapelanów i siostry zakonne,
które częstowały nas domowym ciastem i kompotem. Po
krótkim odpoczynku oraz modlitwie i błogosławieństwie
wyruszyliśmy w dalszą drogę do punktu zbornego w miejscowości Sękocin Las, gdzie przyłączyliśmy się do Grupy
11, 299 Warszawskiej Pielgrzymki Pieszej. Na trasie do
Częstochowy odwiedziliśmy m.in. kościół kapucynów w
Nowym Mieście, Sanktuarium Matki Bożej Świętorodzinnej
w Studziannej, Sanktuarium Pana Jezusa Cierpiącego w
Paradyżu i Sanktuarium św. Anny Samotrzeciej w miejscowości Święta Anna. W ciągu 9 dni przeszliśmy około
260 km, aby 14 sierpnia dotrzeć do stóp Jasnogórskiej Pani.
Pielgrzymia droga dla Grupy 11, w której pielgrzymowała grupa nadarzyńska, zakończyła się w dniu 14 sierpnia
wspólną mszą podsumowującą o godz. 22.00. Następnego
dnia, w niedzielę 15 sierpnia, w uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny o godz. 8.00 uczestniczyliśmy
w ogólnej mszy świętej dla 299 WPP. Po mszy, wypełniając wieloletnią tradycję Grupy 11 odprawiliśmy Drogę
Krzyżową na wałach jasnogórskich.
Można powiedzieć, że wszystkie dni pielgrzymkowe to
nieustanne rekolekcje w drodze. Codzienna Msza św.,
Różaniec, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Godzinki o
Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Marii Panny wzbogacone, wspólnym śpiewem, stanowiły ramy modlitewne i
tworzyły atmosferę refleksji. Odkrywaliśmy wartość obecności drugiego człowieka, w idących obok w trudzie i umęczeniu pątnikach odkrywaliśmy brata, a wspólna modlitwa
dodawała sił i pozwalała zakosztować piękna bycia razem i
doznania duchowej wspólnoty wszystkich pątników.
Konferencje przygotowane przez ojców paulinów pozwoliły odkryć nie tylko wielką miłość Boga do wszystkich ludzi, ale też dały możliwość poznania współczesnych

świadków tej miłości. W tegorocznym pielgrzymowaniu,
każdego dnia rozważań nowennowych przywołany był
inny świadek Bożej miłości i tak:
− pierwszego dnia był to Jan Paweł II - świadek miłości
w głoszeniu Ewangelii,
− drugiego dnia był to Prymas Kardynał Stefan Wyszyński
- świadek miłości w zmaganiach o wolność Kościoła,
− trzeciego dnia był to Błogosławiony ks. Jerzy
Popiełuszko - świadek miłości przez odwagę głoszenia prawdy,
− czwartego dnia był to Św. Abp Zygmunt Szczęsny
Feliński - świadek miłości przez wytrwałe znoszenie
przeciwności,
− piątego dnia był to Błogosławiony o. Honorat Koźmiński
- świadek miłości przez wytrwałą pracę nad odrodzeniem narodu,
− szóstego dnia była to Błogosławiona Karolina Kózkówna
- świadek czystej miłości aż do oddania życia,
− siódmego dnia była to Św. Joanna Molla - świadek
świętości życia,
− ósmego dnia była to Błogosławiona Matka Teresa z
Kalkuty- świadek miłości w trosce o najmniejszych i
pokrzywdzonych.
Życiem swoim świadczyli oni o Bożej miłości wskazując
współczesnym pokoleniom prostą i właściwą drogę do zbawienia.
Ważnym elementem pielgrzymkowych rozważań były
odtwarzane rekolekcje z 2009 r. z Leśniowia dla małżeństw,
zatytułowane ”Tożsamość mężczyzny i kobiety”, autorstwa księdza Piotra Pawlukiewicza. Myślę, że spotkały się
z wielkim zainteresowaniem wszystkich pielgrzymów bez
względu na wiek i płeć. Ksiądz Pawlukiewicz w prosty i
dowcipny sposób wskazał podstawową różnicę między
kobietą, a mężczyzną, określił kryteria oceny dojrzałości
kobiety i mężczyzny, a także wskazał jak kształtować w
kobiecie i mężczyźnie kogoś gotowego do dojrzałej miłości, odpowiedzialności, wierności i pracowitości. Udzielił
również rad jak w sposób dojrzały funkcjonować w małżeństwie i rodzinie.
Po tych pielgrzymkowych rekolekcjach przychodzi czas
na refleksję i wnioski. Nasuwają się pytania: jakie przesłanie dotarło do nas, co z nim robimy, jaki był to czas, czy
coś zmienił czy nie. Każdy z nas powinien skonfrontować
się z usłyszanym przesłaniem i postarać się nie zmarnować
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otrzymanych darów. Współcześni ludzie często odchodzą
od Boga, gdyż nie widzą świadectwa wiary i przynależności do Boga. Świadectwo bowiem to nie to co mówimy, ale
jak postępujemy i jak żyjemy. Musimy pamiętać, aby to co
mówimy, to w co wierzymy przekładało się na nasze życie.
Jako ludzie wierzący, świadomi naszego powołania, mamy
obowiązek dawać światu świadectwo naszej wiary. To jest
zadanie do wykonania. Nie możemy wiary wyznawać tylko
od święta a do tego po cichu i prywatnie. Przykłady jak
świadczyć o naszej wierze otrzymaliśmy podczas pielgrzymkowych konferencji i prelekcji w życiorysach współczesnych świadków Bożej miłości.
RP

Z radością informujemy,
że w lipcu...
Sakrament Chrztu Św. przyjęły:
Ksawery Kędzior, Kamil Sztyk, Oskar Pawlisiak, Maja Kurowska, Antonina Rybczyńska, Wojciech Spoczyński, Jeremi Włodarczyk, Patrycja Sej, Piotr Kłos, Filip Pakuła, Maja
Wrzesińska, Julia Zalewska, Piotr Sandecki.
Sakramentalny Związek Małżeński
zawarły następujące osoby:
Paweł Ołowski - Katarzyna Szkoda, Michał Tarach - Arleta
Niciewicz, Tomasz Piśkiewicz - Agnieszka – Justyńska,
Maurycy Karolak - Magdalena Mierzejewska, Mariusz
Małek - Agnieszka Bogunia.
Z przykrością informujemy, że w maju odeszli
z naszej Parafii:
śp. Kazimierz Galas, śp. Włodzimierz Gołajewski, śp. Zofia Czarnocka, śp. Ignacy Rokiciński, śp. Alojzy Ćwiertniewicz, śp. Anna Szamota, śp. Helena Bąk, śp. Weronika
Mikaszewska, śp. Genowefa Ziółek, śp. Bolesław Moczydłowski, śp. Henryk Szczepański, śp. Stefania Piśkiewicz.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie .....
Pamiętajmy w modlitwach za zmarłych z naszych rodzin.
Proboszcz Parafii
ks. Andrzej Wieczorek

Caritas Nadarzyn
Pomoc dla Powodzian
W sobotę, 7 sierpnia, zawieziono dla
powodzian z Sokolnik kolejny transport darów, ok. 5 ton (głównie meble,
naczynia odzież). Caritas zakupił komplety garnków
i sztućców dla 30 rodzin.
Powodzianie przekazują serdeczne słowa podziękowania za wszelką życzliwość. Delegacja przedstawicieli z gminy Gorzyce wybiera się na dożynki do
Nadarzyna, aby osobiście podziękować wszystkim
Ofiarodawcom i Darczyńcom.
Caritas dziękuje Panu Mieczysławowi Pękali
właścicielowi stacji paliw z Reguł za przekazanie
paliwa na transport darów do Sokolnik.
Serdecznie dziękujemy Panu Ryszardowi
Kąckiemu, oraz Panu Andrzejowi Pietrzakowi za
zwiezienie mebli od Darczyńców, za przygotowanie i zawiezienie kolejnego transportu.
Dziękujemy dyrektor - Pani Krystynie
Masłowskiej i wychowankom Ogniska „Tęcza”,
oraz Pani Dorocie Żórawskiej-Kuc, za pomoc
przy załadunku.
Informujemy, że pomoc dla Powodzian będzie
prowadzona, dokąd będzie zainteresowanie ofiarodawców. Kolejny transport przygotowujemy na koniec sierpnia – początek września.
Od września dyżury Caritas (dla powodzian
i dla naszych podopiecznych) w budynku parafialnym w Nadarzynie: wtorki 10.00 – 12.00, czwartki 16.00 – 18.00.
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
reklama
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JUBILEUSZOWE PIELGRZYMOWANIE
W 299. WARSZAWSKIEJ PIELGRZYMCE PIESZEJ
NA JASNĄ GÓRĘ
Wspomnienia...
Pielgrzymka jest czytelnym znakiem wędrującego Kościoła, aktem o charakterze religijno-pokutnym.
Pielgrzymka, to tzw. „rekolekcje w drodze”. Cechuje ją
duch modlitwy, miłości chrześcijańskiej oraz mężne znoszenie trudów.
Od 1711 roku z kościoła p.w. Ducha Świętego w
Warszawie wychodzi Warszawska Pielgrzymka Piesza
na Jasną Górę, której organizatorami są Ojcowie Paulini.
Trasa pielgrzymki ok. 260 km podzielona jest na etapy i
trwa 9 dni.
W dniu 6 sierpnia 2010 r. (piątek) po mszy św. i błogosławieństwie ks abpa Kazimierza Nycza o godz. 7:30
z kościoła Ojców Paulinów po raz kolejny wyruszyła
Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę pod hasłem
„Bądźmy świadkami miłości”.

Jak co roku, w pielgrzymce brali udział także mieszkańcy Gminy Nadarzyn, którzy 6 sierpnia br. o godz. 9:00
pielgrzymowanie rozpoczęli mszą św. w kościele p.w. św
Klemensa w Nadarzynie i po błogosławieństwie proboszcza ks. Andrzeja Wieczorka zostali odprowadzani przez ks.
Francesco do Lasu Sękocińskiego, dołączając do „zasadniczej” - 11. grupy pątników. Już pierwszego dnia w drodze
przed Tarczynem zmoczył nas ulewny deszcz. W kolejne
dni był upał (ponad 30°C), kilka razy zrosił nas deszcz.
Wejście na Jasną Górę mieliśmy w upale ponad 30°C.
W grupie nadarzyńskiej szli pielgrzymi w różnym
wieku: dzieci, młodzież i osoby starsze, którzy tworzyli
zgraną grupę i wspierali się nawzajem. W każdej sytuacji
można było liczyć na pomoc, szczególnie wtedy, gdy dawały o sobie znać obolałe nogi i zmęczenie. Transportem
naszego bagażu oraz zabezpieczeniem miejsc noclegowych
zajmował się Pan Jarek, którego wspierali młodsi koledzy
- bardzo grzeczni i uczynni. Każdy dzień pielgrzymki był
wypełniony modlitwą, Mszą św. śpiewem nabożnych pieśni przy akompaniamencie gitary lub zespołu muzycznego.
Punktem kulminacyjnym pielgrzymów było dotarcie w dniu
14 sierpnia na Jasną Górę, gdzie pielgrzymów powitał ks.
abp Kazimierz Nycz, ks. abp Stanisław Nowak, Prezydent
Miasta Częstochowy oraz Przeor Jasnej Góry O. Roman
Majewski. Po prezentacji grup przed wałami Jasnej Góry w
ciszy i w skupieniu przeszliśmy do Kaplicy Matki Bożej.
W dniu 15 sierpnia o godz. 8:00 w Święto Wniebowzięcia
Matki Bożej, na placu przed Szczytem Jasnogórskim,
uczestniczyliśmy we mszy św. kończącej 299. WPP. Aktem
zakończenia pielgrzymki – grupy 11. będzie nocne czuwanie w Kaplicy Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej
Górze z 16 na 17 października br.
Obecną pielgrzymką rozpoczęliśmy Rok Jubileuszowy
WPP na Jasną Górę, którego kulminacją i zakończeniem
będzie przyszłoroczna pielgrzymka.
Pątniczka - Teresa Czerniawska

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

reklama
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Zatrudnię nianię. Praca w Nadarzynie.
Tel. 502 09 17 44

reklama

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

reklama

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

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

Proponujemy...
18 września 2010 r.,
godz. 18.00
z cyklu

„Akademia bez indeksu”

zapraszamy na
prezentację multimedialną

„Kolumbia Brytyjska
- Perła Turystyczna Kanady”.
O urokach Kolumbii Brytyjskiej, najbardziej na zachód
wysuniętej, leżącej nad Pacyfikiem prowincji Kanady opowie Mirosław Kuraś, Polak urodzony w Krakowie, od lat
mieszkający w Kanadzie. Z wykształcenia inżynier mechanik (pracował w licznych ośrodkach badawczo -rozwojowych w kraju i za granicą), z zamiłowania podróżnik, alpinista, żeglarz, fotograf. Brał udział w wielu wyprawach w
strefy polarne, do Afryki, Afganistanu, Peru, Boliwii, Indii,
Nepalu, Australii, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych.
Przepłynął Atlantyk na Darze Bielska, żeglował po Karaibach. Za wkład w sukcesy polskich alpinistów w Himalajach, został dwukrotnie odznaczony medalem „Za Wybitne
Osiągnięcia Sportowe”.

19 września 2010 r,
godz. 16.00
z cyklu

„Teatrzyk w walizce”

zapraszamy na przedstawienie
Teatru Dobrego Serca w Warszawie pt.:

”Zagubieni przyjaciele”.

Od października - RYTMIKA
(dla dzieci w wieku 5-6 lat)

Rytmika stymuluje wszechstronny rozwój dziecka, które
uczy się w formie zabawy przy muzyce. Zajęcia aktywizują
dzieci twórczo pomagając w prawidłowym rozwoju emocjonalnym, pobudzając zarazem ich dziecięcą wyobraźnię.
Dzieci bawiąc się zdobywają nowe doświadczenia, które
niepostrzeżenie stają się zalążkami ich wiedzy muzycznej.
Co ciekawego robią dzieci podczas zajęć?
Uczą się nowych piosenek, biorą udział w zabawach i ćwiczeniach rytmicznych, grają na dziecięcych instrumentach
perkusyjnych, uczą się prostych układów tanecznych, zapamiętują nowe pojęcia muzyczne poprzez zabawę, zapoznają się z nowymi koleżankami i kolegami.
Czego uczy profesjonalnie prowadzona rytmika?
Pomaga rozwijać u dzieci pamięć, spostrzegawczość i umiejętność koncentracji, rozwija muzykalność i wrażliwość
muzyczną, stymuluje prawidłowy rozwój emocjonalny, pobudza dziecięcą wyobraźnię, uczy współdziałania w zespole
i integruje z rówieśnikami.
Zajęcia mogą być wspaniałym przygotowaniem do rozpoczęcia nauki gry na instrumencie.
Zajęcia prowadzi Oriana Drachal - absolwentka Akademii
Muzycznej Wydziału Pedagogiki Instrumentalnej o kierunku
wiolonczela, absolwentka Studiów Podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim w zakresie „Sztuka”, absolwentka
Studium Wychowania Muzycznego Carla Orffa na Uniwersytecie Muzycznym. Pedagog z wieloletnim doświadczeniem.
Wszelkie informacje pod nr. tel: 694-813-692

ZAPISY od 23 sierpnia 2010 r.
DZIECI

TANIEC NOWOCZESNY
Instruktor: Angelika Sierpińska
Zajęcia dla dzieci od 7 lat, 2 x w tygodniu: poniedziałek i
środa; Koszt: 35 zł/miesiąc; START: 6 września 15.00 –
grupa Twist, 16.00 – grupa początkująca.
Zapisy tylko osobiście!!!
ZAJĘCIA BALETOWE
Instruktor: Agnieszka Biedrzycka-Janik
Zajęcia dla dzieci w wieku 3-5 lat i 6-10 lat modelujące
sylwetkę, rozwijające sprawność i koordynację ruchową
umożliwiające poznanie podstaw tańca baletowego i ruchu
scenicznego, 2 x w tygodniu: wtorek i piątek; Koszt: 35 zł/
miesiąc; START: 14 września 16.30 – 17.00 I grupa (3-5
lat), 17.00-17.45 II grupa (6-10 lat)
Prosimy aby dzieci miały swoje karimaty.
Zapisy tylko osobiście!!!

Podczas powrotu z wakacji mała Krysia gubi swojego kochanego przyjaciela – Zajączka. W jego poszukiwaniach
bierze udział dwoje zwariowanych detektywów. Podczas
gdy najwierniejszy towarzysz Krysi próbuje wraz z Puszkiem odnaleźć swój dom, inny zajączek chce zająć jego
miejsce. Pomimo trudności przyjaźń, miłość i wierność
zwyciężają.
Występują: Paulina Dulla i Jerzy Latos
Przedstawienie dla dzieci w wieku 3-7 lat

AKADEMIA TĘCZOWA
zajęcia plastyczne dla maluchów 4-6 lat
Instruktor: Elżbieta Baur
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Techniki plastyczne: rysunek, akwarela, malarstwo olejowe, grafika, rzeźba; Zajęcia 1 x w tygodniu, w czwartki, o
godz. 17.00; Koszt: 40 zł/miesiąc.
Zapisy tylko osobiście!!!
„PRACOWNIA SZTUK”
zajęcia plastyczne dla dzieci od 7 lat
Malarstwo, rzeźba, rysunek grafika, instalacje, „żywe obrazy”, niekonwencjonalne formy. Porady, konsultacje, korekty, teoria i praktyka. Dla grzecznych i „niegrzecznych”,
utalentowanych i tych, którzy myślą, że nie potrafią. Nie
wszyscy piszemy wiersze, ale wszyscy możemy być twórcami – kształtujmy, zmieniajmy, twórzmy świat, w którym
żyjemy – nie trzeba umieć narysować konia, żeby móc
opowiadać o otaczającym świecie. Prowadzi absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Anna Luiza Juśkiewicz.
Zajęcia 1x w tygodniu – pierwsze spotkanie organizacyjne
6 września godz. 17.00; Koszt: 40 zł/miesiąc.
Zapisy tylko osobiście!!!
KLUB NOKUŚ
Klub skupia rodziców i dzieci (0-4 lat) uczących się od siebie nawzajem. Projekt według pomysłu Izabeli Siwik:
W Klubie dorośli mogą podzielić się swoimi rodzicielskimi
doświadczeniami, przedyskutować ewentualne problemy i
po prostu pogadać (o dzieciach i nie tylko). Dzieciaki natomiast mogą nacieszyć się towarzystwem rówieśników, poznać nowe zabawy i rozwijać swoje talenty w czasie zabawy
prowadzonej przez chętnych rodziców. Razem z naszymi
dziećmi śpiewamy, czytamy i rysujemy. W ramach Klubu
odbywają się także spotkania z osobami mogącymi pomóc
w problemach wychowawczych m.in. z psychologiem.
Uczestnictwo w Klubie jest nieodpłatne; Spotkania odbywają się zazwyczaj 2 x w miesiącu.
Start: 8 września 10.00 – 12.00
ŚWIETLICA ARTYSTYCZNA
dla dzieci w wieku 3-6 lat
Instruktor: Elżbieta Baur.
Zajęcia 2 x w tygodniu (po 3 godziny)
Koszt: 150 zł/miesiąc; Informacje i zapisy: 602-150-802
DZIECI I MŁODZIEŻ
KLUB TAŃCA TOWARZYSKIEGO
dla dzieci i młodzieży (6-17 lat)
Instruktor: Paweł de Pourbaix.
Informacje i zapisy u Instruktora w godzinach zajęć; Start:
14 września 15.15 – grupa początkująca, 16.00 – grupa zaawansowana; Zajęcia 2 x w tygodniu.
NAUKA GRY
NA INSTRUMENTACH KLAWISZOWYCH
Instruktor: Andrzej Kakietek
Zajęcia 1x w tygodniu; Koszt: 30 zł/60 minut; Informacje
i zapisy: 602-856-848; Start: 6 września godz. 17.00
NAUKA GRY NA GITARZE
Instruktor: Bogdan Roszczyk.
Koszt: 30 zł/60 minut; Zajęcia 1x w tygodniu; Informacje
i zapisy: 608-464-492; Start: 6 września godz. 17.00.
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KÓŁKO SZACHOWE
dla dzieci i młodzieży
Instruktor: Jarosław Kowalewski
Gra w szachy ma niezaprzeczalne walory wychowawcze.
Uczy logicznego myślenia, wyrabia cierpliwość, wytrwałość, pomaga w intelektualnym rozwoju młodego człowieka.
Zajęcia 1 x w tygodniu po 1,5 godz.; Koszt: 35 zł/miesiąc;
Start: 10 września 18.30
Zapisy tylko osobiście!!!
NAUKA JĘZYKA ANGIELSKIEGO
Lektor: Marzena Więcek
Informacje i zapisy: 510-752-232
MŁODZIEŻ
DZIAŁANIA TWÓRCZE DLA MŁODZIEŻY
Mapping, gry miejskie, działania happeningowe w terenie,
dzieło plastyczne dla miasta - łączenie różnych dziedzin
sztuki w jeden akt twórczy – prowadzi absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Anna Luiza Juśkiewicz.
Zajęcia nieodpłatne, raz w tygodniu - pierwsze spotkanie
organizacyjne 6 września godz. 17.00
ZAJĘCIA MODELARSKIE
dla młodzieży od 12 lat
Instruktor: Włodzimierz Wencel.
Zajęcia 1x w tygodniu po 1,5 godz. Koszt: 35 zł/miesiąc;
Start: 10 września godz. 15.00.
Zapisy tylko osobiście!!!
KLUB LITERACKI dla młodzieży od 12 lat
W programie: warsztaty literackie i dziennikarskie, pomoc
w konstruowaniu i redagowaniu tekstów, prowadzenie internetowej gazety pt. „Wielokropek” dostępnej ze strony
NOK. Klub prowadzi Dorota Suwalska – pisarka, dziennikarka, autorka scenariuszy; laureatka m. in. wyróżnienia w
konkursie na Książkę Roku 2007 Polskiej Sekcji IBBYoraz
wyróżnienia w Pierwszym Polsko-Włoskim Konkursie
na Scenariusz Filmu dla Młodego Widza (2006 r.); członek Zarządu Okręgu Warszawskiego Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich. Kontakt: d.suwalska@nok.pl.
Zajęcia 1 x w tygodniu, nieodpłatne; Start: 17 września
godz.17.00 (spotkanie organizacyjne)
MŁODZIEŻ I DOROŚLI
WARSZTATY FOTOGRAFII CYFROWEJ
dla młodzieży (od 12 lat) i dorosłych
Instruktor: Marek Zdrzyłowski
Zakres tematyczny: wszystko, co dotyczy fotografii cyfrowej. Zachęcamy do obejrzenia prac uczniów na http://www.
nok.pl/articles.php?id=45. Zajęcia 1x w tygodniu po 1,5
godz. Koszt: 50 zł/miesiąc; Start: 9 września godz. 17.00
– grupa zaawansowana, 18.30 – grupa początkująca.
Zapisy tylko osobiście!!!
FILCOWE CO NIECO
czyli magiczna moc filcu, jego możliwości i zastosowanie
Instruktor: Ewa Misiak.
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Informacje i zapisy od 24 września: 512-185-825; Start od
października (jeśli będzie odpowiednia liczba chętnych).
„PRACOWNIA SZTUK”
ZAJĘCIA PLASTYCZNE
Malarstwo, rzeźba, rysunek grafika, instalacje, „żywe obrazy”, niekonwencjonalne formy. Porady, konsultacje, korekty, teoria i praktyka. Dla grzecznych i „niegrzecznych”,
utalentowanych i tych, którzy myślą, że nie potrafią. Nie
wszyscy piszemy wiersze, ale wszyscy możemy być twórcami – kształtujmy, zmieniajmy, twórzmy świat, w którym
żyjemy – nie trzeba umieć narysować konia, żeby móc
opowiadać o otaczającym świecie. Prowadzi absolwentka
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie Anna Luiza Juśkiewicz. Zajęcia 1x w tygodniu, spotkanie organizacyjne 6
września , godz. 17.00; Koszt: 40 zł/miesiąc.
Zapisy tylko osobiście!!!
DOROŚLI

GIMNASTYKA DLA PAŃ
Instruktor: Agnieszka Biedrzycka-Janik
Zajęcia 2 x w tygodniu; Koszt: 12 zł/60 minut lub 80 zł/miesiąc.
Informacje i zapisy: 692-657-848
Start od października
KLUB SENIORA
Seniorzy z naszej gminy spotykają się w Nadarzyńskim
Ośrodku Kultury od wielu lat. Obecnie do ścisłego grona
należą 22 panie oraz 4 panów. W ramach działalności Klubu chętne osoby mogą uczestniczyć w zajęciach wokalnych
zespołu „NIEZAPOMINAJKI z BRATKAMI”. Seniorzy
mogą uczestniczyć w zajęciach gimnastyki geriatrycznej,
które prowadzi instruktorka Agnieszka Biedrzycka – Janik
oraz w zajęciach obsługi komputera. Nasi Seniorzy cenią
sobie dobrą zabawę (czego wyrazem są Bale Seniora organizowane w listopadzie) i aktywny wypoczynek - zawsze
chętnie wyjeżdżają na wycieczki organizowane przez Nadarzyński Ośrodek Kultury. Są to ludzie ciekawi świata !!!
Drogi Seniorze, jeśli chcesz miło i pożytecznie spędzić czas do Klubu możesz zapisać się w każdej chwili!!!
Katarzyna Akram - opiekun Klubu tel. (22) 729-89-15 w
godz.16.30 – 20.00, wtorek 14.00 – 18.00.
Zajęcia oferowane w Klubie są nieodpłatne!

NOK zastrzega sobie prawo do zmiany
w harmonogramie zajęć

Zapisy na zajęcia:
Taniec Nowoczesny, Zajęcia Baletowe, Akademia Tęczowa, Klub Nokuś, „Pracownia Sztuk”, Kółko Szachowe, Zajęcia Modelarskie, Klub Literacki, Warsztaty Fotografii Cyfrowej - WYŁĄCZNIE OSOBIŚCIE - w sekretariacie
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, pl. Poniatowskiego
42, tel. (22) 729-89-15, e-mail: nok@nok.pl

Uwaga!
TEATR W NOK

Wszystkie osoby chcące wziąć udział w przedstawieniu
„Dulska” na podstawie „Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli
Zapolskiej zapraszamy na spotkanie w dniu 1 października (piątek), o godz. 18.00 do NOK. Poszukujemy młodych
dziewczyn w wieku 14 – 20 lat, oraz chłopaka w wieku 1824 lat, kobiety w wieku 40-65 lat i oczywiście dojrzałego
mężczyzny do niemej roli Dulskiego w wieku 55-75 lat.
Anna Balsam zaprasza do KABARETU. Poszukuje osób
szalonych, zwariowanych, mających mnóstwo pomysłów na
dziś, na jutro, na wczoraj, chcących pokazać siebie publiczności, osób które potrafią zarażać śmiechem innych, a przy
tym są zdyscyplinowane, a kabaret traktują jako swoją pasję.
Pierwsze spotkanie 22.09 godz 18:30 w NOK.
Anna Balsam współpracowała z najwybitniejszymi
twórcami polskiej sceny satyrycznej - Joanną Kołaczkowską, Dariuszem Kamysem, Robertem Korólczykiem. Miała przyjemność występowania u boku kabaretów „Hrabi”,
„Kabaret Młodych Panów”, „Łowcy.B” czy „Kabaretu Moralnego Niepokoju”. Pracowała z Kabaretem Poszukiwani,
z którym zrobiła kilka autorskich programów „Szmery Bajery”, „Na kulawe Ucho” oraz ostatni „Strasznie Śmieszny”. Wszystkie obrazowały życie codzienne, od absurdu
w przychodni lekarskiej poprzez relacje damsko-męskie,
skończywszy na parodii książek dla dzieci. W 2010 (po
raz drugi) zdobyła Wyróżnienie za wyrazistą osobowość
sceniczną, a jej Kabaret Poszukiwani zajął II miejsce na
Ogólnopolskim Przeglądzie Kabaretowym (Sejny). Ostatnio przygotowuje swój autorski monodram „Nie zabieraj
mnie...”, który mówi o marzeniach, pasji, sile, wytrwałości
i odwadze. Od miesiąca mieszka w Nadarzynie.
Rubrykę KULTURA opracowuje Kamila Michalska
- Dyrektor NOK

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

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) - tel. 662 751 529; 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
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Sport
Tenis stołowy
Historyczny wynik
Magdaleny Szczerkowskiej
w Mistrzostwach Europy Juniorów

fot. GLKS Nadarzyn

Ta sztuka nie udała się jeszcze żadnemu polskiemu pingpongiście. Nawet takim sławom jak Leszek Kucharski, czy
Andrzej Grubba. Dokonała tego niespełna 18-letnia zawodniczka GLKS-u Nadarzyn Magdalena Szczerkowska.
W rozgrywanych (lipiec br.) w Stambule, Mistrzostwach
Europy Juniorów,
popularna „Szczera”
zdobyła w turnieju indywidualnym
brązowy medal!
Rzecz w tym, że
Magda rok temu w
ME wywalczyła w
tej samej kategorii
srebro i tym samym,
jako pierwszy Polak
(Polka!) w historii
tenisa
stołowego
zdobyła indywidualnie medal na dwóch
mistrzowskich turniejach pod rząd.
Brązowy krążek w
singlu nie był jedynym, jaki w stolicy
Magdalena Szczerkowska
Turcji wywalczyły
zawodniczki Nadarzyna. Szczerkowska zdobyła jeszcze
brąz w miksta (w parze z Robertem Florasem), a w kategorii niższej Sandra Wabik również w miksta wywalczyła
także brązowy medal (partnerem był Michał Bańkosz).
O sporym pechu może mówić trzecia reprezentantka
GLKS-u w Stambule - Klaudia Kusińska. Kusa wystąpiła
we wszystkich konkurencjach MEJ (singiel, debel, mikst i
drużynówka) w ćwierćfinale, gdzie jednak w walce o strefę
medalową musiała uznać wyższość rywali. Warto jednak
podkreślić, iż Klaudia za rok stanie przed kolejną szansą
na zdobycie medali w juniorskich Mistrzostwach Europy.
W sumie, na 5 medali zdobytych w Turcji przez polską
18-osobową reprezentację, aż trzy wywalczyły zawodniczki GLKS Nadarzyn.
Bezpośrednio z Turcji dziewczęta udały się na zgrupowanie Kadry Narodowej Seniorek do Chin, gdzie wezmą
również udział w zawodach Pucharu Świata (Pro-tour
ITTF), a potem najprawdopodobniej wystartują na początku września w Mistrzostwach Europy Seniorek.
Tenis Stołowy w Nadarzynie w nowym sezonie
Tak jak w ubiegłym sezonie GLKS Nadarzyn wystartuje
w rozgrywkach ligowych w: ekstraklasie kobiet i mężczyzn
oraz I lidze męskiej i kobiecej. W tym sezonie wszystkie
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Sandra Wabik
zespoły uległy znacznemu odmłodzeniu, szczególnie widoczne będzie to wśród kobiet, gdzie GLKS wystawił najmłodszą ekipę w ekstraklasie i I lidze.
W tym sezonie szczególnie ciekawie zapowiadają się
rozgrywki ekstraklasy męskiej. Powstała liga zawodowa (5.
w Polsce po piłce nożnej, siatkowej, koszykowej i żużlu).
Nosi ona nazwę polskiej superligi tenisa stołowego, a transmisje z meczy będzie można oglądać w TV Orange Sport.

GLKS Nadarzyn
zaprasza
na najbliższe mecze ligowe:
11 września (sobota) godz. 18.00 I liga męska GLKS
Nadarzyn II – MTS Kwidzyn,
25 września (sobota) godz. 15.00 I liga kobiet GLKS
Nadarzyn II – KS Spójnia Warszawa
25 września (sobota) godz. 18.00 Ekstraklasa kobiet GLKS
Wanzl Scania Nadarzyn – SKTS Sochaczew
28 września (wtorek) godz. 18.00 Superliga mężczyzn
GLKS Wanzl Nadarzyn – BTTS Silesia Miechowice
6 października (środa) godz. 18.00 Ekstraklasa kobiet
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn – KTS Forbet Tarnobrzeg
9 października (sobota) godz. 15.00 – I liga męska GLKS
Nadarzyn II – Baruch Dojlidy WSFiZ Białystok
9 października (sobota) godz. 18.00 – Ekstraklasa kobiet
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn – MKS Jedynka Magellan
Łódź.

Sekcja Tenisa Stołowego zaprasza dzieci
z roczników 2000-2004 na zajęcia treningowe
od dnia 1 września 2010
prowadzone przez doświadczonych trenerów
i instruktorów.
Zgłoszenia pod nr. tel. 502 754 839.
Dariusz Zwoliński
Prezes GLKS Nadarzyn, trener
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Sekcja biegowa
15 sierpnia mieszkańcy Nadarzyna brali udział w
XIX Międzynarodowym Półmaratonie Ulicznym „Cud
nad Wisłą” w Radzyminie. Bieg odbył się na trasie
upamiętniającej wydarzenia 90. rocznicy zwycięskiej Bitwy
Warszawskiej w 1920 roku (z Ossowa – Leśniakowizna –
Majdan – Stare Lipiny – Wołomin – Czarna Ciemne do
Radzymina – 21,1 km). Przy bardzo upalnej pogodzie
około 40 stopni przy gruncie, 132. miejsce w klasyfikacji
generalnej zajął Stanisław Kamiński (czas 1 godzina 52
min. 41 sek.), 386. był Paweł Wołoszyn.
Będąc na urlopie też można wykorzystać czas na sport i
brać udział w imprezach biegowych. Większość amatorów
biegania tak właśnie robi - jedzie na wczasy z myślą o starcie
w zawodach. Ja również, podczas pobytu nad morzem
wziąłem udział – 7 sierpnia – w 17. Biegu św. Dominika w
Gdańsku, który odbywa się od 1994 roku na ulicach Gdańskiej
Starówki. Jest to niezwykle atrakcyjne wydarzenie sportowe
o międzynarodowej randze, realizowane w formule Festiwalu
Biegowego. Bieg jest integralną częścią Jarmarku św.
Dominika odbywającego się od 750 lat w Gdańsku. Bardzo
wysoki poziom sportowy i profesjonalna organizacja tej

Start Biegu św. Dominika

imprezy sprawia, że cieszy się on ogromnym zainteresowaniem
i przyciąga tysiące kibiców. Zlokalizowanie widowiska w
centrum miasta, w unikalnej scenerii kamieniczek gdańskich,
stwarza niepowtarzalny klimat imprezy, a przede wszystkim
promuje Gdańsk. Każdorazowo uzupełnieniem jest bogaty
program imprez towarzyszących. W tym roku na Bieg św.
Dominika złożyło się kilka konkurencji, najważniejsza z nich
to BIEG ELITY MĘŹCZYZN – MISTRZOSTWA POLSKI
na dystansie 10 km z udziałem czołówki polskich biegaczy
oraz utytułowanych zawodników z innych krajów. Dla
wszystkich amatorów biegania dostępny był Bieg Otwarty
Kobiet – Asics Cup i Bieg Otwarty Mężczyzn – Lotto Cup
na dystansie 3,76 km.
Mistrzem Polski w Biegu Ulicznym na 10 km został
(uczestnik Mistrzostw Europy w Barcelonie 2010 r.) Marcin
Chabowski z czasem 29 min. 13 sek. (w Biegu Otwartym na dystansie 3,76 km - Jacek Nowocień zajął 43 miejsce z
czasem 13 min. 18 sek. – red.).

Najbliższe zawody:

4 września – Puchar Maratonu w Warszawie – 25 km;
5 września – Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzurą w
Sochaczewie – 21,1 km;
5 września – 29 Tomaszowski Bieg im. Bronisława
Malinowskiego w Tomaszowie Mazowieckim – 10 km;
11 września – Frog Race II Żabieniec k. Piaseczna – 10 km;
19 września – II Bemowski Bieg Przyjaźni w Warszawie
– 5 km;
26 września – 32 Maraton Warszawski w Warszawie –
42,195 km;
2 października – Grand Prix Warszawy 2010 w Warszawie
– 5 i 10 km;
3 października – Biegnij Warszawo w Warszawie – 10 km;
16 października – Grand Prix Warszawy 2010 w Warszawie
– 5 i 10 km.
Trener i opiekun sekcji biegowej
Jacek Nowocień

Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Zajęcia aerobiku: poniedziałki 19.00-20.00, wtorki 17.30-18.30, czwartki 17.30-19.30.
Treningi Judo 2 razy w tygodniu (poniedziałki, piątki) 17.00-18.30.
Treningi taekwondo - wtoriki 18.30-21.00, piątki 18.00-21.00.
Korzystanie z siłowni z instruktorem - 4 razy w tygodniu (pon., wt., czw., pt) 16.00-20.00.
Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16:00-22:00.
Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu godziny do uzgodnienia.
Profesjonalny masaż 2 razy w tygodniu (środa, piątek). Godzina do uzgodnienia.
W soboty i niedziele w hali sportowej odbywają się turnieje i zawody sportowe w tenisie stołowym,
judo, piłki siatkowej, nożnej, koszykowej, na które serdecznie zapraszamy uczestników oraz kibiców.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim
tel/fax. (22) 739 90 18, mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.

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
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Połączenia komunikacji miejskiej
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Dworce i przystanki
Ct
F
F
Ct
S
Ct
F
F

Szanowni Państwo,
w październikowym wydaniu
„Wiadomości Nadarzyńskich”
podamy uaktualniony rozkład
jazdy prywatnej linii (tzw. „busiki”) na trasie Okęcie - Mszczonów oraz Okęcie - Skuły (przez
m.in. Wolicę, Nadarzyn, Rusiec,
Urzut).
Red.

F

Ct

Ct

F

źródło: http://www.ztm.waw.pl

F

Przystanek graniczny - NA SKRAJU
OBJAŚNIENIE SYMBOLI (703):
k - kurs w kierunku Kosowa; pozostałe
kursy w kierunku Okęcia
[] - kurs realizowany przez pojazd
niskopodłogowy

Ct

Rozkład ważny od 2010-08-14

Ct

DZ. POWSZEDNI
ŚWIĘTO i SOBOTA
|Godz. Minuty
|Godz. Minuty |
| 4 | 46k
|
|
|
| 5 | 16k 18 58 |
|
|
| 6 | 11k 45
|
|
|
| 7 | 14k 46
| 7 | 56k
|
| 8 | 06k 46
| 8 | 33
|
|
|
| 9 | 29k 59k |
| 10 | 01k 48
| 10 | 00 37 |
|
|
| 11 | 29k 59k |
| 12 | 01k 48
| 12 | 00 37 |
|
|
| 13 | 29k 59k |
| 14 | 01k 48
| 14 | 00 37 |
|
|
| 15 | 29k 59k |
| 16 | 10k 50k 53 | 16 | 00 37 |
| 17 | 33
| 17 | 29k 59k |
| 18 | 10k 50k
| 18 | 00 37 |
| 19 | 02 47
| 19 | 29k 59k |
| 20 | 54k
| 20 | 00 33 |
| 21 | 43
| 21 | 56k
|
|
|
| 22 | 33
|

Ct

Przystanek:
PL.PONIATOWSKIEGO ND 01 -> OKĘCIE

Pruszków PKP
Pr. ul. B. Prusa (KORNER)
Pruszków Oś. Staszica
Helenówek
Kanie
Otrębusy
Otrębusy WKD
Leśniczówka
Stefanki
Nadarzyn 1
Nadarzyn
Kajetany
Maximus
Walendów1
Walendów
Nadarzyn 2
Rusiec
Żabieniec 1
Żabieniec 2
Młochów
Krakowiany
Wola Krakow.
Garbatka
Parole nż
Parole Pętla

PKS Grodzisk Mazowiecki: Pruszków - Parole

703 - LINIA STREFOWA ZTM

UWAGA - przejazdy do C.H. Maximus są bezpłatne - pasażer musi otrzymać bezpłatny bilet od kierowcy. 		
Oznakowanie dla PKS Grodzisk Mazowiecki:
F - kursuje w dni robocze od poniedzialku do piątku
S - kursuje w dni nauki szkolnej
U – nie kursuje 25 czerwca, 1 stycznia i w I dzień Wielkanocy

Wiadomości Nadarzyńskie
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z Nadarzyna do Pruszkowa i Warszawy (Okęcie)
PKS Grodzisk Mazowiecki: Parole - Pruszków

źródło: http://www.pksgrodzisk.com.pl/
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Przystanek:
PL.PONIATOWSKIEGO ND 01 -> OKĘCIE

DZ. POWSZEDNI
|Godz. Minuty
| 4 | 43
| 5 |[38]
| 6 | 21
| 7 |[09]
|
|
| 9 |[18]
|
|
| 11 |[18]
|
|
| 13 |[18]
|
|
| 15 |[16] 38
|
|
| 17 |[13] 53
|
|
| 19 |[22]
| 20 | 17
|
|
| 22 | 03
| 23 | 48

733 - LINIA STREFOWA ZTM

C – kursuje w soboty, niedziele i święta
t - nie kursuje w następujące dni: Nowy Rok, Wielkanoc (dwa dni), 1 i 3
maja, pierwszy dzień Zielonych Świątek, Boże Ciało, 15 sierpnia - Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, Wszystkich Świętych, Święto Niepodległości, Boże Narodzenie (dwa dni).

DZ. POWSZEDNI
|Godz. Minuty
| 5 | 04
| 6 | 32
|
|
| 8 | 16
|
|
| 10 | 08
|
|
| 12 | 23
|
|
| 14 | 09
|
|
| 16 | 33
|
|
| 18 | 52
|
|
| 20 | 35
|
|
| 22 | 28
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ŚWIĘTO i SOBOTA
|Godz. Minuty |
|
|
|
| 5 |[43]
|
|
|
|
| 7 |[43]
|
|
|
|
| 9 |[47]
|
|
|
|
| 11 |[47]
|
|
|
|
| 13 |[47]
|
|
|
|
| 15 |[47]
|
|
|
|
| 17 |[47]
|
|
|
|
| 19 |[47]
|
|
|
|
| 21 |[43]
|
|
|
|
| 23 | 48
|

Przystanek:
PL.PONIATOWSKIEGO ND 01
-> OKĘCIE

ŚWIĘTO
|Godz.
| 5 |
| 6 |
|
|
| 8 |
|
|
|
|
| 11 |
|
|
| 13 |
|
|
| 15 |
|
|
| 17 |
|
|
| 19 |
|
|
| 21 |
| 22 |

i SOBOTA
Minuty |
06
|
52
|
|
57
|
|
|
00
|
|
00
|
|
00
|
|
24
|
|
24
|
|
03
|
58
|

Rozkłady ważne od 2010-08-14

Przystanek graniczny - NA SKRAJU
OBJAŚNIENIE SYMBOLI (711, 733):
k - kurs w kierunku Kosowa;
pozostałe kursy w kierunku Okęcia
[] - kurs realizowany przez pojazd
niskopodłogowy

źródło: http://www.ztm.waw.pl
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