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Szanowni Państwo,

życzymy
zdrowych, radosnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością,
spędzonych w serdecznej, rodzinnej atmosferze
Danuta Wacławiak
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Najlepsi gospodarze na Mazowszu – Nadarzyn w czołówce
Nadarzyn został laureatem regionalnej edycji Rankingu Zrównoważonego rozwoju jednostek
samorządu terytorialnego w 2016
roku. Wśród mazowieckich gmin
wiejskich zajęliśmy trzecie miejsce. Otrzymaliśmy również wyróżnienie w Rankingu dynamiki
wzrostu liczby osób pracujących
w okresie 2003 – 2015.
15 marca 2017 r., podczas konferencji
poświęconej zrównoważonemu rozwojowi społeczno - gospodarczemu
jst, która odbyła się w Europejskim
Centrum Matecznik „Mazowsze”
w Otrębusach rozmawiano o znaczeniu lokalnej aktywności i zrównoważonym rozwoju regionalnym. Zebrani
wójtowie, burmistrzowie, starostowie oraz prezydenci miast z całego
Mazowsza, także posłowie i eksperci wspólnie z marszałkiem Adamem
Struzikiem poruszali również gorące
bieżące tematy – propozycję ograniczenia możliwości sprawowania
funkcji wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do dwóch czteroletnich
kadencji, ograniczanie kompetencji
samorządów lokalnych czy poselski projekt ustawy metropolitalnej.
W panelu dyskusyjnym marszałek
Adam Struzik oraz zaproszeni goście – prof. Hubert Ireneusz Izdebski,
prof. Eugeniusz Sobczak oraz Jerzy
Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego rozmawiali o wielokadencyjności władzy wykonawczej w jst.
Podkreślano, że od wprowadzenia bezpośrednich wyborów na włodarzy gmin
o wynikach decyduje przede wszystkim
skuteczność i efektywność działania na
rzecz lokalnej wspólnoty, a nie przynależność partyjna kandydata.
Konkluzją konferencji jest stanowisko przyjęte przez samorządowców,
w którym czytamy m.in. „Wprowadzenie dwukadencyjności w praktyce
oznacza, że ponad 62 proc. gospodarzy polskich miast i gmin, którzy
przez lata cieszyli się zaufaniem i szacunkiem swoich wyborców, i ciężko
pracowali na rzecz rozwoju swoich
miejscowości, nie będzie mogło startować w najbliższych wyborach samorządowych. Mieszkańcy tych miejscowości zostaną pozbawieni możliwości
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Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn (drugi z lewej) podczas uroczystej gali. Z jego prawej
strony stoją Maria Jolanta Batycka Wąsik Wójt Gminy Lesznowola, Krzysztof Grabka Wójt
Gminy Michałowice, Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

wyboru i głosowania na tych kandydatów, których uważają za najbardziej
odpowiednich do sprawowania funkcji wójta, burmistrza czy prezydenta
ich małych ojczyzn”.
Konferencję zakończyła uroczysta
gala, podczas której marszałek Adam
Struzik uhonorował dyplomami gospodarzy najdynamiczniej rozwijających się miejscowości na Mazowszu.
Samorządy oceniano za pomocą
15 różnych zmiennych, które wyjaśniają najważniejsze obszary rozwoju

gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Przykładem są m.in.
wydatki majątkowe i inwestycyjne, na
transport i łączność, procent dochodów własnych, liczba osób pracujących i bezrobotnych oraz podmiotów
gospodarczych na 1000 mieszkańców.
Więcej informacji na stronie Samorządu
Województwa Mazowieckiego:
http://www.mazovia.pl/…/
art,5770,dyskusja-o-zrownowazonym-r…
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Powstanie ponad 20 km ścieżek rowerowych
w Gminie Nadarzyn - podpisanie umowy
Dzięki środkom unijnym, w drugiej
połowie 2018 r. w gminie Nadarzyn
oddanych do użytku zostanie ponad
20,7 km ścieżek rowerowych oraz
7 punktów Bike&Ride z 70. miejscami postojowymi.
Ponad 4,5 mln zł wsparcia ze środków unijnych otrzyma gmina Nadarzyn na budowę dróg rowerowych
i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych. Dodatkowym udogodnieniem mają być wiaty
i punkty serwisowe.
Inwestycja ma na celu zmniejszenie
emisji
zanieczyszczeń
powietrza i hałasu, a także
poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt będzie realizowany
w obszarze Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF).
Na podstawie informacji Biura Prasowego
Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego

Postępowanie
przetargowe
w sprawie ścieżek
rowerowych

Zostało ogłoszone postępowanie
przetargowe na: budowę sieci dróg
rowerowych w Gminie Nadarzyn
w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+
polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie
drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie Gminy
Nadarzyn realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020, Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2
- Mobilność miejska w ramach ZIT,
Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
- ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa
z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z podziałem na części:
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Spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim podczas którego podpisana została umowa dot. ścieżek rowerowych.
Drugi z prawej Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb, po prawej Skarbnik Gminy Nadarzyn Magdalena Sieczka
oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego z Marszałkiem Adamem Struzikem
Projekt nr RPMA.04.03.02-14-6144/16 pod tytułem:
Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie
Gminy Nadarzyn Okres realizacji: 14.01.2016 - 31.05.2018 Realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki
i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

1) Część 1- Przebudowa fragmentów
dróg powiatowych i gminnych o łącznej
długości 4984,83 m w zakresie budowy
ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Strzeniówka, Nadarzyn (odcinek A: od granicy Gminy na
ul. Pruszkowskiej, ul. Plantowa, odcinek B: ul. Błońska, odcinek C: targowisko, ul. Graniczna, ul. Mszczonowska
do granicy robót przebudowy drogi S8)
oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej
o długości 919,95m poprzez zmianę
stałej organizacji ruchu na terenie centrum Nadarzyna-odcinek 5A2;
2) Część 2 - Przebudowa fragmentów
dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 5798m w zakresie budowy
ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Rozalin, Młochów,
Rusiec (odcinek A: od pętli w Rozalinie na ul. Przemysłowej, ul. Młochowska, Młochów ul. Mazowiecka, odcinek B: al. Kasztanowa ul. Osiedlowa,
ul. Górna, ul. Bakaliowa, ul. Szczęśliwa do
ul. Głównej w Ruścu) oraz wyznaczeniem ścieżki rowerowej o długości
697,9m poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na terenie parku w Młochowie-odcinek 5A1;

3) Część 3- Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych
o łącznej długości 3032,9m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą Rusiec,
Kajetany (od ul. Głównej w Ruścu,
ul. Agrestowa, ul. Radarowa, ul. Wojskowa, ul. Klonowa do granicy robót
przebudowy drogi S8 w Kajetanach);
4) Część 4- Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości
5315,30m w zakresie budowy ścieżek
rowerowych wraz z infrastrukturą
towarzyszącą Kajetany - Walendów
(ul. Brzozowa, ul. Nad Utratą, droga
gminna bez nazwy do ul. Ludowej
w m Marysin przy granicy z Gminą
Lesznowola).
Termin składania ofert
do 31 marca 2017 r.,
Termin realizacji zadania
do 30.03.2018 r.
Szczegółowe informacje na stronie
www.bip.nadarzyn.pl
w zakładce zamówienia publiczne.
Referat Inwestycji
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„Parkuj i jedź” w Gminie Nadarzyn
- planowana budowa parkingu
Gmina Nadarzyn należy wraz
z m.st. Warszawa do grona 39 gmin
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, które w obecnej perspektywie
finansowej mogą pozyskiwać środki
unijne na przedsięwzięcia przewidziane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT).
Jedną z takich inwestycji jest budowa ścieżek na terenie naszej gminy.
Planowana budowa parkingu P&R
(Park and Ride) byłaby drugim przedsięwzięciem z tej puli środków.
Gmina Nadarzyn przygotowuje się
do złożenia wniosku o dofinansowanie budowy parkingu PARK&RIDE
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w Nadarzynie, na terenie pomiędzy
Urzędem Gminy a budynkami Przedsiębiorstwa Komunalnego. Obecnie
opracowywany jest Program Funkcjonalno-Użytkowy, studium wykonalności i gromadzone są inne załączniki niezbędne do złożenia wniosku.
Nabór do konkursu trwa do 1 czerwca 2017 r.

z kostki betonowej oraz dla rowerów,
- budowę jezdni manewrowych o nawierzchni z kostki betonowej,
- przebudowę fragmentu ul. Granicznej celem dostosowania do obsługi
stacji przesiadkowej
- budowę chodników (w tym perony
przystankowe) o nawierzchni z kostki
betonowej,
- budowę zadaszenia peronów otwarta wiata przystankowa o konstrukcji stalowej i pokryciu dachu
w połowie z blachy i w połowie ze szkła,
- budowę zamkniętej poczekalni na
peronie przystankowym, pod wiatą,
- budowę sanitariatów na peronie
przystankowym, pod wiatą,
- budowę infrastruktury technicznej

niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania inwestycji, tj. instalacji
elektrycznej, przyłącza wodociągowego, przyłącza i sieci sanitarnej oraz
sieci kanalizacji deszczowej.
- wykonanie terenów zielonych,
- przebudowę ulicy Granicznej, by
ułatwić wjazd autobusów z ulicy Mszczonowskiej.
Całkowita, szacunkowa powierzchnia terenu przewidzianego pod inwestycję wynosi 15490m2, w tym powierzchnia projektowanych terenów
zielonych 3000m2.
Katarzyna Dombska
Kierownik Referatu
ds. Funduszy Zewnętrznych

Projekt „Parkuj i jedź w Gminie
Nadarzyn” ma na celu utworzenie
centrum przesiadkowego wszystkich
linii autobusowych w jednym miejscu, zarówno tych dla których Gmina Nadarzyn jest organizatorem lub
współorganizatorem (linii warszawskich MZA, linii pruszkowskiej i linii
brwinowskiej), jak również prywatnych przewoźników.
Mieszkańcy będą mieli możliwość
zostawienia samochodu na parkingu,
by kontynuować podróż autobusem.
Perony będą zadaszone, czyli niezależnie od warunków atmosferycznych
będzie można oczekiwać na autobus.
W poczekalni oprócz ławek będą pomocne podróżnym biletomaty, a także sanitariaty.
Zostanie także wybudowany zadaszony parking dla rowerów.
Planowane przedsięwzięcie będzie
obejmować:
- budowę parkingu dla 225 samochodów osobowych o nawierzchni
3 (216) marzec 2017
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INWESTYCJE GMINNE
Zakończono budowę chodnika
przy ul. Osiedlowej w Ruścu.
W powstającym kompleksie oświatowym w Ruścu trwają prace wykończeniowe oraz instalacyjne, w tym m.in.
montaż balustrad wewnątrz hali widowiskowo - sportowej i roboty związane
z układaniem nawierzchni (fot. poniżej).

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn rozpoczęło profilowanie dróg
gminnych w Strzeniówce i w Wolicy.
Podpisana został umowa dotycząca budowy kanalizacji w m. Wolica.
Wykonawcą będzie INSTALBUD-RZESZÓW” Sp. z o.o. z/s ul. Boya-

Projekt realizowany w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” LEMUR – Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

9 marca 2017 r. podpisano umowę na budowę sali gimnastycznej
przy Szkole Podstawowej w Kostowcu. Wykonawcą tej inwestycji
będzie Zakład Remontowo - Budowlany „ELLA” Bronisław Gawrylczyk
z/s w Sochaczewie, cena oferty brutto: 1.613.835,83 zł, okres udzielonej
gwarancji: 60 m-cy. Wykonawcy został przekazany plac budowy, prace
mają potrwać do dnia 30.06.2018 r.
Trwają prace wykończeniowe
wewnątrz świetlicy w Parolach,
a także prowadzone są roboty związane z zagospodarowaniem terenu.
Prowadzone są naprawy dróg
o nawierzchniach tłuczniowych
na terenie Gminy Nadarzyn
zgodnie z bieżącymi potrzebami.
Obecnie zakończyły się prace związane z interwencyjną naprawą dróg
w m. Wolica, Walendów, Strzeniówka, Kajetany, Szamoty, Stara Wieś,
Nadarzyn.
Trwają także remonty cząstkowe
dróg gminnych, zgłaszane ubytki uzupełniane są na bieżąco.
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-Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów, cena
brutto: 3.096.835,87 zł, okres udzielonej
gwarancji: 60 miesięcy, rozpoczęły się

Budowa oświetlenia ulicznego będzie realizowana także w Młochowie
przy ul. Willowej, Dworkowej i Myśliwskiej.
Przygotowywana jest dokumentacja projektowa dotycząca:
- budowy nakładki bitumicznej
ul. Wiejskiej w Młochowie, (uzyskano
pozwolenie na budowę, czekamy na
uprawomocnienie decyzji),
- chodnika na odcinku ul. Przejazdowa, Turystyczna do ul. Warszawskiej
w Nadarzynie (uzyskano pozwolenie na
budowę, czekamy na uprawomocnienie
decyzji),
- adaptacji istniejącego Pałacu i Oficyny
w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie, (na etapie uzgodnień),
- rozbudowy szkoły podstawowej
w Nadarzynie (na etapie uzgodnień, termin realizacji do dnia 30 czerwca br.,),
- wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy szkoły podstawowej
w Młochowie (na etapie uzgodnień, termin realizacji do dnia 30 czerwca br.,).
Złożone zostały wnioski o pozyskanie funduszy zewnętrznych na:
- zagospodarowanie terenu „PASTEWNIKA” w Nadarzynie oraz terenu
zielonego usytuowanego za domami
socjalnymi w Walendowie (w ramach

Chodnik przy ul. Osiedlowej w Ruścu

prace geodezyjne.
Podpisano równiez umowę na budowę
kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin –
I etap (firma Konsorcjum Firm: Sławomir Dymowski-IBF-lider konsorcjum
z/s Warszawa, IBF Budownictwo Sp.
z o.o.–partner konsorcjum z/s Biała
Podlaska cena brutto: 1.439.528,69 zł,
okres udzielonej gwarancji: 60 miesięcy ).
Zawarto umowę na zaprojektowanie i budowę oświetlenia ulicznego: Nadarzyn ul. Turystyczna, Stara Wieś ul. Poziomkowa, Strzeniówka
ul. Konwaliowa.

Programu Operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko, działanie 2.5 Rozwój
terenów zieleni w Gminie Nadarzyn),
- budowę kanalizacji sanitarnej w ramach aglomeracji Nadarzyn: ul. Tulipanowa, Graniczna, Karmelowa, Babiego
Lata, Żółwińska i Szyszkowa (w ramach
Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko).
Referat Inwestycji
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Grunty w Starej Wsi - nieuregulowany stan prawny
Stan prawny nieruchomości
oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 88 (boisko), 90
(pętla) i 148 położone w Starej
Wsi wciąż jest nieuregulowany.
Gmina nadal stoi na stanowisku,
że wspomniane działki spełniają przesłankę Art. 1 ust. 2 ustawy
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych tj. stanowią mienie gromadzkie
w rozumieniu przepisów o zarządzie
takim mieniem, gdyż przed dniem
wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane przez wszystkich
mieszkańców gminy, o czym świadczą
oświadczenia świadków. W związku
z powyższym, Urząd Gminy podjął
starania o uregulowanie stanu prawnego w/w gruntów na podstawie
w/w przepisu prawa, dwukrotnie
składając do Starosty Pruszkowskiego wniosek o stwierdzenie, że nieruchomości stanowiące działki nr 88,
90 i 148 w Starej Wsi stanowią mienie
gromadzkie.
Żaden z tych wniosków nie został
rozpatrzony pozytywnie. Nie otrzymaliśmy też decyzji odmownej, która umożliwiłaby złożenie odwołania
w powyższej sprawie.

Dnia 26 stycznia 2017r. Wójt Gminy Nadarzyn wydał zaświadczenie,
że dla nieruchomości położonych
w miejscowości Stara Wieś oznaczonych jako działki nr 88 i 148 nie
odnaleziono żadnego dokumentu,
z którego wynikałby tytuł własności
przedmiotowych nieruchomości na

31 grudnia 1946r.
Na chwilę obecną nie mamy oficjalnej informacji o dalszych losach powyższej sprawy czekamy na informację ze Starostwa w Pruszkowie.
Anna Rodkiewicz
Kierownik Referatu Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami
Urzędu Gminy w Nadarzynie

Odbyło się również kilka spotkań
w powyższej sprawie, zarówno z Radą
Sołecką jak i z pracownikami Starostwa Powiatowego w Pruszkowie.
Z rozmów tych wynikało, że Starostwo Powiatowe podejmie próbę uregulowania stanu prawnego działek nr
88 i 148 w innym trybie. Natomiast
działka nr 90 będzie stanowiła przedmiot zasiedzenia przez Gminę.
W związku z powyższym 19 stycznia 2017r. Starosta Pruszkowski wystąpił do Wójta Gminy Nadarzyn
o wydanie zaświadczenia, że nieruchomości położone w Starej Wsi
oznaczone jako działki nr 88 i 148
w dniu 31 grudnia 1946r. nie miały
właściciela. Zaświadczenie to było
niezbędne do uregulowania stanu
prawnego wskazanych nieruchomości w oparciu o art. 713 Kodeksu Cywilnego Napoleona.
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OŚWIATA

Powstaje Liceum przyszłości dostosowane do oczekiwań młodzieży

- Wspaniale jest tworzyć szkołę od
podstaw. Chociaż nie wiem czy będę
nią kierował - to zależy od wyników
konkursu na to stanowisko - postaram
się, aby powstała na solidnych fundamentach. Takich, które sprawią, że
Liceum w Nadarzynie będzie cieszyło
się dużą popularnością i renomą. Chcę
stworzyć szkołę, do której młodzież
będzie przychodziła ze świadomością,
że tutaj nie tylko zrealizują program,
ale przede wszystkim rozwiną swoje
zainteresowania i pasje. Tutejsze Liceum będzie ukierunkowane na rozwój młodego człowieka, wsparcie jego
planów i kierunków dalszej edukacji
- powiedział w wywiadzie dla WN
dyrektor Gimnazjum w Nadarzynie Leszek Skrzypczak (wieloletni
Dyrektor pruszkowskiego „Kościucha” - red.)
- Jaka jest obecnie sytuacja liceum
w Nadarzynie, czy ta placówka już
jest czy jej los nie jest jeszcze pewny?
- Uprawomocniło się porozumienie
podpisane z powiatem pruszkowskim
na prowadzenie od 1 września 2017 roku
liceum w Nadarzynie. Podczas ostatniej sesji radni Gminy Nadarzyn jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie
założenia Liceum Ogólnokształcącego
w Nadarzynie Są akt założycielski placówki oraz statut szkoły przyjęte przez
Radę Gminy.
Od strony formalnej wszystkie wymogi zostały spełnione. Los placówki jest
w rękach tych, którzy mają jeszcze jakieś
możliwości opiniujące lub decyzyjne.
W tym przypadku jest to Mazowiecki Kurator Oświaty, bądź Wojewoda
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Mazowiecki. Wszystko robimy w tym
kierunku, aby Liceum mogło wystartować 1 września tego roku. Nie będę
ukrywał, że tworzenie placówki „szło
jak po grudzie”, były ogromne opory w tym temacie. Mimo ogromnego
zaangażowania lokalnego środowiska
i władz gminy chyba można powiedzieć,
że „szkoła rodziła się w ogromnych bólach” a proces ten jeszcze ostatecznie się
nie zakończył.
Myślę, że to jest kwestia pewnego otwarcia się na lokalne potrzeby, pomysły,
a nie wyłącznie patrzenia na własne
podwórko. Wydaje mi się, że po to samorządy współpracują, po to kreują
wspólnie jakąś aktywność także na polu
oświatowym, aby tworzyć nowe płaszczyzny do współpracy a nie odwrotnie.
Jeżeli tej współpracy nie zakładamy to
samorząd przestaje realizować swoją
podstawową funkcję. Tutaj doszło do
bardzo pozytywnego zjawiska - aktywizacji i konsolidacji środowiska. Według
mojej oceny, to ogromna aktywność
nadarzyńskiego środowiska wpłynęła
na świadomość władz powiatu, które
zrozumiały, że temat Liceum nie jest
tylko jednostkowym pomysłem lecz wynika z oczekiwań tutejszej społeczności.
- Nie jest łatwo utworzyć publiczną
szkołę średnią?

- Można powiedzieć, że dzisiaj mamy
trzy równolegle funkcjonujące ustawy
oświatowe. Mamy ustawę o systemie
oświaty, ustawę wprowadzającą prawo
oświatowe i wreszcie ustawę prawo
oświatowe. Wszystkie te dokumenty
odnoszą się do takiej sytuacji jak powołanie liceum, czy też przekształcenie
gimnazjum w liceum, czy też włączenie
gimnazjum w strukturę liceum. Wariantów było wiele, każdy z nich był formalno-prawnie możliwy. Jeden z nich
udało się nam przeprowadzić. Myślę, że
po sesji powiatowej, która zaplanowana
jest na 28 marca nasze Liceum znajdzie
się ostatecznie w powiatowej sieci szkół
ponadgimnazjalnych. Liczę na to, że
zarówno Kuratorium jak i Wojewoda
nie będą mieli uwag do nowej placówki. Wtedy będziemy mogli spokojnie
tworzyć Liceum Ogólnokształcące
w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41.
Wtedy wszystkie działania jak prowadzenie nowego Liceum i jego finanso-

wanie pozostaną po stronie gminy.

- Jakie to będzie liceum, dla kogo?
- Przede wszystkim chcemy, aby to
było Liceum dla naszego środowiska.
Takie, które będzie możliwością porównywalną - konkurencyjną do tego
co dotąd wybierali absolwenci naszego Gimnazjum. Ich kierunki edukacji
koncentrowały głównie się na liceach z terenu Warszawy, Pruszkowa
i w mniejszym stopniu Grodziska.
Mamy na uwadze, że absolwentów gimnazjów nie obowiązuje już rejonizacja.
Wybierają dalszą edukację w oparciu
o swoje zainteresowania, możliwości
i potrzeby. To oni są kreatorami swojej dalszej edukacji, a my staramy się
„skroić” naszą ofertę tak, aby była dla
młodzieży atrakcyjna i spełniała jej
oczekiwania.
- Czego młodzież oczekuje od
szkoły średniej? dlaczego przyszli
uczniowie powinni wybrać tworzoną właśnie placówkę?
- Oczekiwania polegają przede wszystkim na tym, żeby pracować efektywnie,
mieć dobry kontakt z nauczycielem,
uczyć się tych języków obcych, którymi młody człowiek jest zainteresowany
oraz tych przedmiotów rozszerzonych,
które będą potrzebne na egzaminie maturalnym i później podczas rekrutacji na
wyższe uczelnie. Czyli młody człowiek
zainteresowany jest tym, aby dobrze
przygotować się do egzaminu maturalnego i otrzymać świadectwo dojrzałości. Nasze Liceum otwarte jest właśnie
na te potrzeby. W okolicy są licea z długą tradycją i ogromnym doświadczeniem. Jednak są to duże szkoły, na pewno nie każdemu łatwo jest się odnaleźć
w tak dużym i zupełnie nowym środowisku szkolnym. Mając to na względzie
wielu młodych ludzi wybiera mniejsze
szkoły czy placówki społeczne lub też
prywatne. Przy czym te rozwiązania
wymagają ze strony rodziców określonych nakładów pieniężnych.
Chcemy przyciągnąć młodzież z naszego środowiska. Zależy nam na tym,
aby nasza szkoła była przyjazna dla
ucznia jak placówki prywatne czy społeczne, a młodzież uczyła się w niedu3 (216) marzec 2017
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żych klasach.
Dajemy młodym ludziom możliwość
wyboru interesujących ich przedmiotów, swobodę wyboru zamiast przypisania do określonej klasy. Chcemy, aby
indywidualizacja wyborów ucznia cały
czas leżała w jego gestii, aby to on był
kreatorem własnej drogi edukacyjnej.
Nasz uczeń będzie miał wybór zarówno w kwestii języków, ich poziomu oraz
realizowanych przedmiotów rozszerzonych. Wybraliśmy pięć takich przedmiotów rozszerzonych, które najczęściej wybierane są przez młodzież na
egzaminie maturalnym, a później przekładają się na punkty na wyższe uczelnie. Myślę, że dla uczniów to będzie
ważne przy wyborze naszego Liceum.
Istotnym aspektem, który pomoże
uczniom od drugiej klasy dobrze wybrać przedmioty rozszerzone będą
proponowane przez nas w klasie pierwszej koła zainteresowań z tych przedmiotów. W pierwszej klasie będziemy
również kładli duży nacisk na zajęcia
z technik poznawczych i technik uczenia się. Uważam, że bardzo przydatna
będzie dla naszych uczniów wiedza
o tym jak się uczyć efektywnie, robić
notatki, odpowiedzialnie i krytycznie
korzystać z różnych zasobów multimedialnych.
- Poza przedmiotami rozszerzonymi, liceum może oferować przedmioty uzupełniające.
- Chcemy, aby nasi uczniowie czuli się
komfortowo w dorosłym życiu, aby
byli dobrze przygotowani do różnych
wyzwań, przed którymi mogą stanąć.
Wprowadzamy takie zajęcia uzupełnia3 (216) marzec 2017

jące jak ratownictwo medyczne. Wiemy,
że im lepiej młodzież do tego przygotujemy, tym lepiej będzie mogła
w trudnych sytuacjach losowych pomóc sobie i innym. Wprowadzimy także przedmioty, które będą wspomagały
wybory przedmiotów rozszerzonych,
a jednocześnie wiązały się z niektórymi
problemami cywilizacyjnymi XXI wieku. Myślę, że uczniów zaciekawi przedmiot technologia żywności i zasady żywienia. Młodzież będzie miała okazję
nie tylko dowiedzieć się jaki jest proces
powstawania produktów, poznać ich
składniki, ale także nauczyć się wybierania tych, które są zdrowe i wartościowe.
Nauczyć się zdrowo i aktywnie spędzać
czas. Tutaj mam na myśli zajęcia sportowe. My stawiamy na pasje młodych
ludzi. Mamy wysokiej klasy, doświadczonych trenerów (złotą medalistkę
Mistrzostw Europy w siatkówce, wielokrotnego mistrza Polski w tenisie stołowym), bardzo dobre warunki lokalowe.
Myślę, że dla uczniów oferowane przez
nas zajęcia sportowe będą atrakcyjne
i chętnie będą w nich uczestniczyć.
- W pana ocenia jakie atuty będzie
miało tworzone liceum?
- Myślę, że bardzo konkurencyjne będą
małe klasy umożliwiające indywidualizację pracy z uczniem. Wiele zajęć
realizowanych w strukturze międzyklasowej czyli ogromna możliwość kreacji drogi edukacyjnej przez młodego
człowieka. Chcemy, aby te wspólne lata
pracy dawały naszym uczniom maksimum szans na pozytywny wynik egzaminu dojrzałości otwierający przed
nimi drogę na wyższe uczelnie. Kolej-

nym czynnikiem przemawiającym na
korzyść naszego Liceum jest bliskość
placówki. Im bliższe jest miejsce zamieszkania miejscu nauki, tym więcej
czasu ma uczeń na zajęcia uzupełniające, dodatkowe, pozalekcyjne oferowane
przez szkołę. Trzeba mieć na uwadze,
że nawet z najatrakcyjniejszych zajęć
dodatkowych młodzież będzie mogła
skorzystać tylko wtedy, jeśli będzie miała na to czas. Wybierając dalszą szkołę
trzeba kalkulować dłuższy czas na dojazd. Czyli mniej czasu na zajęcia dodatkowe, naukę czy wypoczynek. Jest
taki trend, aby uczyć się w Warszawie.
Z własnego doświadczenia wiem, że
dojazd może zająć półtorej do dwóch
godzin dziennie. W tygodniu daje nam
to 10 godzin, a w miesiącu 40 godzin.
Uczeń oszczędzający na dojazdach
chociażby tylko godzinę w miesiącu zyskuje 20 godzin, z czego połowę może
przeznaczyć na rozwijanie swoich zainteresowań, a połowę na wypoczynek
i rekreację. Jako Gimnazjum mamy dobrze dopracowane kontakty z tutejszym
środowiskiem. Młodzi ludzie dorastający w tym środowisku będą mogli w nim
pozostać, dalej funkcjonować w swoich
strukturach czy to harcerstwie, klubach
sportowych, Nadarzyńskim Ośrodku
Kultury, szkole muzycznej, realizować
się w różnych formach wolontariatu.
Wymieniać mógłbym jeszcze długo.
Zdarza się, ze młody człowiek podążając za modą, trendem wybiera szkołę oddaloną od miejsca zamieszkania.
Konieczność długich dojazdów sprawia, że osoba ta odczuwa uwikłanie,
zagubienie, stratę. Przenosząc się do
nowego środowiska tacy ludzie doświadczają oderwania. Nie mając czasu
na podtrzymanie tego, co stanowiło ich
korzenie, w miejscu zamieszkania tracą
kontakt ze swoim środowiskiem. Wytworzenie nowych relacji w nowej szkole także wymaga czasu. Z jednej strony
uczeń traci kontakt z dawnymi znajomymi, z drugiej nie nawiązał jeszcze
nowych. Szanse osoby dojeżdżającej
i mieszkającej na miejscu nie są równe.
Myślę, że lokalna szkoła, otwarta na
potrzeby środowiska zapewnia to, co
dostrzegamy i doceniamy później - poczucie bezpieczeństwa. Młody człowiek zachowuje swoje korzenie, poczucie przynależności do grupy oraz
pewność siebie i miejsca w tej grupie.
Dziękuję za rozmowę.

9

Wiadomości Nadarzyńskie

XXVIII i XXIX Sesja Rady Gminy Nadarzyn
Liceum ogólnokształcące w Nadarzynie, finanse oraz poselski projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy - to były
główne tematy poruszane podczas XXVIII
i XXIX sesji rady naszej gminy. Tą ostatnią zwołano w trybie nadzwyczajnym,
w całości poświęcona była powstającej na naszym terenie pierwszej publicznej szkole średniej.
Podczas XXVIII sesji Rady Gminy
Nadarzyn, która odbyła się 1 marca,
Radni przyjęli uchwałę wprowadzającą zmiany do uchwały budżetowej
Nr XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia
2016 r. W dużej mierze zmiany wynikały
z informacji otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego i z Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 22 grudnia 2016 r. Konieczność
aktualizacji uchwały budżetowej wynikała również z planowanego przez
Gminę pozyskania środków między
innymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Kolejna przyczyna zmian budżetowych
wynikała ze zmniejszenia planu dotacji
z Ministerstwa Sportu i Turystyki na
realizację programu „Umiem pływać”.
Zmiany wprowadzone do budżetu
wymagały z kolei aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Nadarzyn na lata 2017-2026.
Następnie Radni przyjęli uchwałę dostosowującą sieć szkół podstawowych
i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. Uchwałę ustalającą wysokość
opłat za świadczenia publicznych
przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn.
Nadali także nazwę nowej ulicy - Arbuzowa - stanowiącej drogę wewnętrzną
w Ruścu, na odcinku od ul. Owocowej
do drogi oznaczonej numerem ewid.
224/102.
W sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy Rada Gminy Nadarzyn wyraziła „głębokie zaniepokojenie zapisami
poselskiego projektu ustawy o ustroju
m.st. Warszawy, który wpłynął do Sejmu RP w dniu 30 stycznia br., a także
sposobem jego procedowania.” Rada
Gminy Nadarzyn zdecydowanie przeciwstawiła się „odgórnemu, niepoprzedzonemu konsultacjami społecznymi
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przyłączeniu Gminy Nadarzyn do planowanego obszaru metropolitalnego”.
Oświadczenie w tej sprawie poniżej.
Radni przyjęli również do realizacji
i wdrożenia zaktualizowany „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy
Nadarzyn”. Dokument ten (dostępny
w BIP-ie) zawiera informacje o ilości dwutlenku węgla i zanieczyszczeń (pyłów
i benzo(a)pirenu) wprowadzanych do
atmosfery na terenie Gminy oraz zużyciu energii. Podaje jednocześnie propozycje konkretnych i efektywnych działań ograniczających te ilości.
Wynika z niego, że najważniejszym czynnikiem mającym wpływ
na wielkości emisji dwutlenku węgla
w roku bazowym 2013, która wyniosła
87278,59 Mg było ogrzewanie budynków mieszkalnych (80% całości emisji),
a na drugim miejscu znalazła się emisja
ze zużytej energii elektrycznej (12,5%).

Zużycie energii finalnej na terenie całej Gminy, wyniosło 248428,01 MWh.
Analogicznie jak w przypadku emisji
CO2 czynnikiem mającym największy
wpływ na zużycie energii miało ogrzewanie budynków mieszkalnych, które
stanowi 83% sumarycznego zużycia
energii finalnej w roku bazowym. Realizacja do 2020 r. zadań wymienionych
w „Planie Gospodarki Niskoemisyjnej
dla Gminy Nadarzyn” pozwoli na redukcję (w odniesieniu do roku bazowego):
• emisji CO2 o 1064,47 Mg/rok (1,21 %);
• zużycia energii o 1498,67 MWh/rok (0,59%);
• emisji pyłu całkowitego o 33,02 kg/rok
(0,572%);
• emisji benzo(a)pirenu o 0,065 kg/rok
(0,018%);
• wzrost produkcji energii z OZE
o 885,6 MWh (0,36%).
Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwały w sprawie przystąpienia
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do zmiany Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Nadarzyn.
Podczas XXIX sesji, która odbyła
się 20 marca Radni jednogłośnie
przyjęli uchwałę w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcące-

go w Nadarzynie.
W związku z wejściem w życie porozumienia z 23 lutego tego roku
zawartego z Powiatem Pruszkowskim, Radni uchwalili, że z dniem
1 września 2017 r. zakłada się Liceum Ogólnokształcące w Nada-

rzynie. Przyjęli akt założycielski
placówki oraz jej pierwszy statut.
red.

Zapraszamy
do obejrzenia materiałów filmowych
z sesji na iTVNadarzyn

Spalarnia czy grzebalnia zwierząt w Nadarzynie?
– nie ma o tym mowy!
Wojewoda z PiS obliguje samorząd do
podjęcia uchwały określającej wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia schronisk
dla
bezdomnych
zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
jednocześnie osoby sympatyzujące
z tą samą opcją polityczną atakują Gminę za przygotowanie takiego projektu… Kolejna gra polityczna kosztem
mieszkańców?
Uzupełnienie luki prawnej dotyczącej
m.in. schronisk dla bezdomnych zwierząt, spalarni czy grzebowisk niepotrzebnie wywołało strach mieszkańców.
Nie ma i nie było planów powstania
takich instalacji na terenie naszej gminy. W tej kwestii mieszkańcy mogą być
spokojni.
Budowa na terenie Nadarzyna grzebowiska i spalarni dla zwierząt, brzmi
bardzo groźnie. Temat jest bardzo
chwytliwy medialnie i jakże drażliwy.
Czy powielane w Internecie informacje
jakoby Wójt Gminy planował budowę
i zezwalał na powstanie takich instalacji
jest kolejną nierzetelnością w przekazywaniu mieszkańcom informacji? Wynika to z chęci manipulacji i negatywnej
„nagonki” na lokalny samorząd, czy
tylko niewiedzy i ignorancji???
Kwestia uzupełnienia regulacji prawnych nieoczekiwanie stała się gorącym tematem na sesji Rady Gminy
Nadarzyn. Projekt uchwały w sprawie
między innymi schronisk dla bezdomnych zwierząt, spalarni czy grzebowisk
miał jedynie na celu uzupełnienie luki
prawnej, na którą zwrócił uwagę we
wnioskach pokontrolnych Wojewoda
Mazowiecki. Wójt nie ma możliwości
odwołania się od wystąpienia pokontrolnego i ma obowiązek poinformować Wojewodę o sposobie wykonania
zaleceń w ciągu 14 dni oraz usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości. Za3 (216) marzec 2017

tem nieprzyjęcie Uchwały podczas
XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn nie
kończy tematu, a jedynie odwleka go
w czasie – do kolejnej sesji?
Jeśli Rada Gminy nie podejmie omawianej uchwały Wojewoda może wystąpić o wyjaśnienia, wezwać Radę
w sposób formalny do podjęcia uchwały lub uzupełnić brakujące przepisy zarządzeniem zastępczym z całkowitym
pominięciem władz samorządowych.
Zatem bez względu na stawiany opór
czy niechęć, może się okazać, że nie
mamy wyjścia i musimy przepisy ustawowe przenieść na grunt gminy. Jeśli
nie zrobimy tego sami, wprowadzi je za
nas Wojewoda. Chociaż projekt uchwały brzmi groźnie, faktycznie przyjęcie
tych przepisów stanowi jedynie konieczną formalność.

wymogów, jakie hipotetycznie musiałby spełnić przedsiębiorca ubiegający
się o stosowne pozwolenie. Wbrew
opiniom Radni nie mieli udzielić zgody
na powstanie instalacji, a jedynie określić jakie warunki przedsiębiorca musi
spełnić, aby taki wniosek złożyć. Przyjęcie uchwały w sprawie między innymi
schronisk dla bezdomnych zwierząt,
spalarni, czy grzebowisk jest dla gminy obowiązkiem wynikającym z ustawy, choć czysto teoretycznym. Nie jest
prawdą, że ta uchwała jest wynikiem
prowadzonego w tej sprawie postępowania, gdyż nikt nawet o wszczęcie takiego postępowania nie wystąpił.
Co więcej, aktualne przepisy uniemożliwiają prowadzenie takiej działalności
w naszej gminie. Po pierwsze przed

Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu porządku i czystości w gminie
powinny być wprowadzone przepisy określające wymagania jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. W wystąpieniu pokontrolnym
z 15 lutego 2017 r. Wojewoda Mazowiecki stwierdził, iż (…)„do
dnia zakończenia kontroli Rada Gminy w Nadarzynie nie określiła w drodze uchwały tych wymagań. Brak ww. uregulowań zdaniem Wojewody Mazowieckiego narusza art. 7 ust.3 oraz art. 8 ust.
5 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Wniosek radnej z Klubu Zielona Gmina o zdjęcie z porządku obrad uchwały
nie rozwiązał sprawy, a jedynie przeciągnął ją w czasie. Ostatecznie uchwała
nie została zdjęta, ale przegłosowana negatywnie (Radni nie przyjęli tej
uchwały).
Nie ma zagrożenia, że na terenie naszej
gminy powstanie spalarnia czy grzebalnia. Straszenie mieszkańców uchwałą
określającą wymagania jakie powinien
spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie
takiej działalności jest niegodziwością.
Projekt uchwały dotyczył wyłącznie

uzyskaniem pozwolenia na budowę
takiego przedsięwzięcia wymagane jest
wyznaczenie ich w miejscowym planie
zagospodarowania
przestrzennego,
a na dzień dzisiejszy plany miejscowe
nie przewidują lokalizacji takich obiektów. Po drugie wymagane jest uzyskanie
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko. W obu procedurach (uchwalenie
planu miejscowego jak i dokonanie
oceny oddziaływania na środowisko)
uczestniczy społeczeństwo.
red.
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Nadarzyński Szczep Drużyn
Harcerskich
i Zuchowych WATAHA
go, gdzie odbył się uroczysty apel.
Świętowaliśmy na nim równocześnie
zakończenie Kampanii Bohater, zainaugurowanej dokładnie rok temu.
Ponieważ nasz Szczep na swojego
patrona obrał Żołnierzy Wyklętych
– przez cały rok pracy harcerskiej
staraliśmy się poznawać ich historię
i ideały, którymi żyli. Po apelu delegacja harcerzy złożyła kwiaty na grobie
nadarzyńskiego Żołnierza Niezłomnego – por. Karola Łoniewskiego
pseud. „Lew”.
Zapraszamy do obejrzenia relacji
z uroczystości na iTVNadarzyn:

Harcerska Akcja
Zimowa Wisła 2017
11 lutego 2017 roku nasi harcerze
i zuchy (prawie 100 osób) wyjechali
na zimowisko tym razem do Wisły, do
Ośrodka Wczasowego „Kłos”. Przez
7 dni podróżowaliśmy wzdłuż rzeki
Wisły, której jest poświęcony. 2017
rok. „Odwiedzaliśmy” po drodze
każdego dnia inne miasto, takie jak
Wisła, Kraków, Sandomierz, Toruń,
Malbork i Gdańsk, poznawaliśmy legendy z nimi związane, ich historię
i charakterystykę. Dzień w Malborku
przeznaczony był na turniej rycerski
– rywalizację w różnych dyscyplinach.
W Toruniu harcerze upiekli wspaniałe pierniki. Każdego dnia uczestnicy
zimowiska parę godzin zjeżdżali na
nartach i jabłuszkach na pobliskim
stoku. Pogoda i warunki narciarskie
były wspaniałe! Odwiedziliśmy Muzeum w Wiśle, gdzie wzięliśmy udział
w warsztatach z filcowania, haftowania i kaligrafii. Zwiedziliśmy również
Galerię "Sportowe trofea Adama
Małysza" oraz skocznię jego imienia.
W czasie zimowiska wybraliśmy się
także na dwie wycieczki: na wiadukt
w Łabajowie i na zaporę, blisko rezydencji Prezydenta RP. Ważnym har-

12

cerskim wydarzeniem było złożenie
zobowiązania instruktorskiego przez
dh. Gabrielę Sobczak i mianowanie
na przyboczną dh. Magdę Borowską.
Wróciliśmy 18 lutego, bardzo zadowoleni z wyjazdu.
Zdjęcia z zimowiska i jego szczegółowy
opis można znaleźć na blogu: http://wataha-zima2017.blogspot.com/

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2017 roku włączyliśmy się
w obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych biorąc
najpierw udział we Mszy św. im poświęconej. Następnie z nadarzyńskiego kościoła zuchy i harcerze
przemaszerowali na pl. Poniatowskie-

Dzień Myśli Braterskiej

Dzień Myśli Braterskiej, czyli
święto skautów na całym świecie,
w naszym Hufcu był uroczyście
obchodzony 4 marca 2017 roku.
W Pruszkowie odbył się apel dla całego Hufca, podczas którego rozdano nagrody i wyróżnienia harcerzom
z różnych środowisk. Osoby z naszego Szczepu również zostały docenione. Szczególnie wyróżnione Listem Pochwalnym Naczelnika ZHP
zostały pwd. Bogumiła Orłowska
i pwd. Weronika Rządkowska – drużynowe nadarzyńskich zuchów. „Iskrę
Poczwórnego Ognia” - nagrodę drużynowych dla harcerzy wyróżniających się w środowiskach - otrzymali
z kolei: dh. Magdalena Pawlica, dh.
Juliusz Buczyński, dh. Julia Lewandowska, dh. Kacper Bieńkowski, dh.
Maria Mori, dh. Andrzej Bęza i dh.
Marta Zakrzewska. „Dla Młodego
Talentu harcerskiego” - nagrodę Komendy Hufca przeznaczoną dla drużynowych wzorowo wypełniających
obowiązki w roku 2016 - otrzymała
3 (216) marzec 2017
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dh. Anna Murzynowska i pwd. Piotr
Lewandowski. „List Pochwalny” Komendanta Hufca odebrał phm. Filip
Skorek.

Harcerskie Rekolekcje
Biwakowe

W dniach 10-12 marca 2017 roku
w Domu Rekolekcyjnym w Podkowie
Leśnej kadra naszego Szczepu w składzie – dh. Magdalena Pawlica, pwd.
Bogumiła Orłowska, pwd. Adrian
Duszczyk oraz dh. Andrzej Bęza pod
duchowym kierownictwem kapelana
Hufca ks. phm. Sylwestra Lamenta
- zorganizowała Harcerskie Rekolekcje Biwakowe dla chętnych harcerzy
z Hufca Pruszków. Rekolekcje odbywały się pod zagadkowym tytułem
"Jezus pierwszym Skautem". W ich
trakcie staraliśmy się odkryć i pogłębić duchowe podstawy harcerstwa. Na
pewno na długo zapamiętamy m.in.
Drogę Krzyżową, którą odbyliśmy po
zmroku, przy blasku pochodni, maszerując cichymi uliczkami Podkowy
Leśnej.
Fot. arch.Szczepu
Dh. Magdalena Pawlica

Serdecznie zapraszamy do zaangażowania się
w Wielkanocną Zbiórkę Żywności, organizowaną,
jak co roku, przez nasz Szczep wraz z parafialnym
Caritas. W dniach 1 - 9 kwietnia b.r., w kilku sklepach
w Nadarzynie, będziecie mieli Państwo możliwość
podzielenia się produktami żywnościowymi,
które następnie trafią do najbardziej
potrzebujących mieszkańców naszej gminy.

NSDHiZ WATAHA

V Konkurs Piosenki Przedszkolnej w Nadarzynie

Pani
Joannie Hernik
Nauczycielce Szkoły Podstawowej
im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie

wyrazy żalu i współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

Zięcia
składają

Dyrekcja
i Pracownicy Szkoły Podstawowej
w Nadarzynie

27 kwietnia 2017 roku (czwartek) o godzinie 10.00 w Centrum
Edukacyjnym Fundacji Kultury Informacyjnej
w Nadarzynie ul. Wiśniowa 26 odbędzie się V Konkurs Piosenki
Przedszkolnej. Konkurs organizowany jest przez Fundację

Kultury Informacjnej i Przedszkole Niepubliczne Jupik
pod patronatem Wójta Gminy Nadarzyn.

Drodzy Czytelnicy!
Przypominamy, że pod niektórymi artykułami w WN pojawiają się kody QR.
Dzięki temu, przy pomocy bezpłatnej aplikacji
na smartfon lub tablet, w prosty i szybki sposób
zostaną Państwo przekierowani do materiałów filmowych iTV Nadarzyn.

Zapraszamy także do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn:

www.nadarzyn.pl

facebook: Gmina Nadarzyn
Zapraszamy do oglądania materiałów filmowych z uroczystości,
imprez sportowych i kulturalnych w samorządowej telewizji

iTV Nadarzyn

3 (216) marzec 2017
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SP Wola Krakowiańska

III Święto
Przedszkolaka
12 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej odbyło
się III Święto Przedszkolaka. Hasłem
przewodnim spotkania był ,,Kosmos”. Gości przywitała i zaprosiła do
wspólnej zabawy pani dyrektor Jolanta Ludwiniak. Główną atrakcją spotkania było Planetarium Astropark.
W trakcie pokazu 3D dzieci przeniosły się w kosmiczny świat, obserwowały Księżyc, odwiedziły astronautów na Międzynarodowej Stacji
Kosmicznej, poznały układ słoneczny
oglądając z bliska planety oraz Słońce. W salach szkolnych przygotowano
stanowiska, gdzie można było pomalować buzie, wziąć udział w warsztatach plastycznych, posłuchać bajki
o kosmosie, skosztować pysznych
koktajli owocowych oraz odpocząć
i zjeść coś na słodko w kawiarence.
Na koniec uroczystości dzieci zaproszono do zabawy z chustą animacyjną.
Wszyscy goście zadowoleni z dobrymi humorami opuszczali nasze szkolne mury. Mamy nadzieję, że spotkamy
się we wrześniu. ,, Do zobaczenia”.

Fot. arch SP Wola Krakowiańska

Fot. arch SP Wola Krakowiańska

Edyta Syryczyk
nauczyciel SP Wola Krakowiańska

SZANOWNI PAŃSTWO !!!
W lutym tego roku mogliśmy wśród mieszkańców naszej Gminy poczuć wspaniałą atmosferę
i chęć wspólnego działania dla dobra całej naszej społeczności. Zjednoczyły nas dwa wydarzenia:
działania związane z powstaniem Liceum Ogólnokształcącego i wsparcie akcji
NA RATUNEK KUBIE - PÓKI TRWA ŻYCIE PÓTY JEST NADZIEJA ...
W sobotę i niedzielę 11 i 12 lutego w różnych miejscach w Nadarzynie wraz wolontariuszami zbierałem pieniądze
na leczenie młodego i wspaniałego mieszkańca naszej miejscowości śp. Kuby Brzeczkowskiego
(wtedy jeszcze dzielnie walczącego z chorobą nowotworową)
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękuję za dar serca i wsparcie naszej akcji.
Serdecznie dziękuję wszystkim wolontariuszom za serce, czas jaki poświęciliście naszej akcji i za to,
że zawsze można na Was liczyć.
Szczególnie dziękuję: Agnieszce Krajewskiej, Magdalenie Ziętek, Karolinie Kłanieckiej, Izabeli Sęk, Andrzejowi
Pietrzakowi, Jakubowi Białobrzewskiemu, Aleksandrowi Petrukowi i Karolinie Kuch.
POMAGAMY, BO POMAGANIE MAMY W GENACH
Radny i Przewodniczący Rady Sołeckiej Nadarzyn I - Tomasz Siwa
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Gimnazjum

Nadarzyńscy gimnazjaliści na Malcie

Na początku marca grupa uczniów
z klasy z językiem angielskim wyjechała na Maltę, realizując kolejny etap
projektu „Work More, Get More”.
Wyjazd na Maltę był nagrodą za trzyletnią naukę w klasie realizującej rozszerzony program nauczania języka
angielskiego.
Pięciodniowa wycieczka dała nam
możliwość zwiedzenia najładniejszych
miejsc na Malcie, w tym stolicy Valetty,
wyspy Gozo, przepięknych nadmorskich miejscowości, a także Lazurowego Okna, które w czasie naszego pobytu runęło do morza i przestało tym
samym być wizytówką Malty.
Uczniowie mieli również okazję
uczestniczyć w zajęciach w szkole językowej Link School of English, a ja
możliwość poprowadzenia zajęć z grupą włoskich studentów.
Malta zrobiła na nas ogromne wrażenie swoim krajobrazem i śródziemnomorskim klimatem. Przyjechaliśmy
opaleni i pełni energii do nauki i pracy.
Jako nauczyciel i ambasador programu English Teaching miałam możliwość przeznaczenia na tę wycieczkę
przyznanych mi pieniędzy z Fundacji
Rozwoju NIDA. Z Fundacją NIDA
oraz Polsko - Amerykańską Fundacją FREEDOM współpracujemy od
2013 roku mając nie tylko wsparcie
finansowe, ale również metodyczne
i dydaktyczne. W związku z reformą
edukacyjną współpraca będzie kontynuowana, tym razem z nowym LO
w Nadarzynie i mamy nadzieję, że będzie równie efektywna jak z wygaszanym gimnazjum.
Oprócz wspomnianych pieniędzy
przyznawanych na projekty, co roku
wysyłamy uczniów na obozy językowe, odwiedzają nas nauczyciele anglojęzyczni (native speakers), dostajemy
pomoce naukowe i bierzemy udział
w weekendowych szkoleniach metodycznych. Wszystkie te działania
sponsorowane są przez w/w fundacje,
dzięki czemu nie ponosimy jako szkoła
żadnych opłat.
Na fotorelację z Malty zapraszamy
na stronę gimnazjum’.
Magdalena Drzewiecka
Nauczyciel Gimnazjum

3 (216) marzec 2017

fot. arch Gimnazjum

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Nadarzynie

ul. Żółwińska 41
tel. 22 739 90 96

Zapraszamy na Dni Otwarte:
29 marca o godz. 17.00
13 maja w godz. 10.00- 13.00
Więcej informacji:
www.liceum.nadarzyn.pl
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle, czyli profesjonalna dezinformacja
Radny powiatowy w sprawie ogólniaka
nabrał wody w usta. Czyżby był przeciwny inicjatywie gminy i mieszkańców?
Gdy jedni milczą, inni mówią aż zbyt
wiele. Na rozmaitych forach wrze od
komentarzy krytykujących szkołę, która dopiero powstanie i jej nauczycieli.
Sołtys traci nerwy, obraża mieszkańców,
sesji Rady Gminy unika jak diabeł święconej wody, a potem narzeka, że nie wie
co się dziej i o co chodzi.
Miesiąc temu na łamach tego miesięcznika poprosiłem radnego powiatowego, aby udowodnił swoje poparcie
i zaangażowanie w utworzenie liceum.
Oczekiwałem, że radny powie jakimi
działaniami wspierał gminną inicjatywę
i działania komitetu społecznego, przedstawi stosowne dokumenty. Tymczasem
nic. Czyżby występował przeciwko naszemu liceum i nie chciał się do tego
otwarcie przyznać? Mam takie brzydkie
podejrzenia i dlatego o tym piszę. Najwygodniej uznać, że radny „Wiadomości Nadarzyńskich” nie czyta lub, że
z „anonimami” nie dyskutuje. Mógłbym zapytać radnego na profilu FB, ale
skrupulatnie blokuje tych, którzy zadają
niewygodne pytania, a posty kasuje. Zatem łamy tego czasopisma są jedynym
w naszej gminie dostępnym miejscem
do patrzenia na ręce władzy PiS-owskiej
rządzącej w powiecie.

Kto się boi liceum?
Społecznicy w błyskawicznym tempie
zebrali przeszło trzy tysiące podpisów
pod inicjatywą popierającą powstanie
liceum. Mieszkańcy udowodnili, że wiedzą czego chcą i gdy uznają, że warto
w coś się zaangażować, to mają moc.
Nie szedłbym na wojnę z taką siłą. Nie
dziwią mnie komentarze krytykujące
tę inicjatywę. Różni ludzie mają inne
potrzeby, różne priorytety. Jedni czytają książki, inni wylewają frustracje hejtując w sieci. Jedyne co mnie irytuje to
prorocy. Ogólniak jeszcze nie powstał,
a już krytykowany jest jego niski poziom.
Moim zdaniem będzie wręcz odwrotnie. Powiat nie bez przyczyny obawiał
się konkurencji ze strony tej placówki.
Wiedzą jaki tkwi tutaj potencjał. Oberwało się także przyszłym nauczycielom
placówki. Zastanawiam się jakie trzeba
mieć o sobie mniemanie, aby zarzucać
brak kompetencji olimpijczykom, mistrzyniom Europy czy pedagogom, nie
tylko z wieloletnim doświadczeniem,
ale i udokumentowanymi sukcesami
w kształceniu młodzieży? Uczniowie
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gimnazjum osiągają wybitne wyniki
nie tylko w nauce i na egzaminach, ale
w międzyszkolnych konkursach na
szczeblu powiatu, województwa, kraju.
Jakie kompetencje, wiedzę i umiejętności ma sfrustrowany hejter prorokujący
porażkę ogólniaka? Kiedy przeczytał
jakąś książkę, zdał egzamin, podniósł
swoje kompetencje? Nauczyciele jak
i przedstawiciele wielu innych zawodów
stale się uczą i dokształcają. Może dlatego nie mają czasu na umieszczanie komentarzy w Internecie.
Nie ukrywam, że nie należę do wielbicieli tej władzy, czy jej elektoratu i mojego głosu nie zdobędzie. Uważam jednak, że milczenie PiS-owskiego radnego
powiatowego w sprawie liceum więcej
mówi niż tysiąc słów. Warto o tym pamiętać, gdy podczas najbliższych wyborów samorządowych będziemy mieli
wybór: głosować na PiS lub anty-PiS.
Z drugiej strony jaką „moc sprawczą”
ma wiceprzewodniczący rady powiatu,
który w kampanii wyborczej obiecuje
likwidację sortowni, a władze powiatu,
z jego opcji politycznej wydają korzystne dla sortowni decyzje? Całkiem wygodna pozycja, jeśli coś idzie źle, to nie
jestem odpowiedzialny, a jeśli dobrze,
to jest to moją zasługą. Kadencja zbliża
się ku końcowi, a sortownia działa. Czy
w kolejnej kampanii odgrzeje Pan stare
hasło pomijając, że jest ono dowodem
nieskuteczności działań? Domyślam
się, że gdyby były podstawy do likwidacji Hetmana, to już by to nastąpiło.
Skoro firma działa należy uznać, że
kolejne rozbudowy czy modernizacje
robione są z poszanowaniem prawa
i woli lokalnej społeczności. Zatem domyślam się, że pojawi się nowy „strach”
na mieszkańców, słowo klucz. Wytrych,
który zmrozi serca lokalnej społeczności, a w umysły sączył będzie grozę.
Rozleje się znów po gminie wizja nowej
groźby i czekającego nas Armagedonu.
Pewnie nie będą to już szczury w ptasich karmnikach. Może tym razem atak
zombi, albo przewijające się w komentarzach mobilne krematoria? Co by to nie
było, oczywiście winą obarczy się Wójta.

Sołtys na zagrodzie równy
wojewodzie?
W styczniowych Wiadomościach
Nadarzyńskich ukazała się informacja
podsumowująca półmetek pracy samorządu. Ilość sesji, podjętych uchwał,
zmiany w składzie rady i obecność sołtysów na sesjach. Z opublikowanej ta-

belki wynika, że jeden sołtys notorycznie unika spotkań Rady Gminy. W ciągu
całego 2016 roku reprezentant Starej
Wsi uczestniczył tylko w jednej sesji.
Za to najaktywniej ze wszystkich zadaje
pytania – głównie na forach internetowych. Może gdyby przychodził na sesje,
czynnie uczestniczył w życiu gminy, rozmawiał z innymi sołtysami i Radnymi,
to nie szukałby wiedzy w sieci? Bardziej
doświadczeni sołtysi nie uważają udziału w spotkaniach Rady za stratę czasu.
Pewnie dlatego nie publikują pytań
w stylu: Dlaczego Rada Gminy coś zrobiła lub czegoś nie zrobiła? Kto o coś
wnioskował lub kto czegoś nie dopilnował? Oni po prostu są na miejscu i wiedzą. Gdyby sołtys na sesjach bywał, to
mógłby pytać „u źródła” zamiast przesiadywać na forach i zadawać pytania
w eter.
Nadal na czasie jest powiedzonko, że
mowa srebrem, a milczenie złotem. Stosując je sołtys wiele by zyskał. Obserwując jego poczynania, zwłaszcza potyczki słowne na forach można by uznać,
że nie potrafi rozmawiać z osobami
o odmiennych niż jego poglądach. Rada
o „walnięciu się w łeb młotem pneumatycznym” to niestety nie jest pojedynczy
wybryk. Zdarzają się sołtysowi dość
niewybredne komentarze dotyczące na
przykład koloru włosów rozmówczyń.
Po reakcji internautów dostrzegam,
że nie tylko mnie razi brak szacunku
do innych osób, zwłaszcza obrażanie
kobiet. Cóż, również sołtys powinien
pamiętać, że do pełnienia tej funkcji
zgłosił się na ochotnika. Z chwilą wygrania wyborów, spoczął na nim obowiązek reprezentowania wszystkich
mieszkańców sołectwa, szanowania
ich woli i potrzeb. Jak na każdym z nas
spoczywa obowiązek elementarnego
szacunku do drugiego człowieka. Jeśli
obowiązki przerastają sołtysa, zawsze
może zrezygnować i dać szansę komuś
innemu. Kto będzie skupiał wszystkich
mieszkańców, wspierał i zagrzewał do
wspólnych inicjatyw.
Z okazji zbliżających się świąt Wielkiejnocy
życzę Wszystkim optymizmu, nadziei i zapału, wiosny w sercach, otwartości w umysłach,
marzeń ambitnych, relacji z innymi opartych
na szacunku i dialogu, rozwoju personalnego lecz przede wszystkim wiary w drugiego
człowieka.

AntyMalkontent
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Wybory Sołtysa Walendowa
20 marca br., w budynku Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nadarzynie, odbyło się zebranie sołectwa Walendów.
Mieszkańcy Walendowa na stanowisko Sołtysa kolejny raz wybrali
Krzysztofa Burakowskiego.

nową Radę Sołecką, w skład której
weszli: Magdalena Drzewucka, Łukasz Walaszek, Grzegorz Liszka, Michał Pająk, Andrzej Perzyna.
Zapraszamy do obejrzenia relacji
z zebrania na iTVNadarzyn

W głosowaniu tajnym wzięło udział
49 osób. 48 głosów było za kandydaturą Krzysztofa Burakowskiego, jeden
głos przeciw.
Podczas zebrania wybrano również

Budowa S8 (odcinek Siestrzeń – Paszków)
Szanowni Mieszkańcy Gminy,
Przypominamy, że w związku z budową drogi S8 na wysokości Gminy
Nadarzyn napotykamy liczne utrudnienia w ruchu.Szczegółowe informacje
dotyczące inwestycji, w tym zmiany w organizacji ruchu znajdują się na
stronie internetowej kontraktu: www.s8radziejowice-paszkow.pl.
W zakładce kontakt znajdują się wszelkie dane niezbędne do komunikacji. Dodatkowe informacje Wydział Nieruchomości GDDKiA,
pod nr tel. 22 209 24 15. Kontakt do Kierownika Projektu (osoby kierującej kontraktem z ramienia GDDKiA Oddz. w Warszawie) i jego
zespołu: Maciej Buczyński, 22 209 24 84.
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System powiadamiania SMS
Gminy Nadarzyn
Szanowni Mieszkańcy informujemy, że w naszej gminie funkcjonuje system powiadamiania SMS
– owego. Każdy mieszkaniec
zainteresowany otrzymywaniem
ważnych wiadomości może
rejestrować się drogą elektroniczną na stronie Gminy Nadarzyn
lub złożyć formularz w postaci
papierowej
w Kancelarii Urzędu Gminy
(ul. Mszczonowska 24, pokój 100
– parter).

Zapraszamy do korzystania
z tej formy komunikacji.
Szczegóły na stronie
Gminy Nadarzyn:

www.nadarzyn.pl
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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
Straż Gminna
22 720 08 67
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 			
22 755 52 22
				
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn 			
22 729 81 28
Młochów 			
22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)
Urząd Gminy Nadarzyn
Sekretariat		
22 729 81 85 w. 100, 101
Fax			
22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami 22 729 81 93
w. 161,162
Referat Urbanistyki i Architektury 22 729 81 98 w. 151,
152,153,
Referat Działalności Gospodarczej w. 172
Referat Inwestycji 22 739 97 06 w. 126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu
w. 110 - 116
Referat Realizacji Podatków i Opłat w. 121- 124, 120
Kasa
w. 203
Referat ds. funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
			
w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji 				
w. 165,166
Gminny Zespół Oświatowy.
w. 190,191
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych
w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz
ochrony informacji niejawnych 		
w. 197
Samodzielne stanowisko ds. audytu
w. 195
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie 22 739 73 44
w. 171
Biuro Rady Gminy		
22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:		
Dowody osobiste			
22 729 89 14
Ewidencja Ludności
22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ. 22 729 81 73;
w. 183, 184, 185, 186, 187 tel/fax 22 739 73 20
świadczenia rodzinne
22 739 97 07
Przesiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami pracy wodociągowe:			
503 755 217
kanalizacji sanitarnej: 22 729 83 20; 516 378 261
Starostwo Powiatowe:
Sekretariat 			
22 738 14 00
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Fax 				

22 728 92 47

Nadarzyński Ośrodek Kultury
22 729 89 15
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
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”
w Nadarzynie			
22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie
22 729 90 47
Żłobek w Ruścu
22 724 50 66
Gimnazjum
22 739 96 90; 22 739 98 16
SP Kostowiec			
22 729 91 69
SP Młochów		
22 729 91 40
SP Nadarzyn			
22 729 81 66
SP Rusiec			
22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska		
22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie		
22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie		
22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy		
22 729 81 65
Przedszkole „Maluch”		
22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”		
607 615 231
Przedszkole „Jupik”		
22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”
695 743 265
Przedszkole „Bajkowy Lasek”
502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi 519 743 727; 22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Sternik”
22 739 70 74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie
502 936 482
Oficyna Informatyczna		
22 729 92 81
Fundacja Kultury Informacyjnej w Nadarzynie
				
22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie 		
22 729 89 13
Biblioteka w Młochowie 		
22 729 90 09

Urzędy Pocztowe:
05-830 Nadarzyn 		
22 729 81 18
05-831 Młochów 			
22 729 91 48
Apteki:
ul. Błońska 6 B			
22 729 88 31
ul. Sitarskich 1 			
22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a		
663 913 821
				
22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1
22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka			
22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody):		
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
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi w Kostowcu 22 729 94 37; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
22 729 94 37; 517 541 169;
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia
w Walendowie 		
22 729 88 80 lub 81
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KARTA NADARZYNIAKA

- już ponad tysiąc osób bierze udział w programie skierowanym do
Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy
i płacących tu podatki.
Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka proszeni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek należy przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych
przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - Referat
Organizacyjny (I p., pokój 216) w celu podpisania porozumienia dotyczącego
oferty upustów i ulg dla posiadaczy Karty.
Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka.

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

• Salon Fryzjerski „Marzena”,

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

Nasi partnerzy (zniżki):
KOMUNIKACJA:

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

stające z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia
Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty
ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy dostarczyć osobiście do UG Nadarzyn (pokój 216, I p.) lub przesłać
na adres e-mail;karta@nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem. Lista punktów wyznaczo-

nych przez ZTM, w których mogą być doładowywane karty: Dworzec Centralny
hala główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich, Dworzec
Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usytuowany na poziomie -1,
CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum Handlowego Blue City (lokal -1/28),
Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2 pawilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo
ONZ - linia M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia
M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr 1023, Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.
Do biletu normalnego Do biletu ulgowego 50%
Rodzaj biletu
30 dniowy imienny obowiązujący
14 zł
7 zł
w strefie 1 i 2
90 dniowy imienny obowiązujący
54 zł
27 zł
w strefie 1 i 2
30 dniowy imienny obowiązujący
12 zł
6 zł
tylko w strefie 2
90 dniowy imienny obowiązujący
30 zł
15 zł
tylko w strefie 2

ZDROWIE I URODA:

• Salon Urody; ul. Młochowska 137, Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 10% karnet na solarium.
I założenie rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216 906 • • Salon Urody - Studio Fryzur,
ul. Młochowska 137, Rozalin; 5% ogólny zakres usług gratisy przy zakupie kosmetyków po
wybraniu usługi koloryzacji.

• Gabinet Rehabilitacji oraz Terapii
Bólów Kręgosłupa, ul. Modrzewiowa 26A, Nadarzyn; tel. 696 024 653
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• SalonPiękności„Eli”, ul.Mszczonowska
50K, Nadarzyn; 5% ogólny zakres usług.

• Salon Fryzjerski „Studio 3”,

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

USŁUGI:
• VIPEX - Usługi elektryczne,

ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi
elektryczne;
• WIDOK Z NIEBA,ul. Młochowska
50, Rozalin; tel. 506 907 807
5 % filmowanie z powietrza jakość 4k
5 % zdjęcia z powietrza jakość 4k
10 % sesje ślubne z powietrza
5 % usługi dronem - od 30 marca 2016 r.
• CENTER – GAZ USŁUGI GAZOWE, ul. Modra 10, Kajetany; tel. 511
929 559; 5 % budowa instalacji gazowej
• Family Company. Usługi hydrauliczne; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn;
10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48,
Nadarzyn; 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
3 (216) marzec 2017
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• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe,
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska
1d, Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 %
imprezy okolicznościowe .

•

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

• PTU WLAN-TECH PLUS

ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów; 10% łącze
internetowe 8/512; 8% łącze internetowe 6/512.
• Serwis komputerowy Sławomir
Ossowski, ul. Błońska 62, Nadarzyn.
Montaż i serwis komputerów stacjonarnych 10%,
serwis laptopów 5%.

• MajicDekoracje ,Wykończenia,
ul.
Mszczonowska
59D, Nadarzyn, 10%
farby dekoracyjne, farby
antykorozyjne, lakiery i impregnaty do drewna, porady
malarskie 100%.

•

PITSTOP
Szymon,
ul. Komorowska 5, Nadarzyn; 10% usługi
wulkanizacyjne; 10% przechowalnia opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o.
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. admarbudownictwo.pl: tel. 791 559 291; 5% usługi

remontowe, 7% usługi wykończeniowe.

szkolenia/konferencje, imprezy integracyjne, pikniki
klasowe, przyjęcia okolicznościowe, urodziny dla
dzieci. Zniżki/promocje nie łączą się. Nie dotyczy
karnetów.

•
Gminny Ludowy Klub
Sportowy, ul. Żółwińska 41, Hala

Sportowa Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy
sportowe organizowane przez GLKS, 30%
składki członkowskie 5% obozy sportowe
organizowane przez GLKS, 5% zakup sprzętu
sportowego w firmach będących partnerami
technicznymi GLKS.

• Gminny Ośrodek Sportu
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn;

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

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

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

• Nadarzyński Ośrodek Kultury,

• MG www.mg-rolety.pl;. al. Krakowska 95,
Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy; 10 % siatki przeciw owadom, 5 % rolety zewnętrzne
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, Stara
Wieś; 10% projekt przyłączy wod-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.
•„MIESZKO”,
www.mieszkobud.pl,
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5% prace remontowo-wykończeniowe, budowa domów, prace ziemne koparko-ładowarką, 10% alarmy
i monitoringi. tel. 506907 807

•

BEST-SERW uwww.best-serw.pl,
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sieci
komputerowe i serwis oraz dostawa sprzętu
komputerowego; 10% systemy monitoringu
oraz systemy alarmowe. Tel. 606 96 26 36
• Widok z nieba, www.widokznieba.pl

KULTURA, ROZRYWKA I SPORT:

• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany;

www.kajetany.medincus.pl;
www.facebook.
com/osrodek.medincus.nadarzyn. 10 % hala
sportowa: kręgle, kort do Squash’a. kort tenis
ziemny, boisko piłka nożna, boisko siatkówka
i koszykówka. 10% Rekreacja na powietrzu:
jazda konna, boiska do piłki nożnej, siatkówki
plażowej, tenis ziemny, boisko + sprzęt do
gry w minigolfl, angielski krokiet,badbinton/
kometka/indiaka, boccia. 5% imprezy:
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Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% bilety
wstępu (1 karta - zniżka na jedną osobę).
• Fundacja im. Borchardta, Poznańska
16/4 Warszawa. www.kapitanborchardt.pl
5% rejs stażowo szkoleniowy dla 1 osoby
8% rejs stażowo szkoleniowy dla minimum 3
osób. Od 12 października 2016 roku.

EDUKACJA:

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

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

• After School
Club, ul. Młodości

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

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

taniec, fitness, sztuki walki,10% masaż, 10%
Cross Maraton Nadarzyn.
•
Przedszkole
Niepubliczne
7 Krasnoludków
al
Kasztanowa
88,
Młochów;
www.7krasnoludkow.
edu.pl; tel. 517 070
777; 50% wpisowe; 5% czesne.
• Żłobek Happy, ul. Komorowska 71,
Nadarzyn; 60% wpisowe; 8% czesne.

SKLEPY:

• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8,
Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy WQ,
zestawy kluczy, skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43,
Nadarzyn; 10% ogólny asortyment.
• Salon Optyczny „Perfect Vision”, Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn;

5% okulary korekcyjne.

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

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

• „Klasyka” Centrum Mody;

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

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

internetowy
z
zabawkami;

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

Żaneta Wójtowicz Referat Organizacyjny
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83
1.02.2017
r.
W
godzinach
popołudniowych wyjazd zastępu
do powalonej gałęzi przy ulicy
Pruszkowskiej w Nadarzynie.
3.02.2017 r. Wyjazd zastępu do
usunięcia
skutków
wypadku
drogowego z udziałem busa.
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
udzielenie pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej. Na miejscu obecne
były także: OSP Młochów oraz
karetka pogotowia ratunkowego.
4.02.2017 r. W godzinach nocnych
wyjazd zastępu do palących się palet
przy ul. Plantowej w Nadarzynie. Na
miejscu obecne były również: PSP
Pruszków, Policja Pruszków.
11.02.2017 r. W nocy udział zastępu
w usunięciu skutków wypadku
drogowego przy ul. Błońskiej
w
Nadarzynie.
Zabezpieczenie
miejsca
zdarzenia,
uprzątnięcie
jezdni. Na miejscu obecne były także:
PSP Pruszków oraz WRD Pruszków.

Akcja Honorowego Krwiodawstwa

12 marca przy siedzibie naszej jednostki dzięki uprzejmości Filii Klubu
Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „Strażak” odbyła się akcja honorowego oddawania krwi. Zarejestrowało się 48 dawców, krew oddało 39 osób, do banku krwi wpłynęło w sumie 17,250 ml
krwi. Dziękujmy za udział i zainteresowanie akcją.
porannych.
Wyjazd zastępu do palącego się
pomieszczenia biurowego na terenie
firmy ATLAS. Bez działań gaśniczych.
Na miejscu obecne OSP Młochów, PSP
Pruszków oraz Policja Raszyn. Działania
prowadzone w godzinach nocnych.
17.20.2017 r. Wyjazd zastępu
do
wypadku
drogowego
z udziałem samochodu osobowego
oraz
samochodu
dostawczego
przewożącego butle gazowe na
skrzyżowaniu trasy S8 z S7. Udzielenie
pierwszej pomocy jednej osobie
poszkodowanej,
zabezpieczenie
miejsca zdarzenia. Na miejscu dwa
zastępy PSP Pruszków, OSP Raszyn,
WRD Pruszków, Policja Raszyn oraz

4 karetki Pogotowia ratunkowego.
Działania prowadzone w godzinach
popołudniowych.
23.20.2017 r. Udział zastępu
w usuwaniu skutków dachowania
samochodu osobowego w al.
Katowickiej w Ruścu. Strażacy m.in.
zabezpieczali miejsce zdarzenia. Na
miejscu obecny WRD Pruszków.
26.20.2017 r. Wyjazd zastępu do
śmiertelnego
potracenia
osoby
przez samochód na skrzyżowaniu
w miejscowości Rusiec. Udzielenie
pierwszej
pomocy
osobie
poszkodowanej, zabezpieczenie miejsca
zdarzenia. Na miejscu obecne PSP
Pruszków, WRD Pruszków, Policja
Nadarzyn, Pogotowie Ratunkowe

13.02.2017
r.
Zadysponowanie
zastępu do załączenia się czujki na
terenie hal PTAK Moda.
15.02.2017 r. Udział zastępu
w usunięciu skutków wypadku
drogowego w Ruścu z udziałem
dwóch
aut
osobowych
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
udzielenie pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej. Na miejscu obecne
dwa zastępy PSP Pruszków, WRD
Pruszków, pogotowie ratunkowe.
16.02.2017
r.
Udział
zastępu
wusunięciuskutkówwypadkudrogowego
z udziałem busa na trasie S8
przy Centrum Mody. Udzielenie
pierwszej pomocy sześciu osobom
poszkodowanym,
zabezpieczenie
miejsca zdarzenia. Na miejscu obecne
dwa zastępy PSP Pruszków, OSP Raszyn,
Policja Nadarzyn, WRD Pruszków oraz
5 karetek Pogotowia ratunkowego.
Działania prowadzone były w godzinach
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18 lutego zastęp z naszej jednostki brał udział w ćwiczeniach zorganizowanych
przez PSP Pruszków. Odbywały się one na terenie starej żwirowni w Sokołowie.
Nasi strażacy zapoznali się podczas ćwiczeń z różnymi metodami pomocy
osobom, pod którymi zarwał się lód na zbiornikach wodnych. Podczas ćwiczeń
współpracowaliśmy ze strażakami z PSP Pruszków, OSP Raszyn oraz OSP Nowa
Wieś.
3 (216) marzec 2017
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Otrębusy, Technik Policyjny oraz
Prokurator. Działania były prowadzone
w godzinach nocnych.
27.02.2017 r. Wyjazd zastępu do
usunięcia skutków kolizji dwóch
aut osobowych przy ulicy Błońskiej
w Nadarzynie. Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia,
uprzątnięcie
rozlanych
płynów ropopochodnych. Na miejscu
obecne PSP Pruszków, Policja
Nadarzyn. Działania prowadzone były

w godzinach wieczornych.
28.02.2017 r. Wyjazd zastępu do
usunięcia skutków kolizji samochodu
ciężarowego
z
samochodem
osobowym. Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia,
neutralizacja
plam
ropopochodnych,
wprowadzenie
ruchu wahadłowego. Na miejscu
obecne dwa zastępy PSP Pruszków,
WRD Pruszków, oraz Pogotowie
ratunkowe.

28.02.2017 r. Udział zastępu w gaszeniu
pożaru sadzy w kominie przy alei
Katowickiej w Ruścu. Sprawdzenie
całego pionu kominowego kamerą
termowizyjną. Na miejscu obecna była
także PSP Pruszków.

Z okazji zbliżających się Świąt
Wielkanocnych życzymy zdrowia,
czasu pełnego radości i spokoju
Druhny i Druhowie z OSP Nadarzyn
Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn

Komisariat Policji w Nadarzynie

ul. Warszawska 13; 05-830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 77 (wezwania 997)

Dzielnicowi:
- Komisariat Policji w Nadarzynie informuje, iż od 1 marca 2017 roku obowiązki
dzielnicowego rejonu Nadarzyn pełni asp. szt. Tomasz Chmura tel. 600 997 482.
- sierż. sztab. Marcin Deka, tel. 600 997 483 Rewir: Kostowiec, Rozalin,
Młochów, Stara Wieś, Urzut, Parole, Krakowiany, Wola Krakowiańska, Bieliny, Żabieniec,
- st. sierż. Małgorzata Nowak, tel. 600 997 468 rewir: Walendów,
Wolica, Szamoty, Kajetany, Rusiec, Strzeniówka.
źródło: http://kpppruszkow.policja.waw.pl/ppr/komisariaty/62567, Komisariat-Policji-w-Nadarzynie.html

3 (216) marzec 2017
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Sprzedam działkę budowlaną 2320 m2. Tel. 693 316 404; Sprzedam szafki kuchenne (używane) Tel. 798 667 134
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Oddam drzewa owocowe na działce,
za uporządkowanie jej. Tel. 661 854 476

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

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. Tel. 785 063 795

Sprzedam dom 180m2 w centrum Nadarzyna
Tel. 511 289 481

Student IV roku Politechniki Warszawskiej udzieli tanio
korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338
Pranie wykładzin, tapicerki Tel. 604 408 618, 22 662 30 20

Sprzedam działkę 3600m2 Kajetany - Czarny Las
tel. 77 509 153 015
Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088

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

WEST CAR SC
Rok założenia 1986

Serwis samochodów
ul. Mszczonowska 28 A; 05-830 Nadarzyn
tel. 729 88 05; 603 855 562; 601 067 168
e-mail: biuro@westcar.pgrs.pl;
strona: www.westcar.pgrs.pl
czynne: pn – pt 7.00 -16.00;
• Blacharstwo – lakiernictwo
• Samochody zastępcze
• Rozliczenia bezgotówkowe
• Holowanie 24h/dobę
• Elektro-mechanika, filtry,

oleje, hamulce

• Kupno-sprzedaż samochodów

Wywóz nieczystości płynnych
Tel. 503 906 665 SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE
Poszukuję zespołu do hotelu koło Nadarzyna na stanowiska; kucharka, kelnerka, pokojowa, recepcjonistka.
Zapraszam do kontaktu pod numerem 887 884 815.

Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie
zatrudni ucznia/fryzjerkę,
ewentualnie pomoc fryzjerską.
Tel. 606 132 233
Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów Tel. 604 408 618,
Sprzedam: 2 fotele -welur (beż -zieleń), ława, stół,
stolik pod Tv, lustro, wieszak. Stan b.dobry
Cena do uzgodnienia. Tel. 694 930 816

Poszukuję osoby do pracy w sklepie spożywczym
w Ruścu, tel. 605 081 905
Szkoła Rodzenia ABC Macierzyństwa
zaprasza rodziców na zajęcia.
Zapisy tel. 605 45 86 39
Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie
ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę
(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

Zatrudnię do warszatu samochodowego w Nadarzynie
lakiernika, pomocnika, blacharza, zbrojarza.
Tel. 603 855 562

całych i powypadkowych

• Klimatyzacja

Usługi transportowe Ford transit,
mozliwość wypożyczenia samochodu

Pracownia protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219

Pogotowie ogrodnicze: wycinki i formowanie drzew,
zakładanie trawników sianych i z rolki, koszenie i wertykulacja trawników, strzyżenie żywopłotów, zakładanie
ogrodów zimowych, sadzenie roślin.
Usuwanie zarośli z terenów działek. Prace porządkowe.
Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki).
Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.
Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481
3 (216) marzec 2017
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Fundacja Kultury Informacyjnej
zaprasza na

Otwarte Spotkanie Czwartkowe

- Jednoosobowa
działalność gospodarcza czy spółka z o.o. ?
Wykład wygłoszą:
Roczne rozliczenia

Monika Toczyńska i Jarosław Szymanek

Spotkanie odbędzie się 6 kwietnia 2017 r.
(czwartek) o godz. 18.30
w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie,
ul. Wiśniowa 26 tel. (22) 729-92-81; 728 662 112
Wstęp wolny
Polsko -angielska spółka zatrudni w Nadarzynie operatora
wózka wysokiego składowania. Praca zmianowa
(od pon. do piątku). Tel. 533 348 006
Przedszkole w Nadarzynie zatrudni nauczyciela
wychowania przedszkolnego. Tel. 607 615 231

Sprzedam skrzypce 1/4 w bardzo dobrym stanie
z twardym futerałem. Kontakt tel. 502 041 694

3 (216) marzec 2017
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski

Z życia parafii...

Z radością informujemy, że w lutym2017 Sakrament Chrztu przyjęli:
Aniela Botkiewicz, Anna Mroczkowska, Pola Pomorska, Janusz Świtalski
Sakramentalny Związek Małżeński w lutym 2017 r. zawarły następujące osoby:
Adam Jankowski – Anna Derda,
Piotr Zalewski – Ołena Muńkowa
Z przykrością informujemy, że
w lutym 2017 r. odeszli z naszej
Parafii: śp. Andrzej Prus, śp. Jakub
Brzeczkowski, śp. Czesław Barchacki,
śp. Janina Kapica.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.
ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Caritas
przy Parafii
św. Klemensa w Nadarzynie

Punkt Caritas mieści się
w budynku parafialnym,
czynny: wtorki 10.00 – 12.00,
czwartki 15.00 – 17.00

Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego.
Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas
przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie należy:
- znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;
- wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW – 0000225750
- wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania
podatkowego do pełnych dziesiątek groszy w dół.
- w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii św. Klemensa
w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).
- pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez
Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości
przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.
Przewodnicząca Parafialnego Caritas - Stefania Łęcka Tel. 728 947 323

Internet: www.parafianadarzyn.pl, e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek Dziekan Dekanatu Raszyńskiego, Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
K U LT U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13;
www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl
Proponuje...
MALANOWSKA K.: Mgła
Pierwszy w dorobku
Kai Malanowskiej
kryminał to świetnie
skonstruowana, niepokojąca i trzymająca w napięciu opowieść o tym, że zło
przyjmuje często zaskakującą postać.
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WILCZYŃSKA
K.: Dasz radę,
Nataszo
Nikt nie może
być
gwarantem
twojego
szczęścia. Szczęście jest
w Tobie…Książka
Karoliny Wilczyńskiej to kontynuacja bestsellerowej powieści „Jeszcze raz, Nataszo”.

BOUCHER
D.:
Dylan
i Cohen: poeci
rocka
Dwaj
wielcy
poeci piosenki:
laureat literackiej
nagrody Nobla
2016 oraz ten
jedyny, nieżyjący już niestety, bard,
który zasłużył na nią równie mocno.
3 (216) marzec 2017
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B E N E DICT M.:
Pani Einstein
Wciąg ająca
i poruszająca
historia żony
Einsteina,
genialnej fizyczki, której wkład w
naukę został zapomniany. Kim była
i dlaczego nic o niej nie wiemy?

politycznej. Dzieli ich wszystko, ale
połączy jedna sprawa…

MRÓZ R.: Wotum nieufności
Pierwsza polska seria political fiction! Bohaterowie powieści znajdują
się po przeciwnych stronach sceny

LIPIŃSKI P.: Cyrankiewicz:
wieczny premier
Socjalista przed wojną, więzień Auschwitz w czasie wojny, czołowy

Anatomia 100 ćwiczeń rozciągających
Długie godziny pracy, nieprawidłowa postawa ciała mogą doprowadzić
do przeciążeń i zaburzenia harmonii
mięśniowej, bólu stawów, a nawet
urazów. W książce znalazły się opisy ćwiczeń rozciągających, które są
w stanie pomóc przy doskwierających
nam dolegliwościach.

komunista po wojnie. Konformista,
bohater dowcipów, wieczny premier.
Szara eminencja, figurant. Książka
Piotra Lipińskiego to oparta na solidnej podstawie źródłowej próba
rozwikłania zagadek i tajemnic, jakie
narosły wokół Józefa Cyrankiewicza
– jednej z najciekawszych postaci peerelowskiego establishmentu.

MIREK
K.:
Szczęśliwy
dom
Czasem
los
prowadzi
nas
swoimi drogami,
drwi z planów
i celów, jakie sobie wyznaczamy.
Bywa, że tajemnice z przeszłości nie
dają o sobie zapomnieć i kładą się
długim cieniem na życiu całej rodziny. Szczęściarzem jest ten, kto ma
zawsze dokąd wracać. Do szczęśliwego domu, który pozwoli przeczekać
każdą burzę i da swoim mieszkańcom
siłę do kolejnego kroku.

PIT-Y
w BIBLIOTECE!

Wzorem lat ubiegłych, w czytelni
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn, odbędą się dyżury pracownika
Urzędu Skarbowego w Pruszkowie.
Zapraszamy do naszej placówki
w Nadarzynie 28.03 oraz 25.04.2017 r.
(wejście od strony pl. Poniatowsikiego).
W czasie dyżuru pracownik Urzędu
Skarbowego będzie udzielał wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego
wypełnienia oraz złożenia zeznania
podatkowego za rok 2016. Na miejscu można będzie złożyć, za poświadczeniem na kopii, wypełnione
formularze PIT. Zapraszamy.

Więcej o aktualnych
wydarzeniach w Bibliotece na naszej stronie:
www.biblioteka.nadarzyn.pl
Rubrykę redaguje - Ewa Marjańska Dyrektor Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00.
3 (216) marzec 2017
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

Kreatywne ferie
ŚWIETLICA
w URZUCIE
W tym roku po raz pierwszy w świetlicy w Urzucie zorganizowaliśmy
„Kreatywne ferie”. Podczas dwóch
tygodni działo się naprawdę wiele.
Pierwszego dnia mieliśmy niezwykłego gościa z „Pracowni Wiedzy
Niezbędnej”. Pan Tomasz Acher pokazał jak stworzyć olbrzymie klocki „lego” ze styropianu. Kawałek
styropianu, szablony, specjalistyczny sprzęt do cięcia, masa świetnej
zabawy z wycinaniem, trochę kleju
i powstały piękne kamienice i kościół.
W trakcie ferii zawitaliśmy w miejsce,
gdzie nie było nas już bardzo dawno,
czyli do kuchni, a tam... uwielbiana
przez dzieci pizza. Każdy uczestnik
otrzymał kawałek surowego ciasta
i produkty, a cała reszta to inwencja
twórcza autora danej pizzy. Krojenie
szynki, papryki, tarcie sera oraz rozciąganie ciasta okazały się prawdziwą
frajdą. Powstało kilkanaście przeróżnych „pizzerinek”, każda inna i wyjątkowa. Jako, że działo się to w Walentynki, nie obyło się bez pizzowych
serc i czerwonych, pełnych miłości
laurek dla ukochanych rodziców.
Skoro ferie zimowe to oczywiście
przed świetlicą musiał stanąć bałwan.
Co prawda nie mieliśmy marchewki
i węgla, ale były szyszki i kamienie doskonałe na zastępstwo.
Codziennie choć chwilę graliśmy
w gry planszowe, ping-ponga oraz
bawiliśmy się z chustą animacyjną.
Nie ominął nas także artystyczny
bałagan podczas szycia szmacianych
przytulanek. Dwa razy mieliśmy seans filmowy, iście kinowy, z towarzystwem popcornu… a może nawet
lepszy, bo w „naszym kinie” można
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Proponuje...

było się nawet położyć. Planowane
na pierwszy tydzień zajęcia Sensoplastyki, z przyczyn niezależnych od nas
zostały przeniesione na drugi tydzień.
Na szczęście nikt się za to na nas nie
obraził. Było głośno, wesoło, kolorowo, pachnąco, kreatywnie i oczywiście brudno…bo „brudne dzieci to
szczęśliwe dzieci”. Drugi czwartek
ferii był czwartkiem „tłustym”, nawet bardzo!!! Dzięki inicjatywie zaprzyjaźnionych ze świetlicą pań - Ani
Powierży i Hani Juszczyk było u nas
istne „faworkowe szaleństwo”. Dzieci
poznały sekret dobrego ciasta, które
samodzielnie wyrabiały, wałkowały…
bo wiadomo, że „na faworki musi być
cienko”, kroiły i zawijały, nie smażyły,
za to po smażeniu sypały cukrem pudrem….i ciach do buzi…pycha. Jak
faworki to karnawał, jak karnawał to
bal i to najlepiej przebierany. Zatem
i u nas nie mogło tego zabraknąć.
W ostatni dzień ferii były przeróżne
stroje, muzyka, tańce – hulańce, zabawy nie tylko animacyjne i słodki poczęstunek. To były naprawdę świetne
dwa tygodnie, za które wszystkim
uczestnikom serdecznie dziękuję.
Dziękuję także paniom Annie Powierża i Hannie Juszczyk oraz Michałowi Sokołowskiemu mężowi od
zadań specjalnych!
Agnieszka Sokołowska
Instruktor NOK Urzucie

Z cyklu „Teatrzyk w walizce”

2 kwietnia 2017 r.

o godz. 16.00 zapraszamy
na przedstawienie

Teatru Itakzagramy

„Krystalia,
czyli Zamarznięte
Serce”

Czy marzyliście może czasem, aby znaleźć
się zupełnie gdzie indziej, w jakiejś szczęśliwej krainie, gdzie będzie tylko przygoda
i ciągła zabawa, żadnych nudnych obowiązków, odrabiania lekcji i marchewki
na obiad? Poznajcie zatem Pawła i Kasię,
którym takie właśnie marzenie niespodziewanie się ziściło! Bardzo szybko okazało
się jednak, że życzenia nie zawsze spełniają
się dokładnie tak, jak byśmy chcieli…
„Krystalia, czyli Zamarznięte Serce” to
muzyczna bajka interaktywna, która opowiada o tym, jak wielką moc mają dziecięce
serca, jak ważne są dobro i odwaga, dlaczego niektóre serca zamarzają, ile szkód
mogą wtedy wyrządzić oraz jak można
temu zaradzić. Spektakl przeznaczony dla
dzieci w wieku 3 – 10 lat. Scenariusz powstał na podstawie improwizowanej bajki
radiowej Teatru Improwizacji AFRONT
pt. „Drugi dzień wiosny”.
Dramaturgia: Joanna Mazewska
Muzyka: Katarzyna Waszkiewicz
Choreografia: Agnieszka Senderowska
Występują: Katarzyna Gruszewska, Joanna Mazewska, Agnieszka Senderowska,
Piotr Łokietek, Radosław Mazur.
3 (216) marzec 2017
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Warsztaty filozoficzne dla dzieci 5-7 lat
2 kwietnia 2017 r., o godz. 15.00
Tematem dociekań będzie: Co to znaczy być kulturalnym?
Pewna bardzo chuda Marta, chciała w domu mieć lamparta …
Wiersz „Lampart” Bogusława Michalca zainspiruje dzieci do podjęcia
dyskusji na temat kultury: Co to jest kultura, do czego się odnosi, jak ją
rozumiemy, czy przydaje się w codziennym życiu, i jeżeli tak, to w jaki
sposób, a jeżeli nie, to dlaczego? Z kim lub czym jest związana, co to
znaczy zachowywać się kulturalnie? Czy kulturalny jest człowiek, który
mówi dzień dobry, czy też ten, który zna wszystkie dzieła Mickiewicza?
I dlaczego?
Informacja dla Rodziców:
Pracować będziemy na klasycznej definicji kultury jako dorobku społeczeństwa, zarówno duchowym jak i materialnym, kultury jako rozwoju – cywilizacji
oraz sposobu zachowania się ludzi w społeczeństwie w którym żyją.
Prowadzi Agata Kłocińska Lach
Wstęp wolny

NOK wspólnie
z Mazowieckim
Instytutem Kultury
organizuje
warsztaty muzyczne
Mazurki na Mazowszu
Dla kogo?
- warsztaty dla instrumentalistów:
skrzypków, perkusistów, wiolonczelistów, klarnecistów, flecistów
i wszystkich innych grających na instrumentach melodycznych. Warunkiem uczestnictwa w warsztatach jest
umiejętność powtórzenia melodii ze
słuchu.
Co będziemy robić na warsztatach?
- tematem warsztatów będzie polska
muzyka tradycyjna.
Co to jest muzyka tradycyjna?
Na pewno słyszeliście kiedyś o oberkach, mazurkach, kujawiakach. Być
może nawet kilka razy w życiu widzieliście pary tańczące te tańce, ale
prawdopodobnie nigdy nie słyszeliście takich utworów w mediach, nie
natknęliście się na nie w Internecie
i nie potrafilibyście żadnego zanucić
3 (216) marzec 2017

ani podać przykładu.
Tymczasem region, w którym mieszkacie, jest terenem, na którym tego
typu melodie do tańca były kiedyś
bardzo powszechne i wykonywało je
wielu muzyków. Do dziś przetrwało w ludzkiej pamięci i w archiwach
wiele niezwykłej urody melodii, które
warto poznać.
Część tego dziedzictwa kulturowego
chcielibyśmy Wam zaproponować
w ramach warsztatów, na których:
• będziecie pracować z instruktorką,
która uczyła się od najstarszych żyjących muzykantów wiejskich;
• dowiecie się co to są rytmy polskie
i nauczycie się nimi posługiwać;
• poznacie dawne melodie takich tańców polskich jak: oberek, mazurek,
kujawiak itd.;
• nauczycie się sami pisać teksty piosenek;
• weźmiecie udział w praktycznych
warsztatach w profesjonalnym studiu

nagrań – co da Wam podstawy do samodzielnej realizacji dźwięku w przyszłości;
• poćwiczycie improwizację i granie
„pod nogę” – czyli do tańca. Zyskacie
praktyczne umiejętności do wykorzystania w wielu sytuacjach; dla przyjaciół na imprezach, dla rodziny, na
wakacjach.
Po co mamy brać udział w tych
warsztatach i co nam to da?
- warsztaty są dla chętnych. Adresujemy je do osób, które są ciekawe świata, lubią muzykę i chcą się czegoś ciekawego na jej temat dowiedzieć oraz
nauczyć się więcej niż oferuje szkoła (nawet szkoła muzyczna). Udział
w warsztatach rozwinie Waszą wyobraźnię muzyczną, poszerzy wiedzę na temat muzyki oraz dziedzictwa kulturowego regionu, w którym
mieszkacie.
Przyjdź na spotkanie informacyjne 8 kwietnia 2017 o godz.
9.00 w Sali widowiskowej Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
Weź ze sobą instrument.
Zajęcia poprowadzi:
Paula Kinaszewska, urodzona w 1976
roku - artystka wszechstronna- aktorka, śpiewaczka i skrzypaczka ludowa.
Zaangażowana w ruch popularyzacji
i rozwijania Muzyki Tradycyjnej. Liderka zespołu Kapela Pauli Kinaszewskiej i Maryna C., oraz skrzypaczka i śpiewaczka kapeli Poszukiwacze
Zaginionego Rulonu. Ma na swoim
koncie liczne nagrania, koncerty,
spektakle, filmy i recitale. Gra w teatrze Dramatycznym w Warszawie.
Organizatorka cyklicznych zabawa tanecznych – „Potańcówki przy Zoo”.
Zdobywczyni m.in. 1szej Nagrody na
Ogólnopolskim Konkursie Dawna
Nowa Nuta i Nagrody Publiczności
w 2014 r., finalistka Starej Tradycji w
2014 r. Zdobywczyni nagród teatralnych m.in. Nagrody Krytyków ZASP
za debiut teatralny sezonu w 2000r.
Warsztaty realizowane przez Mazowiecki Instytut Kultury w ramach projektu
Mazurki na Mazowszu.
Dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Samorządu
Województwa Mazowieckiego.
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22 kwietnia 2017r.,
o godz. 19.00

zapraszamy
na premierę spektaklu

Twardowski dla
dużych i małych
grupy Teatralnia

Stowarzyszenia K-40

NAGRODY DLA BIEDRONEK

24 marca 2017 r. grupa teatralno-kabaretowa Biedronki działająca w świetlicy
NOK w Młochowie wzięła udział w XXIII Mazowieckim Przeglądzie Teatrów
Dzieci i Młodzieży MASKA im. Piotra Grabowskiego w Domu Kultury Świt,
gdzie zaprezentowała swój program „Wieczór w kropki”.
“Wieczór w kropki” to z jednej strony skecze legendarnego kabaretu „POTEM”, z drugiej zaś nuta improwizacji teatralnej.
Śpieszymy donieść, iż program ten spotkał się z fantastycznym
przyjęciem nie tylko przez warszawską publiczność, lecz także przez jury
konkursu, które doceniło go przyznając II miejsce!!!
w kategorii szkoła podstawowa klasy IV-VI. Dodatkowo dwie Biedronki,
czyli Róża Sikora oraz Miłosz Sikora zdobyli nagrody aktorskie.
Gratulacje dla młodych aktorów i instruktorki prowadzącej Biedronki Ani Balsam!!!

Jeżeli chcecie zobaczyć nasz „Wieczór w Kropki”- to zapraszamy:

To zbiór tekstów zarówno poetyckich, jak i prozatorskich napisanych
przez księdza Jana Twardowskiego.
Teksty są różnorodne, jednak tak dobrane, by tworzyły spójną całość.
Dobór tekstów, reżyseria, opracowanie sceniczne, opracowanie muzyczne: Karolina Skrzyńska.
Występują w kolejności alfabetycznej:
Krystyna Budzaj, Ewa Fabjan, Irmina Kniat-Pol, Ligia Kosno - Gębka,
Zbigniew Kozak, Wiktoria Kulesza, Magdalena Kulisiewicz, Bogusław Rylski, Grażyna Siczek,
Jolanta Sikorska.
Wstęp wolny

WYKŁADY OTWARTE
UNIWERSYTETU
TRZECIEGO WIEKU
5 kwietnia 2017 r. NOK, sala nr 2, godz. 17.00
„Świat roślin najlepszą apteką”
prowadzenie: Mateusz Senderski

odbędzie się pierwsze rodzinne

10 kwietnia 2017 r., NOK, sala nr 2, godz. 18.00
„Między sztuką, etnografią a designem polska sztuka ludowa we współczesnej kulturze wizualnej”
prowadzenie: Monika Matusiak
20 kwietnia 2017 r., NOK, sala nr 2, godz. 18.00
FILOZOFIA
„Relacja z drugim w świetle filozofii dialogu”
prowadzenie: Agata Kłocińska-Lach

ZAPRASZAMY
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1 kwietnia 2017 r.,
w godz. 11.30 – 14.30,
w świetlicy NOK
w Rozalinie
spotkanie przy grach planszowych, na które serdecznie
zapraszają: Jarosław Smoła –
prowadzący imprezę i Katarzyna
Przywecka – instruktor świetlicy.

Wstęp wolny.
Rubrykę KULTURA redaguje Kamila Michalska -Dyrektor NOK
3 (216) marzec 2017
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SPORT

Turniej brydżowy w Nadarzynie

Pierwszy inauguracyjny Turniej Par
na zapis maksymalny (26 marca br.)
został rozegrany na dystansie 20 rozdań. Zawody trwały ok. 4 godzin,
a ich celem była promocja brydża
sportowego jako formy czynnego
wypoczynku mieszkańców Gminy
Nadarzyn, który jest jednoczesnie doskonałym sposobem na „trening szarych komórek”.
Liczymy że podobne spotkania brydżowe moga spełniać ważną funkcję
w profilaktyce starzenia się i chorób
związanych z okresem późnej dorosłości (wiekiem senioralnym), w tym
choroby Alzhaimera (www.brigde60plus.
eu/o-programie/opinia-specjalisty-dr-hab-piotr-blajet-prof-umk).
Zawody przeprowadzono przy użyciu wcześniej przygotowanych (powielonych maszynowo) kart, a wyniki
liczone były komputerowo na bieżąco
przy pomocy urządzeń zbierających
zapisy (bridgemate).

Ciekawostką jest, o czym nie wszyscy wiedzą, że te nowinki technologiczne powstały nie tylko dla wygody grających, ale w pewnym sensie
zostały wymuszone przez przepisy
dotyczące dyscyplin olimpijskich,
do których brydż dołączył. Jednym
z warunków uznania go za dyscyplinę olimpijską było to, aby aktualne
wyniki udostępniane były zawodnikom na bieżąco.

Arkadiusz Ciechomski
Organizatorem turnieju był Gminny
Ośrodek Sportu w Nadarzynie

GLKS Nadarzyn - MMA/sporty walki

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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Nadarzyńscy zawodnicy sekcji MMA/sporty walki rozpoczęli nowy sezon od
udziału w Pucharze Żołnierzy Wyklętych. Zdobyliśmy 1-Złoto Michał „Beny”
Bednarski, 3 Srebra -,,Beny”, Wojtek ,,Tyson” Wieder, Kuba „Phalares” Szklarczyk,
1-Brąz-Piotr „Opal” Opaliński (fot. z zawodów obok).
Pod koniec lutego przeprowadziliśmy trening ogólnorozwojowy z młodymi piłkarzami GLKS (fot.powyżej).
Piotr Kurkus - Trener
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NORDIC WALKING
II edycja
MARSZ PO ZDROWIE

Mieszkańcy Gminy Nadarzyn!
Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom w ramach poszerzenia
strefy rekreacyjno - sportowej w Gminie Nadarzyn dla osób aktywnych
w wieku 35 - 49 lat, Gminny Ośrodek Sportu organizuje trening Nordic
Walking pod nazwą „Marsz po zdrowie” II edycja o charakterze rekreacyjnym. Po sukcesie pierwszego wydarzenia drugie spotkanie
pod okiem instruktora odbędzie 6 maja 2017 r. (sobota) na terenie
Zespołu Pałacowo - Parkowego w Młochowie oraz Rezerwatu
Przyrody Młochowski Łęg (uczestnicy wydarzenia
zostaną dowiezieni do punktu docelowego autokarem).
W ramach integracji i aktywizacji naszych mieszkańców, marsz zakończymy wspólnym grillowaniem w urokliwym miejscu, jakim jest Ludowa
Altana w Rozalinie. Będzie okazja do dyskusji nad kolejnymi inicjatywami i wydarzeniami dla „aktywnych” w Gminie Nadarzyn.
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać telefonicznie, osoba do kontaktu
Marcin Rybicki tel. 604 - 561- 073. Niezbędne jest wypełnienie Karty
Zgłoszenia oraz dostarczenie Organizatorowi. Karty zgłoszeniowe
oraz regulamin dostępne są w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn,
jak również na fanpage'u „Aktywni mieszkańcy Gminy Nadarzyn”.
Liczba uczestników ograniczona (45 osób) liczy się kolejność zgłoszeń.
Zapraszamy!!!

Aktywni
Mieszkańcy Gminy
Nadarzyn
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nadarzyn
zainteresowanych aktywnym
spędzaniem wolnego czasu oraz
lokalnymi wydarzeniami sportowymi na naszego fanpage’a
Animatorzy profilu

Marcin Rybicki
Specjalista ds. Rekreacji i Turystyki

Przeżyjmy
to jeszcze raz!

Aktywni seniorzy w Gminie Nadarzyn
mają więcej wigoru od niejednego nastolatka:), co udowodnili 4 marca podczas
pierwszego na terenie naszej Gminy zorganizowanego treningu Nordic Walking.
Skierowanana do seniorów własnie akcja okazała się „strzałem w dziesiątkę”,
świetnym pomysłem na aktywne spędzenie czasu. W sobotnie przedpołudnie
40 osób w wieku 50 plus wyruszyło na
wspólny spacer „z kijkami”. Słuchając
wskazówek instruktora, przez młochowskie lasy dotarliśmy do znajdującej się
w sąsiedniej Gminie Żabia Wola Zagrody Ojrzanów. Trasa treningu wynosiła
ponad 6 km. Wszyscy piechurzy dzielnie
pokonali ten dystans. I bez jakicholwiek
oznak zmęczenia, z uśmiechem na twarzach, wspólnie zasiedli przy ognisku.
„Życie zaczyna się po 50 - tce” !!! - tak
możemy podsumować tę akcję.
Dziękujemy za wspólny udział i życzymy
wytrwałości w kontynuacji rozpoczętych
treningów Nordic Walking .
Marcin Rybicki - Specjalista ds. Rekreacji i Turystyki
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Fot. arch. GOS

Rada Seniorów Gminy Nadarzyn składa serdeczne podziękowania
dla Pana Dariusza Zwolińskiego Dyrektora GOS w Nadarzynie,
Pana Marcina Rybickiego Specjalisty ds. Rekreacji, Władz Gminy Nadarzyn
oraz dla wszystkich, którzy przyczynili się do realizacji pierwszego spotkania
z cyklu Nordic Walking - Marsz po zdrowie.
Zorganizowanie tego wydarzenia nie byłoby możliwe bez Państwa pomocy.
Dziękujemy także wszystkim uczestnikom imprezy za aktywnie spędzony czas.
Mamy nadzieję, iż Marsz po zdrowie zapoczątkuje serię rekreacyjnych spotkań
dla seniorów mieszkających na terenie naszej gminy.
Zofia Latkowska
Przewodnicząca Rady Seniorów Gminy Nadarzyn
3 (216) marzec 2017
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- tenis stołowy
Mamy brąz
w Mistrzostwach
Polski!
W odbywających się w dniach 0305 marca 2017 w Częstochowie Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym kategorii senior nasze panie
z drużyny Ekstraklasy GLKS Scania
Nadarzyn wywalczyły brązowy medal
w grze podwójnej (fot. z dekoracji obok).
Klaudia Kusińska i Paulina Krzysiek przez turniej deblowy przeszły
bez straty seta aby w półfinale ulec
późniejszym zwyciężczyniom całego
turnieju Natalii Partyce i Katarzynie Grzybowskiej-Franc. „Możemy
być zadowolone z występu. Zgranie
na codziennych treningach i ogólne
dobre przygotowanie zrobiły swoje.
Przegrałyśmy z liderkami turnieju ale
i ten mecz mógł potoczyś się różnie.”
– komentowała Klaudia Kusińska.

I Liga Kobiet
Zepół I Ligi Kobiet po kilku spotkaniach w naszej hali pełnił tym razem,
11.03.2017, rolę gości a naszym przeciwnikiem i gospodarzem był zespół z Inowrocławia. Podróż znakomita, autostrada
i całkowity brak ruchu.
My w tabeli jesteśmy wysoko, na czwartym miejscu zaś nasz przeciwnik na
miejscu przedostatnim. Pozycje w tabeli
wskazywały faworyta. I oczywiście nasz
zespół sprostał zadaniu. W zasadzie poza
jednym pojedynkiem (Oli Dąbrowskiej
z Katarzyną Palacz) wszystkie pozostałe
nasze dziewczyny wygrały bez większych
problemów. Wynik spotkania 9-1 dla nas.
Dzięki temu umocniliśmy się na 4 pozycji
z gwarancją, że może być tylko lepiej do
końca sezonu. I jest to powód do radości.
W poprzednich latach walka aby się utrzymać trwała zawsze do końca. W tym zaś
sezonie, jeżeli nie zdarzyłaby się wpadka
z Łomżą to nasz zespół walczyłby w barażach o Ekstraklasę. Brawo dziewczyny!
Trenujcie intensywnie! Niedługo Mistrzostwa Polski w waszych kategoriach i kolejne szanse na dobre występy.
Punkty dla nas zdobyły Paulina Krzysiek 2,5,
Wiktoria Ziemkiewicz 2,5, Paulina Draniak
2,5, Ola Dąbrowska 1,5.
3 (216) marzec 2017

Fot. arch. GLKS

Debel z udziałem naszej kolejnej
zawodniczki, Marty Smętek zakończył
turniej w przedziale 5-8, zaś debel Wiktorii Ziemkiewicz uplasował się w przedziale 17-32.
W grze mieszanej, grająca z Markiem
Badowski Klaudia Kusińska zajęła
miejsce w przedziale 5-8. Pary z udziałem Pauliny Krzysiek i Marty Smętek
doszły do przedziału 17-32.
W grze pojedynczej apetyty były bardzo rozbudzone wcześniejszymi bardzo dobrymi wynikami Klaudii Kusiń-

skiej. Rozstawiona z numerem 4 liderka
GLKS Scania Nadarzyn ukończyła turniej w przedziale 9-16 razem ze swoimi
koleżankami z zespołu Martą Smętek
i Pauliną Krzysiek. Weronika Ziemkiewicz zajęła miejsce w przedziale 33-64.
Dziewczęta po turnieju, po krótkim
odpoczynku powróciły na salę treningową z zapałem do dalszej pracy. I ta
gotowość do podejmowania kolejnych
wyzwań świadczy o ich klasie sportowej. Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
Piotr Napiórkowski - Trener

II Liga Mężczyzn
- zacięty rewanż

spotkaniach jest potrzebna waleczna
do ostatniej piłki (Patryk wygrał 3-2
w piątym secie na przewagi), a Adrian
pokonał faworyta w tej grze, naszego byłego zawodnika i wychowanka,
Bartka Lebrechta.
Wynik 4-4 i wszystko zaczęło się od
nowa. Kolejne gry i znowu bardzo
zacięta walka. Dominik Borowski jest
dosłownie o włos lepszy od swojego
przeciwnika (znowu 5 setów i ostatni
11-8). 5-4 dla nas. Została gra Napiórkowski -Chułerański. Dobra gra taktyczna naszego trenera. Sporo emocji
i kilka spornych piłek. Jedna ostatnia
dla naszego zawodnika. W całej partii 3-1 i co wydawało się w połowie
meczu niemożliwe (prowadzenie gości 4-1) stało się realne. Nasz zespół
wygrał 6-4 i zdobył 2 punkty.
Brawo za walkę i emocje i oby więcej takich spotkań. W meczu punkty
zdobyli: Bożek 2, Borowski 1,5, Napiórkowski 1,5, Majchrzak 1.
Gratulacje chłopaki!!!!

Runda rewanżowa II ligi mężczyzn
zaczęła się od rozegranego w Nadarzynie, 4 marca 2017 r. spotkania
z zespołem IKRTS Józefów. Pierwsze
spotkanie bardzo zacięte zakończyło
się wynikiem 5-5. To zapowiadało
wiele emocji w rewanżu i tak rzeczywiście było. W pierwszym rzucie gier
lepsi goście (wygrana tylko Patryka
Bożka) i wynik 1-3. Deble w związku
z tym, że była taka możliwość drużyna
gości ustawiła tak by zwiększyć szanse
na zdobycie jednego punktu na drugim stole (debel Lebrecht - Smoliński
pokonał debel Bożek-Majchrzak).
Na pierwszym stole pewne zwycięstwo zanotowała para Napiórkowski
- Borowski. Przed rundą decydującą
goście prowadzili 4-2 i gdy wydawało
się że porażka jest nieunikniona nagle
gospodarze chwycili wiatr w żagle.
Pierwsze gry po deblach zarówno Patryk Bożek jak i Adrian zagrali bardzo ofiarnie. Bardzo trudne
mecze i waleczna postawa w takich

Piotr Napiórkowski
Trener
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II Liga Mężczyzn
bez butów z Ostródą
Takiego spotkania nikt się nie spodziewał. Pierwszy raz graliśmy w Młochowie. Nasza hala 12.03.207 nie była
dostępna w związku z rozgrywanym
turniejem piłki siatkowej. W związku z tym podjęliśmy starania by rozegrać spotkanie w szkole podstawowej
w Młochowie. Tutaj wielkie podziękowania dla pana dyrektora Jarosława
Wołkowyckiego. Na naszą prośbę bez
chwili zastanowienia udostępnił nam
salę. Bardzo dziękujemy.
A sam mecz? Kolejny bardzo zacięty....
Ale po kolei. Samo ustawienie było uzależnione od zapomnianych butów. Przy
okazji przewożenia sprzętu zapodziały
się buty trenera Napiórkowskiego i tak
zaczynał on na pozycji nr 2.
Ale wracamy do meczu. Pierwsze pojedynki Adriana i Patryka na korzyść
gości 0-2. Nienajlepszy start. W kolejnych grach pewna wygrana Piotra Napiórkowskiego i bardzo ważna wygrana
Dominika Borowskiego 3-2. Przed deblami, po słabym starcie wynik 2-2 był
dla nas bardzo dobry. Deble na 1-1. Na
pierwszym stole pewnie, 3-1 dla pary
Borowski Napiórkowski, na drugim zaś
2-3 pary Bożek Majchrzak. Na kolejne
gry wychodziliśmy przy remisie 3-3. Dokładnie taka sama sytuacja była w pierwszym meczu w Ostródzie. Kolejna gra,
tu obudził się Adrian Majchrzak. Zagrał
o wiele aktywniej od swojego przeciwnika i wygrał pewnie 3-0. Zaś Patryk całkowicie nie radził sobie z przeciwnikiem
i po szybkiej grze przegrał 0-3. Przed
ostatnią rundą 4-4 i tu na powrót, sytuacja jak w meczu w Ostródzie. Ta faza
meczu i wynik identyczny. Do ostatnich gier wychodzili ci sami zawodnicy
którzy dotychczas wygrywali swoje gry
pojedyńcze. Na pierwszym stole Piotr
Napiórkowski pokonał 3-0 Lipińskiego.
5-4 dla nas. Ostatnia gra i wiele emocji.
Wyczerpany Dominik walczył z przeciwnikiem i własnym zmęczeniem.
I dał radę. Ostatni set 2-2, w punktach
9-9, znakomite dwie akcje i jest 3-2 dla
Dominika. 6-4 dla GLKS i wynik jak w
pierwszym meczu. 6-4 dla gospodarzy.
Tylko tym razem to my byliśmy gospodarzami. W dwumeczu zaś jesteśmu
lepsi o dwa sety, tak więc w przypadku
równej ilości punktów będziemy wyżej
w tabeli. Gratulacje.
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Udany występ Adriana
W dniach 24-26.02.2017 odbył się
w Krośnie trzeci turniej z cyklu
Grand Prix Polski w kategorii Junior.
Bardzo udany występ zaliczył Adrian
Majchrzak, który pewnie wygrał grupę, następnie pokonał znanego z występów na Mazowszu a obecnie grającego w Działdowie Maksymiliana
Miastowskiego. Po przegranej z Kubą
Gierachem ale po dobrych kolejnych
dwóch meczach Adrian zakończył
turniej na miejscu 12. Gratulujemy!
O występ w głównym turnieju walczył też Patryk Bożek. Pomimo zaciętej walki nie zdołał jednak przebić
się do czołowej szśdziesiątki czwórki. Wsród kobiet Nadarzyn był reprezentowany przez rozstawioną
z numerem 4 Wiktorię Ziemkiewicz,
Paulinę Draniak (34), Weronikę Bożek (39). Dziewczyny zajęły miejsca:
Wiktoria (21-24), Paulina i Weronika
(41-48).

Fot. arch. GLKS

Wszystkim zawodnikom życzymy
jak największych sukcesów
w kolejnych zawodach i wytwałości
w dążeniu do celu!
Piotr Napiórkowski - Trener

Adaś drugi na Mazowszu
Bardzo udany występ na zawodach
wojewódzkich zaliczył nasz młody
zawodnik Adam Kostecki. (na fot. poniżej stoi w środku).
W rozgrywanym 04.03.2017 w Siedlinie koło Płońska Trzecim Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym
zajął drugie miejsce uzyskując tym
samym awans do Grand Prix Polski!
Miejsce na liście startowej III GPP
miała już wcześniej zapewnione Dorota Sass. Dyplom i puchar najmłod-

szego uczestnika turnieju otrzymał
Marcel Szreniawa-Sztajnert. W klasyfikacji końcowej dziewcząt wysokie miejsce w przedziale 9-12 zajęła
Marysia Śledziecka. Wśród chłopców
Filip Frankowski wywalczył bardzo
dobre miejsce w przedziale 5-8. Mikołaj Matysiak, Mateusz Matysiak
i Mateusz Wężyk byli w przedziale
25-32, Oskar Mroczek i Marcel Szreniawa-Sztajnert w przedziale 33-48.
Piotr Napiórkowski - Trener
Fot. arch. GLKS
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Ach co to był
za turniej...
Pierwszy Nadarzyn Cup przeszedł
do historii. Sobota, 25.02.2017 r. Na
sali 17 stołów. Świetne warunki. Tak
naprawdę dopisało wszystko. W zawodach, w pięciu kategoriach zagrało
około 80 zawodników. Gościem specjalnym, który powitał zawodników był
Pan Janusz Kusiński (tata trenera Marcina
i dziadek Klaudii). Pan Janusz w swojej

– „uczniowie szkół dziewczęta” oraz
„uczniowie szkół chłopcy”. Kategoria
„open” dla wszystkich oraz kategoria
„profi” dla osób grających w ligowych
rozgrywkach.
Bardzo chcielibyśmy podziękować
Wójtowi Gminy Nadarzyn, Januszowi
Grzybowi oraz Gminie Nadarzyn za
pomoc w organizacji turnieju. Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu Dariuszowi Zwolińskiemu za udostępnienie
hali i wsparcie w organizacji.
Wielką przyjemnością jest zobaczyć
w hali sportowej taką liczbę dzieci

Jako jeden z organizatorów bardzo się
cieszę, iż udało nam się wspólnie zorganizować taką imprezę.
Poniżej przedstawiamy wyniki:
Kategoria Skrzat: 1. Mateusz Sakowicz, 2. Fabian Sprzączek, 3. Aleksandra Oskiera, 4. Wojciech Ulewicz.
Kategoria Dziewczęta szkoły podstawowe i gimnazjum: 1. Antonina
Zembowicz, 2. Dorota Sass, 3. Aleksandra Oskiera, 4. Marysia Śledzicka.
Kategoria Chłopcy szkoły podstawowe i gimnazjum: 1. Tomasz Trzaskowski, 2. Filip Kostecki, 3. Adam

Fot. arch. GLKS

karierze zawodniczej zdobył 39 medali Mistrzostw Polski! Muszę przyznać, że jako
organizatorzy jesteśmy bardzo mile zaskoczeni frekwencją na naszym turnieju.
Cały turniej składał się z rozgrywek
w pięciu kategoriach. Dla najmłodszych
kategoria „skrzat”, dla troszkę starszych

- piłka siatkowa

i młodzieży rywalizującej w zawodach, a także ich rodziców, którzy
bardzo aktywnie włączyli się zarówno
w pomoc przy organizacji, ale także
sami uczestniczyli w sportowej rywalizacji. Dziękuję Piotrowi Witkowskiemu za przeprowadzenie rozgrywek.

Kostecki, 4. Kamil Sadowski.
Kategoria Open: 1. Grzegorz Pławski, 2. That Vu Xuan, 3. Janusz Duch,
4. Hung Tran Nam.
Kategoria Profi: 1. Damian Selerski
2. Mateusz Selerski, 3. Rafał, 4. Utri
Reinhold.
Piotr Napiórkowski - współorganizator Nadarzyn Cup

Fot. arch. GLKS

TURNIEJ KADETEK
w PŁOŃSKU
W niedzielę 19 marca kadetki GLKS
Nadarzyn wzięły udział w turnieju towarzyskim o Puchar Prezydenta Płońska. Nasze siatkarki w gronie 8 zespołów zajęły bez straty seta I miejsce.
Statuetkę dla najlepszej zawodniczki
otrzymała w naszej ekipie Julia Wasilewska, która dzisiaj bardzo dobrze
radziła sobie w przyjęciu, ataku oraz
w polu zagrywki. Szkoda tylko, że w finałowym meczu straciliśmy z powodu
kontuzji rozgrywającą Zuzię Pyzik. Popularna „Pyza” „przykręciła kolano”
podczas wystawy. Mamy nadzieję, że
uraz nie okaże się groźny.
Dariusz Zwoliński - Trener
3 (216) marzec 2017

Skład GLKS: Asia Miszczuk, Gosia Żwirska, Zuzia Pyzik, Julia Wasilewska, Ola Cygan,
Wiktoria Kunicka, Eliza Kolarczyk, Martyna Tadzik, Natalia Mokrzycka, Klaudia Smolarow, Paulina Bąkiewicz i Zuzia Chmielewska.
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Ogólnopolski Turniej Mini Piłki Siatkowej o Puchar V-ce Prezesa GLKS
12 marca na obiektach Gminnego
Ośrodka Sportu w Nadarzynie sekcja
Siatkówki GLKS Nadarzyn zorganizowała Ogólnopolski Turniej Mini
Piłki Siatkowej o Puchar V-ce Prezesa
GLKS Nadarzyn w kat. dwójki dziewcząt. Turniej zgromadził 64 zespołów
z 17 klubów z całej Polski.
Podczas 7 godzinnych zmagań rozegrano 460 spotkań. W trudną rolę sędziów wcieliły się starsze zawodniczki
sekcji, które w większości są uczennicami klas Sportowych Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Nadarzynie. Swoje zadanie wykonały na 5+
Serdeczne podziękowania należą się
także Dyrektorowi GOS w Nadarzynie Dariuszowi Zwolińskiemu, prowadzącym biuro zawodów trenerkom
Edycie Ruteckiej, Anecie Olsztyńskiej
i Marcie Ćwiertniewicz. Serdecznie
dziękujemy także Pani Beacie Dey za
obsługę medyczną oraz Paniom Hannie i Grażynie za obsługę porządko-

Młode siatkarki rozpoczęły
zmagania o Mistrzostwo
Mazowsza KINDER + SPORT

Nigdy nie jest łatwo, ale w sporcie trzeba
walczyć do końca!
Akademia Siatkówki GLKS Nadarzyn
rozpoczęła swój pierwszy turniej Kinder+
Sport, który wyłonił zespoły grające w grupach złotej i srebrnej w przypadku trójek
oraz złotej, srebrnej i brązowej w przypadku dwójek. Po tym turnieju 6 z 10 wystawionych zespołów znalazło się się w grupie
„Złotej” - 3 zespoły dwójek i 3 zespoły trójek. Zespół 4, 5 i 6 trójek zagrają w grupie
srebrnej oraz jeden zespół dwójek. Gratulacje i brawa dla zawodniczek!!!

SPORT
SZKOLNY
Piłka siatkowa

Bez straty seta gimnazjalistki
z Nadarzyna wywalczyły mistrzostwo powiatu pruszkowskiego
w piłce siatkowej, w turnieju, który
rozegrano 14 marca br. w Nadarzynie.
Chłopcy uplasowali się na 4 miejscu.
Natomiast dziewczęta ze Szkoły
Podstawowej w Ruścu zostały mi-
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Najlepsze drużyny na podium.

wą.
Najlepszymi zawodniczkami turnieju
uznano: Szulińska Ola, Amelia Duda
i Wiktoria Leśniewicz. Medale wręczały: trenerka GLKS, Mistrzyni Europy
z 2003 r. Dominika Leśniewicz oraz
Reprezentantka Polski Juniorek była za-

wodniczka GLKS Barbara Zakościelna.
Wszystkim zawodniczkom gratulujemy walki
do końca i prawdziwie sportowej postawy.
Zawody współfinansowane ze środków:
Urzędu Gminy Nadarzyn; Fundacji PZU

Wyniki na stronie www.glksnadarzyn.pl
Damian Krzemiński - Trener

Turniej o Puchar Dyrektora GOS
w Nadarzynie w kat. młodziczki
Końcowa klasyfikacja: 1. Rosario Lubowidz, 2. Metro Warszawa, 3. GLKS
NADARZYN, 4. Beta Pionki, 5. Mazovia Warszawa, 6. Plas Warszawa
Najlepszą zawodniczką w zespole GLKS NADARZYN wybrano Gabrysie
Dębowską, która była najpewniejszym punktem naszego zespołu. Bardzo ciężka praca jaką wykonała w ostatnim okresie przynosi widoczne efekty. Brawo
„Klacza”!!! Z dobrej strony pokazały się także Ola Bąkiewicz, Asia Polski, Gabrysia Maruszewska i Karolina Guzowska.
Przed nami praca praca i jeszcze raz praca...
Zespół wystąpił w składzie: Gabrysia Dębowska, Gabrysia Jedlinska, Gabrysia Maruszewska, Joanna Polski, Julia Stępień, Julia Brzeczkowska, Aleksandra Bąkiewicz, Martyna Tadzik, Natalia Mokrzycka, Karolina Guzowska, Milena Malinowska.

Damian Krzemiński - Trener

strzyniami powiatu pruszkowskiego w mini-piłce siatkowej. Będą one
reprezentowały powiat pruszkowski
w mistrzostwach rejonu warszawskiego
- zachodniego.
Zaś chłopcy ze Szkoły w Woli Krakowiańskiej w mistrzostwach powiatowych zajęli miejsce szóste.

Piłka ręczna

10 marca 2017 roku w Nadarzynie rozegrano mistrzostwa szkół podstawowych Gminy Nadarzyn w piłce ręcznej
w kategorii dziewcząt i chłopców.

Dziewczęta: I m. SP Rusiec, II m. SP
Nadarzyn, III m. SP Wola Krakowiańska, IV m. SP Młochów.
Chłopcy: I m. SP Rusiec, II m. SP Młochów, III m. SP Nadarzyn, IV m. SP
Wola Krakowiańska.
W finałach powiatowych, które odbyły sie kilka dni później uczennice
i uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ruscu zajęli miejsce drugie
i zakwalifikowali się do finału rejonowego. Gratulacje!
Wiesław Iwaniuk
- Koordynator sportu szkolnego
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ZOSTAŃ SPONSOREM
MŁODYCH SPORTOWCÓW
Jeśli chcesz wspomóc Gminny Ludowy Klub
Sportowy Nadarzyn i przekazać 1% swojego
podatku dochodowego za rok 2016 na sport
dzieci i młodzieży trenujących w sekcjach: piłki
siatkowej, tenisa stołowego, piłki nożnej i koszykowej przekaż 1% na rzecz organizacji pożytku
publicznego Jak to się robi?
Kto może przekazać 1% organizacjom pożytku publicznego?
- podatnicy: podatku dochodowego od osób
fizycznych; opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego,
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
Co należy zrobić?
1. Złożyć zeznanie podatkowe w terminie
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym
zeznaniu podatkowym PIT – 36, PIT 37,
PIT – 28, PIT 36 L, PIT 38
3. Po wyliczeniu ile podatku będziemy płacić
w tym roku w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy: FUNDACJA PARTNERSTWO, KRS
0000197334 „CEL SZCZEGÓLOWY 1% GLKS Nadarzyn”.
Wpisujemy w stosowną rubrykę również kwotę
jaką chcemy przekazać ale nie może ona przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego
z zeznania (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Urząd Skarbowy w terminie
3 miesięcy przeleje kwotę na konto fundacji,
a ta najpóźniej do 10 lipca przekaże środki dla
GLKS na jego konto.
4. WAŻNE!!! – aby środki trafiły
do GLKS Nadarzyn należy dopisać w
rubryce zeznania podatkowego „CEL
SZCZEGÓŁOWY 1%’ – GLKS
Nadarzyn
W imieniu młodych nadarzyńskich
sportowców dziękujemy Państwu
Zarząd GLKS Nadarzyn

Zapraszamy do grup naborowych
dzieci w wieku 6 - 15 lat

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):

Sala fitness : proponowane zajęcia - pilates, bóle kręgosłupa, fitness, joga.
Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna,
piłka nożna – 6 x w tygodniu do uzgodnienia).
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej)
i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41)
1. Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2. Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godz. do uzgodnienia.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim tel./fax (22) 739 90 18, e-mail: malinowski@nadarzyn.pl
lub osobiście od poniedziałku do piątku.
Redaktor naczelna: Dorota Sobolewska - Głodek. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych,
zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!!
Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy
oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego.
Adres Redakcji: Nadarzyński Ośrodek Kultury; 05-830 Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42, z dopiskiem „Wiadomości”
tel. 22 729 89 15; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; nok@nok.pl. Formularz zgłoszenia reklam oraz ich cennik na stronie www.nok.pl
w zakładce „Wiadomości Nadarzyńskie”. Wydawca: Nadarzyński Ośrodek Kultury.
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21
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NOK w obiektywie...
„Darcie pierza nie kotów,
czyli Dzień Kobiet w NOK”, 4.03.2017 r.

Z góry od lewej: Kamila Michalska,
Agnieszka Palmowska, Katarzyna Akram,
Katarzyna Kosieradzka, Ania Balsam,
Krystyna Dąbrowska, Monika Szczepańska
(fot. Marek Zdrzyłowski)

Z góry od lewej: Katarzyna Akram,
Bożena Kocot, Kamila Michalska, Daria Sojka
(fot. Marek Zdrzyłowski),
Fot. z prawej na pierwszym planie aktorka
Iza Kała (fot. Maria Kołecka)

Ewa Dałkowska

Martyna Jakubowicz
fot. Maria Kołecka40
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