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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

INWESTYCJE GMINNE
Kompleks oświatowy w Ruścu

Dobiega końca budowa II etapu
kompleksu oświatowego w Ruścu. Nowe skrzydło budynku wraz
z halą widowiskowo - sportową zostało zgłoszone do Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego
celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Powierzchnia użytkowa
nowej części wynosi 4960,81m2.
Trzy lata temu zrealizowano pierwszą część tej inwestycji (o powierzchni 5810m2). We wrześniu 2014 roku
rozpoczęło w niej naukę 280 uczniów
w 15 oddziałach.W oddanym wtedy
skrzydle mieści się Szkoła Podstawowa, sala gimnastyczna, stołówka
z zapleczem oraz aula (dla ok. 300
osób) ze sceną i zapleczem atrystycznym. Wokół budynku powstały parkingi, chodniki, a na wewnętrznym
dziedzińcu plac zabaw dla najmłodszych uczniów. Na zewnątrz wyzna-

Zapraszamy do obejrzenia materiału
filmowego/krótkiej wirtulanej wycieczki po
nowej części komplesku na iTVNadarzyn

Nowe skrzydło kompleksu oświatowego od strony „Orlika”.

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

czono w sumie 160 miejsc postojowych i dwa specjalne dla autobusów
oraz 68 miejsc dla rowerów.

Hala widowiskowo - sportowa.
4 (218) maj 2017

Warto zaznaczyć, że w bezpośrednim sąsiedztwie kompleksu znajdują
się boiska Orlik 2012 oraz ogólnodostępny plac zabaw.
W budynku funkcjonuje system zarządzania budynkiem BMS, który
poprzez czujniki temperatury będące
w salach będzie automatycznie sterował centralnym ogrzewaniem
i wentylacją mechaniczną. Kompleks
jest przystosowany do potrzeb osób
niepełnosprawnych. Ponadto w nowej części powstały, z myślą o lokal-
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REALIZOWANE
INWESTYCJE
Drogi i chodniki

Zgodnie z bieżącym zapotrzebowaniem prowadzone są prace związane
z naprawą i profilowaniem dróg na terenie Gminy Nadarzyn.

Nowa część kompleksu - widok od al. Kasztanowej.

nym Stowarzyszeniu na rzecz Dzieci
i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”, dwie sale do rehabilitacji wraz z zapleczem.
W części dydaktycznej nowego
skrzydła znajduje się 10 sal lekcyjnych
z zapleczem, w tym pracownia komputerowa. Dwie świetlice. Szatnie.
Podobnie jak w części oddanej trzy
lata temu znajdują się tu przestronne
i jasne korytarze ze naświetleniami.
Wraz z nowocześnie wyposażoną
halą widowiskowo - sportową na parterze znajdują się: szatnie połączone

i sanitariaty.
Powierznia hali widowiskwo - sportowej wynosi 1086,72 m2. Górna sala
ma 131,16 m2, sala ćwiczeń z parkietem i drabinkami 79,98 m2.
Przy kompleksie boisk Orlik, z myślą
o poszerzeniu bazy na potrzeby zajęć
sportowych powstała bieżnia oraz
skocznia do skoku w dal.
W nowej części dydaktycznej pierwotnie mieli uczyć się gimnazjaliści. Jednak
w związku z reformą oświaty i likwidacją gimnazjów wykorzystanie budynku zostanie zmienione.

Koszt budowy kompleksu oświatowego
w Ruścu to ponad 30 mln zł.
Inwestycję zakończono przed terminem.
z łazienkami, pokój pierwszej pomocy, pokój trenera, pomieszczenia
gospodarcze i magazyny; na piętrze
jest: widownia (na ponad 400 miejsc
siedzących), bufet, sala sportowa, sala
ćwiczeń, pomieszczenia magazynowe

Podpisano umowy na:
- budowę nakładki bitumicznej
ul. Wiejskiej w Młochowie; termin
wykonania - 25.09.br.
- budowę chodnika na odcinku
ul. Przejazdowa, Turystyczna do
ul. Warszawskiej w Nadarzynie; termin wykonania - 25.09.br.
- budowę chodnika przy ul. Górnej w
Ruścu; termin wykonania - 25.09.br.
- przebudowę ul. Słonecznej w Młochowie; termin wykonania - 25.09.br.

Ścieżki rowerowe

Podpisano umowę dotyczącą budowy ścieżek rowerowych na odcinku
Rozalin, Młochów, Rusiec, Kajetany.
Planowane rozpoczęcie prac 31 maja
br., zakończenia zaś w marcu 2018 r.

Świetlica NOK w Parolach

Zakończono prace związane z budową świetlicy Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury w Parolach. Budynek został
zgłoszony do PINB celem uzyskania
pozwolenia na użytkowanie.

Budowa sali gimnastycznej
w Kostowcu

W kompleksie od nowego roku
szkolnego funkcjonować będzie
ośmioletnia szkoła podstawowa. Będzie możliwe również powstanie oddziałów przedszkolnych.
red.

Przekazany został wykonawcy plac
budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Kostowcu. Prace
mają potrwać do dnia 30.06.2018 r.

Kanalizacja

Trwa budowa kanalizacji w Wolicy. Planowane zakończenie robót
30.10.2017 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica - II etap dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie
pożyczki w kwocie 2.692.466,00 zł, słownie złotych do:
dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta
sześćdziesiąt sześć złotych 00/100

W trakcie wykonania jest także I etap
prac związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Rozalinie. Zakończenie
prac planowane jest 24.08.2017 r.
Jedna z sal lekcyjnych.
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Janusz Grzyb odznaczony Orderem św. Stanisława
7 maja 2017 r. w Bazylice św. Krzyża
w Warszawie miała miejsce uroczystość Inwestytury Orderu św. Stanisława Biskupa i Męczennika. Decyzją
Wielkiej Narodowej Kapituły Order
św. Stanisława III Klasy otrzymał Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn,
ponadto Order I Klasy Wielką Wstęgę
otrzymała Orkiestra OSP Nadarzyn.
Order św. Stanisława został ustanowiony 7 maja, zaś jego pierwsze
insygnia wręczył Stanisław August
Poniatowski po uroczystej Mszy św.
w kościele św. Krzyża na Krakowskim
Przedmieściu 8 maja 1765 roku.
Z. Dunin – Wilczyński „Order św. Stanisława w Rzeczpospolitej 1765-2015.
Księga pamiątkowa 250 rocznica orderu
św. Stanisława”.
„Order Świętego Stanisława jest
zorganizowaną społecznością Dam
i Kawalerów, zjednoczonych patrona-

tem św. Stanisława BM w służbie Ojczyźnie oraz ludziom potrzebującym
różnorakiej pomocy i wsparcia. Jako
znak zaszczytny jest formą indywidualnego uhonorowania szczególnych
zasług cywilnych bądź wojskowych,
natomiast jako zrzeszenie osób działa w interesie narodu i państwa polskiego, kontynuując tradycję i wartości przypisane Orderowi Świętego
Stanisława przez króla Stanisława
Augusta Poniatowskiego. W dążeniu
do realizacji celów i zadań, Order kieruje się etosem rycerskim oraz przestrzega chrześcijańskich pryncypiów,
stwarzając równocześnie przestrzeń
na zbliżenie do siebie przedstawicieli różnych kultur i narodów. Wejście
w sferę Orderu Świętego Stanisława zależy od praktycznych działań
i stopnia patriotycznego zaangażowania kandydata w najróżniejszych ob-

szarach ludzkiej aktywności.”
Źródło: Art. 1. Konstytucji Orderu
Świętego Stanisława.
Więcej na stronie Stowarzyszenia Dam i
Kawalerów Orderu św. Stanisława w Polsce:
http://wkoss.pl/index.php/historia
Foto. archiwum Kapituły Orderu św. Stanisława.
Źródło: www.nadarzyn.pl

VIII Sesja Rady Seniorów Gminy Nadarzyn
15 maja 2017 r. odbyła się VIII Sesja Rady Seniorów Gminy Nadarzyn.
Oprócz radnych RS obecni byli także p. Magdalena Sieczka – skarbnik
Gminy Nadarzyn, p. Weronika Piórkowska – fundacja ZACZYN oraz
p. Magdalena Stankowska – doktor
nauk społecznych w zakresie socjologii (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski).
Jednym z punktów sesji było przedstawienie sprawozdania z działalności
Rady Seniorów pomiędzy sesjami,
w którym przytoczone zostały najważniejsze wydarzenia i dokonania
rady m.in.: opracowywanie statutu
i rejestracja Stowarzyszenia (obecnie
rada znajduje się w końcowej fazie
rejestracji), podnoszenie spraw środowiska wiejskiego na sejmikach,
kongresach, porozumieniach i cyklicznych spotkaniach problematyki
senioralnej. Podpisano porozumienie
z fundacją ZACZYN we współpracy
z którą RS opracuje harmonogram
pracy i strategii działań Rady Seniorów Gminy Nadarzyn na najbliższe
dwa lata.
10 maja 2017 r. czworo radnych
wzięło udział w szkoleniu dla Rad
Seniorów „Dobre praktyki Rad Se4 (218) maj 2017

niorów + Siła zespołu, czyli jak
współpracować w zespole, aby wydobyć jego moc?” zorganizowanym
w Muzeum Starożytnego Hutnictwa
w Pruszkowie. Tematyką spotkania
były zagadnienia współpracy wewnątrz grupy. Na spotkaniu zaprezentowaliśmy sukcesy jakie odniosła
nasza rada były to m.in.: dofinansowanie z budżetu gminy rehabilitacji dla
osób po wypadkach, wylewach i udarach; zwiększenie ilości patroli Straży
Gminnej w miejscach newralgicznych
dla bezpieczeństwa i wygody mieszkańców, zorganizowanie przez Gminny Ośrodek Sportu imprezy „Marsz
po zdrowie” dla seniorów pod okiem
instruktora nordic walking, udostępnienie pomieszczenia dla wszystkich
chętnych seniorów w Nadarzyńskim
Ośrodku Kultury (w piątki w godz.
13-18) oraz cele jakie wyznaczyli sobie na przyszłość członkowie RS.
W ramach VIII Sesji Rady Seniorów
odbyły się także warsztaty z współpracy w grupie. Pod okiem specjalisty – dr Magdaleny Stankowskiej, nasi
seniorzy nauczyli się, jak stworzyć
zgrany zespół, by razem działać efektywniej i sprawniej. Podczas szkolenia
członkowie RS dowiedzieli się o róż-

nych metodach komunikacji międzyludzkiej, oraz chętnie dzielili się wiedzą na temat własnych umiejętności,
zainteresowań.
Zofia Latkowska
Przewodnicząca Rady Seniorów
Gminy Nadarzyn

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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Wójt i Urząd Gminy działali zgodnie z prawem, donos był bezzasadny
Po wnikliwym śledztwie prokuratury
bezpodstawne okazało się doniesienie W. M., podającego się za dziennikarza obywatelskiego jakoby Wójt
i Urząd Gminy działali na szkodę
Gminy. Nie potwierdziły się również
inne informacje zawarte w donosie,
w tym o rzekomym niedopełnieniu
obowiązków.
10 maja br. wpłynęło do Gminy postanowienie Prokuratury Rejonowej Warszawa Śródmieście Północ o umorzeniu
śledztwa w sprawie donosu autorstwa
W. M. na działania Wójta i Urzędu Gminy Nadarzyn. Administrator portalu
internetowego podający się za dziennikarza obywatelskiego w działaniu Wójta
i Urzędu Gminy dopatrzył się wyrządzenia znacznej szkody majątkowej o nieustalonej wartości. Miało do tego dojść
w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2015 roku. Szkoda miała być wyrządzona Gminie poprzez niedopełnienie
obowiązków przez osobę zobowiązaną
do zajmowania się sprawami majątkowymi. Podstawą doniesienia był protokół z kontroli przeprowadzonej przez
Regionalną Izbę Obrachunkową (RIO)
w Warszawie.
W. M. w donosie i zeznaniach złożonych w Komendzie Powiatowej Policji
w Pruszkowie nieprawidłowości dopatrywał się m. in. w:
• wystawieniu faktur za reklamę
w Wiadomościach Nadarzyńskich,
• dwóch umowach o wypłacie ryczałtu
za korzystanie z samochodów prywatnych, które w międzyczasie pracownicy
wymienili na inne o większej pojemności silnika,
• spłacie pożyczki zaciągniętej
w 2008 roku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej.
Biorąc pod uwagę treść wystąpienia
pokontrolnego RIO, stanowiącego
podstawę donosu – umorzenie śledztwa było kwestią czasu. Gdyby kontrola
wykazała złamanie prawa karnego, RIO
skierowałoby zawiadomienie do prokuratury. Skoro tego nie zrobiło oczywistym było, że nie było do tego podstaw.
Podczas wnikliwego śledztwa, po
przesłuchaniu wielu osób w tym składającego donos W. M., pracowników
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie, pracownika Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej oraz Wójta Gminy
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Nadarzyn nie potwierdziły się rzekome
wskazane przez W. M. nieprawidłowości. Prokuratura umorzyła śledztwo,
decyzję uzasadniono „brakiem ustawowych znamion czynu zabronionego”.
Sam donos jak i zeznania złożone przez
dziennikarza obywatelskiego w uzasadnieniu postanowienia określone zostały
jako „ogólnikowe”.
To kolejny z wielu bezzasadnych donosów złożonych na przestrzeni ostatnich 4 lat. Od 2013 r. do prokuratur,
różnorodnych instytucji kontrolnych
(w tym m.in. RIO, NIK, Urząd Wojewódzki), wpłynęło kilkadziesiąt donosów na działalność Wójta, Urzędu
Gminy Nadarzyn, urzędników a nawet osoby i instytucje współpracujące
z gminą. Zdaniem autorów donosów m.in. powyższego zawiadomienia
W. M. (właściciela i administratora lokalnego portalu) oraz radnego powiatowego Dariusza Nowaka (do czego
przyznał się przed kamerami TVP w
materiale z dnia 11 marca 2017 r.) samorząd gminy łamał prawo. Przeprowadzone kontrole wykazują bezzasadność składanych doniesień.
Patrzenie na ręce władzy – niezależnie
od jej szczebla - jest świętym prawem
obywateli. Jeśli działalność przedstawicieli jednostki samorządu terytorialnego budzi wątpliwości, zasadne jest
złożenie wniosku o sprawdzenie do odpowiednich instytucji. Jednak składanie
bezpodstawnych donosów, przykładowo po to, aby informując o wszczęciu
kolejnego śledztwa podnieść statystyki

wejść na swoją stronę internetową i rozpętać falę hejtu – jest nieetyczne i nie
przystoi dziennikarzowi. Anonimowe
komentarze na lokalnym portalu obrażają wszystkie wartości. Szkalowani są
duchowni, harcerze, strażacy ochotnicy,
lekarze, muzycy, nauczyciele, sportowcy, ludzie kultury sztuki i nauki, urzędnicy różnego szczebla, właściciele firm
i organizacji współpracujących z Gminą Nadarzyn, ich rodziny i bliscy.
Jest to przejaw działania szczególnie
destrukcyjnego w małych społecznościach jak nasza, w których wszyscy się
znają i często współdziałają. Nie ma
tutaj miejsca na anonimowość i „zgubienie się w tłumie”. Szkalowani i piętnowani są ludzie, którzy mają własne
zdanie, pomysł lub współtworzą coś
wraz z samorządem lokalnym.
Administrator strony, dziennikarz
obywatelski „próbkę” szacunku do
drugiego człowieka i wysokich standardów, którymi się ponoć kieruje zaprezentował w odpowiedzi skierowanej do
pełnomocnika Gminy Nadarzyn z dnia
26 czerwca 2016 roku. „(..) odmawiam
usunięcia komentarzy jak również udostępnienia jakichkolwiek danych osobowych(…) proszę abyście podjęli dalsze
kroki prawne, albo i tu zachowam się
po prostu po chamsku i powiem, żebyście się ode mnie odpieprzyli”(…).
red.

Pani
Alicji Schabowicz
wyrazy szczerego współczucia i ubolewania
z powodu śmierci

Męża

składają Sołtys i Rada Sołecka Wolicy,
Radny - Jacek Żukowski
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Powiat milczy w sprawie kontroli
gruzowiska w Żabieńcu
Pracownicy referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki Gminy Nadarzyn
ponownie skontrolowali gruzowisko w Żabieńcu. Nadal nie ma bramy wjazdowej, a teren wciąż nie jest
ogrodzony. Starosta Maksym Gołoś
do chwili zamknięcia numeru WN
nie udzielił odpowiedzi na skierowane do niego pytania dotyczące nadzoru władz powiatu nad gruzowiskiem.
Przypominamy, sprawa dotyczy składowiska gruzu w Żabieńcu. Władze
powiatu mimo negatywnej opinii gminy wyraziły zgodę na zbieranie w tym
miejscu odpadów. Zgodę wydano na
rok. Po tym czasie gruzowisko miało zostać usunięte, a teren doprowadzony do pierwotnego stanu. Przed
upływem wyznaczonego terminu,
zbierająca odpady firma Fel-Car sp.
z o.o. wystąpiła o przedłużenie zezwolenia o kolejny rok. Ponownie
uzyskała zgodę, w mocy utrzymano
również warunki, które firma powinna spełnić, aby w tym miejscu gromadzić nieokreślone w zezwoleniu ilości
gruzu.
Od samego początku redakcja WN
przygląda się sprawie i po naszych
wcześniejszych interwencjach władze powiatu pruszkowskiego zobowiązały spółkę Fel-Car do usunięcia
zaniechań. Już po wydaniu pierwszej
decyzji w tej sprawie zwróciliśmy
uwagę, że teren – wbrew warunkom
zezwolenia – nie jest ogrodzony, nie
jest zabezpieczony przed dostaniem
się na teren gruzowiska osób trzecich i zwierząt. Nie było również
odpowiedniego oznaczenia terenu,
ani bramy wjazdowej. Spółka miała
uchybienia naprawić. Mimo, że nie
były spełniane warunki udzielenia
zezwolenia, powiat przedłużył zgodę
na składowanie gruzu o kolejny rok.
Jeśli władze powiatu wydają zezwolenia na składowanie gruzu, domagamy
się, aby kontrolowały te miejsca i pilnowały przestrzegania warunków na
jakich zezwolenia są wydawane.
Gruzowisko w Żabieńcu było w tym
roku kontrolowane nie tylko przez
nas. Dwukrotnie miejsce to spraw-
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dzał referat Ochrony Środowiska
i Gospodarki Gminy Nadarzyn
(19 kwietnia i 8 maja). Druga kontrola gruzowiska wykazała, że teren
nadal nie jest zabezpieczony przed
dostępem ludzi i zwierząt. Na terenie
ustawiono maszynę kruszącą gruz
i przyczepę kempingową. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy tę pro-

wizoryczną stróżówkę ustawiono do
pilnowania kruszarki czy całego terenu? W ruinie budynku znajdującego
się na terenie gruzowiska nadal jest
nielegalne wysypisko śmieci – meble,
części elektroniczne… Nadal nie ma
zamykanej bramy wjazdowej.
Do powiatu wysłano notatkę wraz
z dokumentacją fotograficzną wykrytych uchybień.
Pytania w sprawie nadzoru nad gruzowiskiem wysłaliśmy do starosty powiatowego Maksyma Gołosia

red.

Nie złamano prawa w szkole w Ruścu
Sąd Okręgowy w Warszawie uznał, że podczas obchodów Dnia Edukacji Narodowej w 2015 roku w szkole w Ruścu nie doszło do złamania prawa. Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie została prawomocnie uniewinniona, od jak się okazało, bezpodstawnych zarzutów.
17 maja Sąd Okręgowy w Warszawie utrzymał w mocy wyrok Sądu Rejonowego w Pruszkowie uniewinniający Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego
w Nadarzynie. W całej sprawie chodzi o rzekome nieprawidłowości w organizacji spotkania z okazji dnia nauczyciela, które odbyło się 9 października 2015 roku
w Ruścu. Sędziowie obu instancji byli w tej sprawie zgodni, Dyrektor Gminnego
Zespołu Oświatowego w Nadarzynie nie złamała prawa. Sąd okręgowy podtrzymał wyrok Sądu Rejonowego, który wyjątkowo skrupulatnie przesłuchał
42 świadków. Całe zamieszanie rozpoczęło się od donosu jednej osoby skonfliktowanej ze szkołą, która całą wiedzę na temat uroczystości dla nauczycieli
czerpała wyłącznie z Internetu.
W obszernym uzasadnieniu orzeczenia przeczytać można m. in. o wątpliwej
wiarygodności zawiadamiającego P. M., który zeznawał w sprawie także jako
świadek:
„(…) Należy zauważyć, że nie był on uczestnikiem tej uroczystości, a zatem
jego wiedza na jej temat wynika jedynie z przekazów innych osób oraz z treści
publikacji, co zresztą świadek sam podkreśla. Podaje bowiem, że zainteresował
się tą sprawą po publikacjach internetowych, mailach i publikacjach w gazetach.
(…) Świadek jest negatywnie nastawiony do przedstawicieli oświaty w gminie.
Źle ocenia szkołę, do której uczęszczają jego dzieci, a zatem jego zeznania nie
mogą być uznane za w pełni wiarygodną informację, tym bardziej, że tak jak
wspominano wyżej on sam osobiście nie uczestniczył w obchodach Dnia Edukacji Narodowej. Jego relacja jest zatem powierzchowna, nieprecyzyjna i oparta
na przypuszczeniach, domysłach i ocenach, które nie są ocenami obiektywnymi. Nie jest to relacja osoby bezpośrednio uczestniczącej w zdarzeniu będącym
przedmiotem niniejszego postępowania i dlatego z tych wszystkich powodów
nie może stanowić podstawy rozstrzygnięcia Sądu.”
red.
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OŚWIATA

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Nadarzynie ul. Żółwińska 41;
tel. 22 739 90 96

Więcej informacji: www.liceum.nadarzyn.pl

Oferta na rok szkolny 2017/2018:

« język polski i matematyka:

– dodatkowe godziny na wyrównanie
różnic programowych, przygotowanie
do egzaminu maturalnego, ćwiczenie
umiejętności;

« kształcenie językowe:

– zajęcia językowe realizowane w grupach międzyoddziałowych (zależnie od
zainteresowań i poziomu umiejętności
uczniów)
- oferta językowa:
j. angielski – poziom podstawowy
i rozszerzony,
j. niemiecki - poziom podstawowy
i rozszerzony,
j. rosyjski, j. hiszpański lub włoski – jeśli będą chętni uczniowie;

« profile klas - sam wybierasz;
« przedmioty rozszerzone

– realizowane od kl. II w grupach
międzyoddziałowych po ok. 15-18
uczniów:
- po dwa do wyboru przez ucznia,
- oferta przedmiotów rozszerzonych:

geografia, biologia, wiedza o społeczeństwie, chemia, fizyka,
- ponadto w II półroczu klasy pierwszej
koła zainteresowań z ww. przedmiotów
przygotowujące do kształcenia w zakresie rozszerzonym;

« przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo (obowiązkowy),
- zajęcia z technik poznawczych i uczenia
się (obowiązkowe w I półroczu kl. I),
- chemia doświadczalna,
- zasady zdrowego żywienia i technologia żywności;

« koła zainteresowań:

- strzeleckie,
- ratownictwa medycznego,
- teatralno – filmowe,
- lingwistyczne,
- matematyczne,
- turystyczne,
- ponadto w klasie II i III cykliczne mitingi integracyjno -przedmiotowe z bloków przedmiotowych rozszerzonych,
realizowane w formach warsztatowych

we współpracy z wykładowcami uczelni wyższych i instytutów naukowych.

« liceum oferuje również:

- wyjazdy integracyjne dla kl. I,
- pomoc pedagoga i psychologa,
- doradztwo zawodowe,
- pełnowymiarową halę sportową,
siłownię i boisko,
- dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
- sale multimedialne z tablicami interaktywnymi,
- zaplecze kuchenne i stołówkę,
- możliwość przygotowania do certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego,
- możliwość aktywności w młodzieżowej radzie gminy, szkolnym kole wolontariatu, ZHP,
- szereg programów profilaktycznych,
- programy społeczno – patriotyczne
powiązane z historią i tradycją regionu,
realizowane we współpracy z rodzicami oraz instytucjami i lokalnymi organizacjami.

ZAPRASZAMY - trwa rekrutacja!
Dzień Otwarty Liceum
Ogólnokształcącego
w Nadarzynie
13 maja 2017 roku odbył się Dzień
Otwarty Liceum Ogólnokształcącego
w Nadarzynie. Na licznie przybyłych
gimnazjalistów i ich rodziców czekało
wiele atrakcji przygotowanych przez
uczniów, nauczycieli i rodziców. Kandydaci poznali ciekawą ofertę naszego
Liceum, zobaczyli bogatą bazę dydaktyczną i wyposażenie szkoły. Uczestniczyli w pokazach edukacyjnych pre-
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zentowanych przez uczniów oraz brali
udział w konkursach i zabawach. W
indywidualnych rozmowach z nauczycielami mogli bardziej szczegółowo
poznać ofertę szkoły i przekonać się
o trafności swojego wyboru Liceum
w Nadarzynie. Pomiędzy zwiedzaniem szkoły, a pozostałymi atrakcjami
goście mieli możliwość spróbowania słodkich wypieków w kawiarence
przygotowanej przez Radę Rodziców
oraz oferty gastronomicznej z lokalu
„Chamiarnia Burgery” w Nadarzynie.
Podczas Dnia Otwartego wielu obecnych kandydatów złożyło wnioski
o przyjęcie do Liceum. Dziękujemy
za pomoc organizacyjną członkom
komitetu „Inicjatywa dla LO w Nadarzynie”, rodzicom z Rady Rodziców,
a także „Chamiarni Burgery” w Nadarzynie za przygotowanie poczęstunku
dla gości.
Justyna Zakrzewska

W dniach od 8 do 19 maja, 76 uczniów szkół gimnazjalnych złożyło

wnioski o przyjęcie do Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie.
Od 23 do 28 czerwca uczniowie będą uzupełniali wnioski o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu
gimnazjalnego. Uczniowie, którym nie powiodło się w wyborze szkoły
w lipcu, będą mieli kolejną szansę w sierpniu. W dniach 10 - 14 sierpnia
szkoły ponadgimnazjalne rozpoczynają rekrutację uzupełniającą

Fot. arch. szkoły

Prezentacja w jednej z pracowni.

Gimnazjum w Nadarzynie

Program „Szkoły Aktywne w Społeczności”
Od paru miesięcy Gimnazjum im.
św. Jana Pawła II w Nadarzynie realizuje Program „Szkoły Aktywne
w Społeczności”, którego celem jest
upowszechnianie idei i rozwój placówek promujących rozwój partnerstwa między szkołą a społecznością
lokalną, aktywizujących obywateli
i realizujących koncepcję uczenia się
przez całe życie.
W ramach Programu „Szkoły Aktywne w Społeczności”, dzięki inicjatywie prężnie działającej Rady
Rodziców naszego Gimnazjum, rozpoczęliśmy cykl spotkań z rodzicami naszych uczniów. Chętni rodzice
mogą zaprezentować uczniom swoje
zawodowe pasje. Do obecnej chwili
odwiedzili nas pan Robert Kacperski
(programista z firmy Samsung), pan
Marcin Kruszewski (inżynier telekomunikacji - Główny Architekt Bezpieczeństwa Orange Polska S.A. oraz
ekspert cywilny ds. planowania komunikacji elektronicznej w NATO),
żołnierze z Wojskowego Ośrodka Farmacji i Techniki Medycznej
z Celestynowa, pan Janusz Janiszewski (kontroler lotu), pani Iwona Malinowska (stewardessa PLL LOT),
pan Adam Malinowski (steward PLL
LOT) oraz pan Robert Wdowiarski (kapitan PLL LOT). Nasi goście
4 (218) maj 2017
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Joanna Lis koordynator projektu, Leszek Skrzypczak Dyrektor Gimnazjum z goścmi z PLL LOT

opowiadali o swojej pracy, o jej wadach i zaletach, o tym jak wyglądała
ich droga do osiągnięcia wymarzonego zawodu, a także o zarobkach, co
wywołało największe emocje wśród
uczniów. Nasza młodzież chętnie
zadawała pytania oraz brała udział
w dyskusji.
Dziękujemy wszystkim naszym
gościom za wartościowe prezentacje oraz Radzie Rodziców naszego
Gimnazjum za aktywne włączenie
się w nasz Program „Szkoły Aktyw-

ne w Społeczności”. Mamy nadzieję,
że takie spotkania pomogą naszym
uczniom w wyborze przyszłej drogi
zawodowej. Kontynuacja współpracy
z rodzicami w ramach powyższego
Programu przewidziana jest również
w naszym Liceum Ogólnokształcącym.
Joanna Lis
Nauczyciel jęz. niemieckiego,
koordynator Programu SAS
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SP Młochów

Fot. arch. szkoły

Konkurs historyczny
z okazji 226 rocznicy
uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
5 maja br. w Szkole Podstawowej
w Młochowie odbył się finał Gminnego Konkursu Historycznego
z okazji 226 rocznicy uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. To już siódma
edycja tego patriotycznego konkursu. Podobnie jak w latach ubiegłych
zmagania uczestników przebiegały
w kilku etapach.
Po przejściu eliminacji szkolnych,
na zawodników czekała seria pytań
typu ,,zamkniętego’’, następnie trudniejsze pytania typu ,,otwartego’’, a na
zakończenie - przedstawienie postaci
związanej
z okresem obrad Sejmu
Wielkiego w latach 1788-1792. Najciekawiej wybraną przez siebie postać
zaprezentowali uczniowie ze szkoły
w Ruścu, którzy przebrali się w stroje
z epoki i w formie wywiadu przedstawili jednego z twórców konstytucji
Hugo Kołłątaja (na górnej fot. obok).
W ogólnym podsumowaniu to właśnie szkoła w Ruścu zdobyła pierwsze miejsce, drugie miejsce zdobyła SP w Nadarzynie, a trzecie SP
w Młochowie.
Dla wszystkich uczestników konkursu nagrody ufundował wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb, który
objął swoim patronatem ten patriotyczny konkurs, za co w imieniu
uczestników i swoim składam podziękowanie.
W przyszłym roku, biorąc pod uwagę okrągłą -100 rocznicę odzyskania
przez Polskę niepodległości, pragnę
rozszerzyć konkurs o ten niezwykle
ważny dla Polaków temat.

Jarosław Wołkowycki
Organizator konkursu
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„SZLAKIEM PIASTOWSKIM”
Dnia 24 kwietnia 2017r. uczniowie
klas 4-6 wraz z wychowawcami i ks.
Pawłem pojechali na czterodniową
wycieczkę SZLAKIEM PIASTOWSKIM.
Ok. godz. 8:30 wyruszyliśmy autokarem spod naszej szkoły w podróż.
Podczas jazdy Marysia Stelmaszewska przeczytała nam legendy o Piaście
Kołodzieju i Popielu.
Pierwszego dnia naszej wycieczki
zwiedzaliśmy:
- Kruszwicę, tu weszliśmy na Mysią
Wieżę, z której podziwialiśmy rozciągające się wokół widoki. Potem płynęliśmy statkiem po polodowcowym
jeziorze Gopło.
- Strzelno, gdzie zwiedziliśmy romański kościół św. Prokopa i kościół
św. Trójcy.

- Inowrocław, gdzie spacerowaliśmy
wokół tężni solankowych.
Po dniu pełnym wrażeń udaliśmy się
na nocleg i obiadokolację do ośrodka
w Przyjezierzu.
Drugiego dnia naszej wycieczki, zaraz po śniadaniu, wyruszyliśmy zwiedzać Biskupin.
Obejrzeliśmy skansen- muzeum archeologiczne. Cała osada otoczona
jest murami obronnymi i zaporowymi. Dowiedzieliśmy się jak wyglądało
życie w biskupińskiej chacie i osadzie.
Mogliśmy podziwiać pierwszą broń
wykonaną z kości, stare narzędzia np.
siekiery, kosy kamienne. Przejechaliśmy się kolejką wąskotorową z Biskupina do Wenecji, podziwiając malowniczy krajobraz. W polskiej Wenecji
zwiedziliśmy ruiny zamku, gdzie po4 (218) maj 2017
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dobno straszy Wenecki Diabeł i Muzeum kolei Wąskotorowej. Mieliśmy
także czas na kupienie pamiątek i zrobienie zdjęć.
Padnięci wróciliśmy do pensjonatu
na nocny odpoczynek.
Trzeci dzień był pełen atrakcji. Po
śniadaniu wyruszyliśmy zwiedzać
Muzeum Pierwszych Piastów w Lednogórze, nawet płynęliśmy promem.
Kolejnym punktem było zwiedzanie
Skansenu Miniatur w Pobiedziskach,
widzieliśmy małe modele pałaców
i kościołów. Następnie udaliśmy się
do Swarzędza, gdzie wzięliśmy udział
w warsztatach z wyrabiania świeczek
woskowych i zwiedziliśmy skansen
roślin miododajnych. Ostatnią atrakcją tego dnia było Gniezno – Pierwsza stolica Polski. Razem z panią
przewodnik zwiedziliśmy katedrę,
obejrzeliśmy relikwie św. Wojciecha
oraz słynne Drzwi Gnieźnieńskie, na
których umieszczono życie i męczeńską śmierć św. Wojciecha. To była ciekawa lekcja historii.
Zmęczeni wróciliśmy do ośrodka na
obiadokolację. Po posiłku i małym odpoczynku mogliśmy pograć w kręgle.
Ostatniego dnia naszej wycieczki
zwiedzaliśmy Toruń- miasto Mikołaja
Kopernika. Byliśmy w planetarium,
gdzie obejrzeliśmy film „Mój Kumpel Niko”. Następnie zwiedziliśmy
kościół Najświętszej Maryi Panny
i ratusz. Pod Pomnikiem Mikołaja Kopernika zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie. Mieliśmy czas,
aby kupić pamiątki i słynne toruńskie pierniczki. Wszyscy byliśmy
w McDonalds. Pożegnaliśmy Toruń
i pojechaliśmy do Ciechocinka, gdzie
spacerowaliśmy po parku przylegającym do uzdrowiska.
Zmęczeni, zmarznięci, gdyż było
chłodno, wyruszyliśmy w drogę powrotną do domu. Około godz. 19:15
dojechaliśmy do szkoły, gdzie czekali
na nas stęsknieni rodzice.

Fot. arch. szkoły

V Konkurs Piosenki Przedszkolnej
27 kwietnia 2017 roku w Centrum
Edukacyjnym w Nadarzynie odbył się
V Konkurs Piosenki Przedszkolnej zorganizowany przez Przedszkole Niepubliczne „Jupik” oraz Fundację Kultury
Informacyjnej. Patronat nad konkursem
objął Wójt Gminy Nadarzyn Janusz
Grzyb oraz Starosta Powiatu Pruszkowskiego. Konkurs prowadziła Justyna Wyłupek, nauczyciel z pasją, inicjatorka konkursów i wydarzeń w naszej placówce.
W konkursie udział wzięło 25 przedszkolaków z 10 przedszkoli powiatu
pruszkowskiego. Przedszkolaki występowały w dwóch grupach wiekowych:
3-4 latków i 5-6 latków. Przybyły do
nas ze swoimi opiekunami oraz nauczycielami muzyki i śpiewu. Młodym
wokalistom kibicowali także ich bliscy:
mamusie, tatusiowie, rodzeństwo, brać
przedszkolna oraz gospodarze konkursu, czyli nasze „Jupikowe” przedszkolaki, które zaprezentowały krótki występ
muzyczno-taneczny, chcąc dodać otuchy artystom.
W wystrojonej kolorowo sali teatralnej
uczestnicy konkursu, pięknie ubrani

i ucharakteryzowani, prezentowali piosenki z repertuaru piosenki dziecięcej w
języku polskim oraz angielskim, śpiewając solo bądź w duecie. Repertuar piosenek był bogaty i zróżnicowany. Dzieci
zaśpiewały łącznie 17 piosenek, które
zgromadzona publiczność przyjmowała zasłużenie gromkimi brawami. Jury,
w skład którego wchodziły mamusie
dzieci „Jupikowych”, uznały wszystkie piosenki i ich wykonanie za piękne.
Przyznały więc wszystkim wokalistom
najwyższą liczbę punktów. Wszystkie
dzieci otrzymały nagrody ufundowane
Wójta Gminy Nadarzyn, za co serdecznie dziękujemy, oraz Fundację Kultury
Informacyjnej.
Cele konkursu - rozbudzanie u dzieci
zamiłowania do śpiewu oraz promocja
twórczości artystycznej dzieci w wieku przedszkolnym - zostały osiągnięte.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom
za udział w Konkursie, opiekunom za
wspieranie i trud włożony w przygotowanie dzieci. Życzymy dalszego rozwoju
talentów i radości ze śpiewania. Do zobaczenia za rok.
Justyna Wyłupek

Wycieczka była ciekawa, mogliśmy
dowiedzieć się dużo o historii naszego państwa. Będziemy ją długo i mile
wspominali.
Kamil Tomaszewski, uczeń kl. V
SP Młochów

Fot. arch. przedszkola
4 (218) maj 2017
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Nadarzyński Szczep Drużyn
Harcerskich
i Zuchowych WATAHA
Teatralia

25 marca 2017 r. w nadarzyńskim
gimnazjum odbyły się „Teatralia
2017”. Był to projekt profilaktyczny, zorganizowany i przeprowadzony przez naszą instruktorkę druhnę
pwd. Martę Kuczewską. Skierowany
był do drużyn starszoharcerskich w
Hufcu Pruszków. Zadaniem było
napisać scenariusz i przygotować
przedstawienie o tematyce tolerancji i agresji rówieśniczej dla harcerzy
i zuchów. W wydarzeniu tym wzięła
udział „Impeesa” z naszego Szczepu.

prowadziła p. Krystyna Masłowska
– przewodnicząca Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
pani sierżant sztabowy Marta Słomińska z Wydziału Prewencji Komendy
Powiatowej w Pruszkowie.

Wielkanocna Zbiórka
Żywności

W dniach 31 marca - 9 kwietnia 2017r.
w 5 sklepach na terenie gminy Nadarzyn została zorganizowana przez

NSDHiZ
„ Wa t a h a ”
Wielkanocna Zbiórka
Żywności.
Harcerze i zuchy, w trakcie
dwóch weekendów, stali
na dyżurach
w sklepach
fot. arch. szczepu
i informowali
o prowadzonej zbiórce. Kadra harcerska
zwoziła i segregowała zebrane artykuły,
a następnie przekazywała parafialnemu
Caritas. Łącznie zebrano 712 kg żywności, która poprzez Caritas dotarła do
90-ciu rodzin z terenu gminy Nadarzyn.
Bardzo dziękujemy wszystkim hojnym
darczyńcom, bez których nie moglibyśmy przeprowadzić naszej akcji!

Droga Krzyżowa
Jak co roku – w Niedzielę Palmową
- harcerze z naszego Szczepu brali
udział w wieczornej Drodze Krzyżowej. Szli oni ulicami Nadarzyna, niosąc zapalone pochodnie.

fot. arch. szczepu

Zespoły bardzo dobrze zaprezentowały swoje umiejętności aktorskie.
Powstały ciekawe scenariusze i wspaniałe kostiumy. Szczególnie pomysłowe były przebrania nadarzyńskich
harcerzy, którzy przedstawili sztukę na temat przemocy rówieśniczej
i wcielili się w postaci zwierząt. Po
spektaklach harcerze starsi śpiewali
dla młodszych i odbyły się wspólne tańce. Impreza objęta została patronatem Wójta Gminy Nadarzyn.
Po zakończeniu Teatraliów odbyły
się warsztaty profilaktyczne na temat tego, jak rozpoznawać zjawisko
przemocy rówieśniczej i domowej
oraz jak na nie reagować. Warsztaty
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Rajd Czarnobyl

W dniach 21-23 kwietnia odbył się
Harcerski Rajd Fabularny Czarnobyl
w klimacie wojskowym i postapokaliptycznym. Uczestnicy przyjeżdżają
w mundurach wojskowych, z maskami przeciwgazowymi, replikami
broni, a w fabule gry znajdują się na
terenie skażonym po awarii reaktora
w Czarnobylu i mają do wykonania
wiele zadań jako członkowie różnych frakcji militarnych działających
w zonie, i próbujących przejąć nad nią
kontrolę. W tym roku po raz kolejny na Rajd wybrali się harcerze starsi
i wędrownicy z Nadarzyna. Utworzyli razem z dh. pwd. Piotrem Lewandowskim patrol rajdowy. Wrócili
bogatsi o kolejne przygody i chętnie
wybiorą się na rajd w przyszłym roku.

Harcerska noc filmowa
w gimnazjum

29 kwietnia – kiedy rozpoczynał się
przedłużony majowy weekend – drużyna harcerska „Wilki” zebrała się
w gimnazjum w Nadarzynie. Kadra
przygotowała dla harcerzy grę terenową, ognisko oraz zabawy integracyjne, następnie odbył się maraton
filmowy, po którym wszyscy nocowali
w budynku gimnazjum.

fot. arch. szczepu

Podczas Zbiórki Chorągwi Stołecznej humory nam dopisywały

z naszego szczepu brały udział w
zajęciach, przygotowanych przez
harcerskie zespoły specjalnościowe.
Było to m.in. przeciąganie liny, chodzenie na szczudłach i strzelanie ze

sportowego łuku. Wieczorem wszyscy wrócili do domu zmęczeni, ale
i pełni wrażeń.
Dh. Magdalena Pawlica

Zbiórka Chorągwi
Stołecznej

7 maja w Warszawie odbyła się zbiórka Chorągwi Stołecznej ZHP z okazji 50-tej rocznicy nadania Chorągwi
imienia Bohaterów Warszawy. Z naszego Szczepu wyruszyło w sumie 18
osób – dh. pwd. Bogumiła Orłowska,
dh. phm. Filip Skorek i pod ich opieką: zuchy, harcerze i harcerze starsi.
Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 Mszą Świętą w Kościele na
Placu Trzech Krzyży. Potem nastąpił
przemarsz ze sztandarami do parku
Agrykola, gdzie odbył się uroczysty
apel. Poszczególne hufce prowadziły
gry i zabawy. W indiańskiej wiosce
można było strzelać z łuku do bizonów (balonów) i przygotować sobie
wspaniały pióropusz. Wioskę tatarską nasze zuchy i harcerze opuszczali
z domalowanymi wąsami oraz nauczeni przygotowywania pierożków.
Po pysznej grochówce miał miejsce
pokaz działań służb harcerskich
stosowanych przez nie przy wypadku komunikacyjnym. Potem osoby
4 (218) maj 2017
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Dzień Rodziny i Eko Sąsiad

Międzynarodowy Dzień Rodzin
ustanowiony przez Zgromadzenie
Generalne ONZ obchodzony jest corocznie w maju. W ramach obchodów
Dnia Rodziny i projektu Eko Sąsiad
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” oraz firma DB
Schenker w sobotę 13 maja zaprosiła wszystkich chętnych do spędzenia wspólnego czasu w malowniczej
scenerii Parku w Młochowie. Należy
zaznaczyć, że GODM Tęcza od wielu
lat współpracuje z Firmą DB Schenker, wspólnie prowadząc działalność
edukacyjną.
Poniżej kilka informacji o projekcie

wsparcia jest ciekawy pomysł, praca
zespołowa oraz partnerstwo z lokalną
organizacją społeczną lub instytucją
publiczną (http://www.dbschenker.pl/
log-pl-pl/start/biznes-odpowiedzialny-spolecznie/employeevoluntaryprogramme).
W tym roku projekt dotyczył m.in.
zdrowej żywności i zmiany nawyków
żywieniowych. Pracownicy DB Schenker ufundowali drewniane skrzynie,
ziemię, nasiona warzyw oraz drzewka
owocowe i w sobotni poranek przy
świetlicy w Młochowie założyliśmy
mały ekologiczny ogródek (fot. po
prawej). Natomiast od godziny 12.00
w parku rozpoczęła się wspólna edukacyjna zabawa: Rodzinna Gra Terenowa
zorganizowana z udziałem: pracowników DB Schenker oraz Strażaków
OSP w Młochowie, funkcjonariuszy
Policji i Straży Gminnej oraz pracowników Ośrodka Zdrowia z Nadarzyna.
Uczestnicy gry zapoznali się z zasadami
udzielania pierwszej pomocy, młodsi miłośnicy dwóch kółek doskona-

lili swoje umiejetności w miasteczku
rowerowym (fot. poniżej); można było
poznać pracę policjanta i założenia programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz
skorzystać z porad nt. zdrowia przy
stoisku pracowników Ośrodka Zdrowie. Ponadto: stoisko Eko - i nauka segregacji śmieci, gry i zabawy ruchowe,
warsztaty z wikliny papierowej, warsztaty pieczenia chleba. Domowe ciasta
w „Kawiarence pod Platanem”, ognisko z pieczonymi zmiemniakami,
chlebem i kiełbaską było niewątpliwie
miłym uzupełnieniem rodzinnego, sobotniego dnia. Relację z wydarzenia
mogą Państwo obejrzeć na: www.ognisko.nadarzyn.pl lub www.nadarzyn.pl
w zakładce iTVNadarzyn.
Serdecznie dziękujemy Dyrekcji,
Koordynatorom i Pracownikom
DB Schenker za działalność edukacyjną
i promowanie proekologicznych postaw
oraz za wspieranie GODM „Tęcza”.
Równie serdecznie dziękujemy OSP
w Młochowie, Policji, Straży Gminnej,
SPG ZOZ z Nadarzyna oraz Parafii
w Młochowie za zaangażowanie
w realizację projektów i współpracę.
Dyrektor i Wychowawcy GODM Tęcza

umieszczonych na stronie internetowej DB Schenker: „Czas pomagania w DB schenker. Program wolontariatu pracowniczego. Od 2008
roku wolontariat pracowniczy w DB
Schenker promowany jest na zasadzie
konkursu pod nazwą Czas Pomagania
w DB Schenker. Zespoły pracowników
z każdej lokalizacji firmy mogą przygotować i realizować własne pomysły
na projekty adresowane do lokalnych
społeczności. Kapituła konkursu,
złożona z kluczowych menedżerów,
2 razy w roku wybiera projekty, które otrzymają dofinansowanie. Firma
przekazuje liderom projektów środki finansowe niezbędne do realizacji
ich pomysłów. Warunkiem uzyskania
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IX Piknik Rodzinny i VIII Bieg Rodzinny
o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn.

Przed nami IX Piknik Rodzinny, podczas którego odbędzie się VIII Bieg
Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn. Wydarzenie zaplanowane jest
na 25 czerwca 2017r. Tradycyjnie rozpoczniemy o godz. 12.00 Mszą św.
polową. W tym dniu czeka na Państwa moc atrakcji m.in. występy utalentowanych dzieci z terenu Gminy Nadarzyn, dmuchańce, bieg rodzinny,
pokaz iluzjonisty, teatrzyk dla dzieci i wiele innych. Zachęcamy do udziału
w Biegu Rodzinnym. Wśród uczestników rozlosowane zostaną atrakcyjne
nagrody, w tym dwa rowery; uhonorujemy seniora i juniora biegu,
a także 3 najliczniejsze rodziny biorące udział w biegu.
Szczegóły na plakacie zamieszczonym na okładce „Wiadomości Nadarzyńskich”.
W imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy!
4 (218) maj 2017
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ZAPRASZAMY NA INAUGURACJĘ
V NADARZYŃSKICH DNI PROFILAKTYKI I ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

8 czerwca 2017 r. godz. 17.00
WYKŁAD AUTORSKI
PROF. MARIUSZA Z. JĘDRZEJKO
„JAK DZIAŁAJĄ NARKOTYKI I DOPALACZE”
Narkotyki i dopalacze Fakty bez mitów.
Co warto wiedzieć?
Jak działają narkotyki i dopalacze - co jest w nich szczególnie niebezpieczne
jakie substancje są rozprowadzane w naszym regionie i dlaczego - jak rozpoznać
zachowania dziecka po narkotykach i dopalaczach oraz jak postępować. Podstawy
pomocy medycznej w przypadku zatrucia narkotykami.
Najnowsza wiedza o marihuanie i jej wpływie na zdrowie somatyczne i psychiczne - dlaczego marihuana nie leczy - jak
marihuana wpływa na młode organizmy (przebieg zaburzeń) - konsekwencje palenia marihuany przez nastolatków - jak
postępować z nastolatkiem pod wpływem marihuany. Jak narkotyki są sprzedawane w sieci. Czynniki ryzyka i czynniki
chroniące przed narkotykami.
Maksimum wiedzy przydatnej rodzicom, dziadkom, nastolatkom, nauczycielom i pedagogom.
Wykład autorski prof. Mariusza Z. Jędrzejko, eksperta uzależnień chemicznych i behawioralnych, twórcy pojęcia dopalacze, dyrektora naukowego Centrum Profilaktyki Społecznej (www.cps.edu.pl)
Po wykładzie zapraszamy na bezpłatne konsultacje.
Nadarzyński Ośrodek Kultury (Plac Poniatowskiego 42, Nadarzyn)
Wstęp wolny !!!
Gminna Komisja
Pełnomocnik
Rozwiązywania
Wójta
Organizatorzy:
Problemów
ds. uzależnień
Alkoholowych

Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle, czyli profesjonalna dezinformacja
Order dla Wójta, a dla mieszkańców
ulice, chodniki, ścieżki rowerowe,
drugie skrzydło szkoły w Ruścu. Inwestycje rosną jak grzyby po deszczu.
Pomyśleć, że to wszystko, a nawet
dużo więcej za pieniądze z moich podatków…
Te „nasze podatki” są, jak czołgi. Na
wszystkich frontach II wojny światowej w sumie nie było ich tyle, ile
zgodnie z opowieściami lokalnej spo4 (218) maj 2017

łeczności tkwi w polskiej ziemi czy
rozmaitych bajorach. „Nasze podatki” to cud natury, sakwa bez dna. Z
podatków 12 tysięcznej lokalnej społeczności opłacamy - co najbardziej
bolesne - pensje urzędników, strażników, policjantów, lekarzy.
Z naszych podatków są remonty
dróg, boiska, GOS, NOK, biblioteka,
place zabaw i siłownie. Finansujemy
wszystkie inwestycje, drogi, chodniki,
przydrożne latarnie, coroczne remon-

ty i modernizacje szkół, pracujących w
nich nauczycieli. Z naszych podatków
jest szkoła w Ruścu i świetlica NOK
w Parolach i dotacje do badań, szczepień w SPG ZOZ i kastracji domowych zwierzaków. Wszystkie te dobra
z moich i Państwa podatków. Tyle
tylko, że od tych 12 tysięcy mieszkańców odejmijmy 1/3 czyli dzieci, które
nie zarabiają i podatków nie płacą.
Zostanie około 8 tysięcy osób. Skoro mała gmina wiejska z podatków

15

Wiadomości Nadarzyńskie

8 tysięcy ludzi jest w stanie tyle zrobić,
co powinno zrobić całe wielkie 38
milionowe państwo? Jak nic opływać
w mleku i miodzie. Nie ma nic bardziej złudnego niż siła nabywcza
„moich podatków”. To wyświechtany
populizm złamanego grosza niewart.
Pamiętajmy, że urzędnicy, nauczyciele, policjanci, strażnicy również płacą
podatki… Warto czasem zastanowić
się nad tym co mówimy i przeliczyć
ile tych „moich podatków” w ciągu
roku się uzbiera. Sprawdzić czy jest
to wystarczająca kwota, aby wynająć
prywatnego nauczyciela dla pociechy.
Ile lat należałoby zbierać te „moje
podatki”, aby wyremontować szkołę, do której uczęszcza moje dziecko,
wybudować plac zabaw, drogę, chodnik, z których korzystam. Warto sobie
uświadomić, że lwia część wszystkich
podatków trafiających do „gminnej
sakiewki” pochodzi z kieszeni przedsiębiorców, a nie osób fizycznych.
Firm w naszej gminie jest niemało
i prawdę mówiąc w większym stopniu te wszystkie otaczające nas dobra
pochodzą z ich, a nie „naszych podatków”.

Kocia morda, czyli sami
nie wiecie co posiadacie
Jeden z ostatnich wykładów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku
okazał się bardzo na czasie, a dotyczył teorii spiskowych. Wielka Kapituła przyznała naszemu Wójtowi
order św. Stanisława III klasy. Relacja
z uroczystości wywołała tyleż gratulacji co zawiści. Niczym „laska
skautowa” przyznana Wójtowi przez
harcerzy, tak i order stanęły Malkontentowi kością w gardle. Przez dni
parę karmiono Internautów klinicznymi przykładami teorii spiskowych.
Zaczęło się dochodzenie: kto, za ile,
po co, za co, na co, dlaczego?
Niezwykle celnie i komicznie skwitował sytuację syn sąsiada: „Niech
się tak nie interesują, bo „kociej
mordy dostaną!” Przyznaję, niektóre komentarze młodzieży tyle mają
w sobie bezczelności, co trafności.
Przy okazji wręczenia „laski skautowej” zwykła bezinteresowna zawiść
pchnęła Malkontenta na samo dno
niemoralności. W akcie zemsty, czy
odwetu wysmażył do powiatu donos
na naszych harcerzy. Zastanawiam się
,czy i tym razem dowiemy się, że po
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donosie Malkontenta jakieś służby
kontrolują Kapitułę…
Proponuję Malkontentowi wysłać
jeszcze kilka donosów na tych, którzy
odważyli się Wójtowi przyznać m.in.
Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta RP
za zasługi w działalności samorządowej i społecznej; medal za zasługi dla kombatantów; srebrny medal
za zasługi dla pożarnictwa; brązowe
medale za zasługi dla Policji i dla
obronności kraju (nadany przez Ministerstwo Obrony Narodowej); medal
prymasowski „Ecclesiae poppulovue
servitium praestanti” - „Wyróżniającemu się w służbie dla Kościoła i
Narodu” oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. Wszyscy się
mylili, a może odznaczenia kupiono
– jak zwykle sugeruje Malkontent?
Ze swojej strony gratuluję Wójtowi. Nie tych odznaczeń – choć bez
wątpienia są one ważne. Gratuluję
wprowadzonych zmian i sprawnego
zarządzania gminą, która od 1998
roku wspaniale się rozwija. Chociaż
wiele jest do zrobienia – w dużej mierze za sprawą szybkiego rozwoju – to
za sprawą zrównoważonego rozwoju
nasza gmina zajmuje czołowe miejsce
w rankingach.

Konflikt równowagi
z prywatą
Na oczach rdzennych mieszkańców
gminy dokonał się gospodarczy i jakościowy zwrot. Większość nowych
mieszkańców nie wie, że przez ostatnich 19 lat z niewielkiej, zapyziałej
wioski zmieniliśmy się w rozpędzoną
lokomotywę rozwoju. Dynamicznie
rośnie liczba mieszkańców gminy,
przybywa nowych domów, osiedli
i ulic. Szkoły i przedszkola pełne są
dzieci i młodzieży. W gminie działa
publiczny żłobek. Od nowego roku
szkolnego uczniowie będą korzystali
z nowoczesnego drugiego skrzydła
szkoły w Ruścu. Młodzież nie będzie
musiała tracić czterech godzin dziennie dojeżdżając do ogólniaka w stolicy, gdyż od września ruszy pierwsze
w gminie publiczne liceum. Wynik
wygranej wojny mieszkańców i gminy. Jakie będzie to liceum? To zależy
głównie od uczniów. Bez względu, do
której szkoły pójdą nikt im siłą wiedzy do głowy nie nakładzie. Różnica
między gminnym ogólniakiem, a stołecznym polega nie tylko na odległo-

ści – czyli ilości czasu straconego na
dojazd i powrót ze szkoły. Zasadnicza
różnica polega na tym, że uczniem
w Warszawie nikt nie będzie się przejmował. Odstaje od reszty? Wyrzucamy. W gminie kontrola i nadzór jest
większy, a i bliższa współpraca z rodzicami. Dzięki temu można w porę
wychwycić problem z nauką i pomóc
uczniowi.
Prawda jest taka, że cokolwiek zostanie zrobione zawsze ktoś będzie
niezadowolony. Zawsze znajdzie się
osoba lub kilka, które przedłożą własny interes nad dobro innych. Po co
świetlica w Parolach, skoro moja ulica
nie jest oświetlona? Zawsze znajdzie
się niezadowolony kibic, który nie
ucieszy się z sukcesów tenisistów czy
siatkarek. On będzie narzekał na brak
osiągnięć w hokeju lub gimnastyce artystycznej.
AntyMalkontent

Drodzy
Czytelnicy!
Zapraszamy
do odwiedzania strony
Gminy Nadarzyn:

www.nadarzyn.pl
facebook: Gmina Nadarzyn
Zapraszamy także
do oglądania materiałów
filmowych z uroczystości,
imprez sportowych i kulturalnych
w samorządowej telewizji

iTV Nadarzyn
4 (218) maj 2017
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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
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pitagoras tel. 728 52 52 54
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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Dofinansowanie Gminy Nadarzyn do chipowania,
sterylizacji i kastracji pupili

Dotowane chipowanie i sterylizacja
cieszą się dużym zainteresowaniem
mieszkańców naszej gminy. Już teraz
w kolejce do sterylizacji pupile czekają dwa, trzy tygodnie. Z puli około 130 chipów, 40 już wszczepiono.
Koszt elektronicznego znakowania
psów i kotów w całości pokrywa
Gmina Nadarzyn. Natomiast koszt
kastracji oraz sterylizacji czworonogów pokrywa w połowie. Dotacja
szybko się kończy, warto się więc pośpieszyć – zachęca lekarz weterynarii
Michał Trzebiatowski z Przychodni
dla zwierząt w Nadarzynie.
- Dotacja z Urzędu Gminy jest limitowana. Pula na chipy wynosi 5 tys. zł,
to około 130 sztuk mikroprocesorów.
Z puli tej zachipowaliśmy już około
57 zwierząt. Na sterylizację i kastrację
Gmina przeznaczyła 15 tys. zł. Jeśli
chodzi o sterylizację to terminy są palące – wyjaśnia doktor Trzebiatowski
– Jest duże zainteresowanie mieszkańców, obecnie na sterylizację pupila trzeba czekać nawet trzy tygodnie.
Myślę, że środki na to przydzielone
wyczerpiemy w lipcu, sierpniu. Trudno powiedzieć kiedy wyczerpie się
pula dotowanych chipów, znakowanie
zwierząt również cieszy się dużym zainteresowaniem.
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Do wyczerpania środków przeznaczonych przez Gminę na elektroniczne znakowanie psów i kotów zabieg
ten jest całkowicie bezpłatny. Chipowanie zwierząt polega na wprowadzeniu przez lekarza weterynarii pod
skórę zwierzęcia mikrochipu wielkości ziarenka ryżu. Dla zwierzęcia zabieg przypomina szczepienie. Numer
chipu jest rejestrowany przez naszych
weterynarzy w międzynarodowej bazie danych (SAFE-ANIMAL), w której umieszczane są dane właściciela
pupila. Chipowanie to sprawdzona
metoda zapobiegania bezdomności
zwierząt umożliwiająca szybkie ustalenie właściciela znalezionego czworonoga. Elektroniczne oznakowanie jest niezbędne, aby podróżować
z czworonogiem po krajach Unii Europejskiej.
Gmina pokrywa połowę kosztu sterylizacji oraz kastracji psów i kotów
z terenu Gminy Nadarzyn (tj. których
właściciele zamieszkują na terenie naszej gminy).
Kastrację kotów najlepiej przeprowadzić w 7-8 miesiącu życia, kotek po
tym jak dostaną pierwszej rui – wtedy wiadomo, że osiągnęły dojrzałość
płciową. U psiaków jest to bardziej
złożone. Im większa rasa, tym pies
wolniej dojrzewa. Psy typu york
w 6-7 miesiącu, psy większe w 9 miesiącu, psy giganty dojrzałość osiągają
zdecydowanie powyżej roku życia.
W przypadku suczek, najlepiej dokonać sterylizacji sześć tygodni po
pierwszej cieczce.
- Jeśli chodzi o kastrację, jest to zabieg prostszy, w którym nie otwieramy jamy brzusznej. Sterylizacja
jest bardziej ryzykowna. Wiadomo,
każdy zabieg jest obarczony ryzykiem – chociażby narkoza. Kotki są
technicznie łatwiejsze do sterylizacji.
W przypadku suczek ryzyko rośnie
wraz z ich wielkością – tłumaczy doktor Trzebiatowski.
- Dziennie robimy minimum jeden
taki zabieg. W zawodzie pracuję 38 lat

i dotąd wszystkie kończyły się dobrze
– uspakaja lek. wet. Konrad Szymański.
Warunkiem skorzystania z zabiegu jest:
1. Wypełnienie przez właściciela
formularza „Wniosek właściciela
o wykonanie zabiegu chipowania, sterylizacji/kastracji psa/kota w 2017r.”
u weterynarza;
2. Okazanie dowodu tożsamości lub
innego dokumentu stwierdzającego
adres zamieszkania na terenie gminy
Nadarzyn (np. zeznanie podatkowe
złożone za rok poprzedni);
3. Okazanie książeczki zdrowia psa/
kota, rodowodu lub innego dokumentu potwierdzającego prawa do
zwierzęcia;
4. W przypadku psów wymagane jest,
aby zwierzę posiadało aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie;
5. Dofinansowanie przysługuje właścicielowi zwierząt w ilości 2 sztuk.
Akcja chipowania i sterylizacji/
kastracji zwierząt prowadzona
jest w gabinecie weterynaryjnym
w Nadarzynie,
przy ul. Mszczonowskiej 20,
tel. 22 729 81 92.
Prosimy o kontakt telefoniczny
z gabinetem, w celu umówienia
terminu zabiegu.

Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska
i Gospodarki
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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,
4 (218) maj 2017
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5% sklepy internetowe.
• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe,
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska
1d, Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 %
imprezy okolicznościowe .

•

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%.

• Majic Dekoracje,
Wykończenia, ul.

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

• PITSTOP Szymon, ul. Komorowska 5,
Nadarzyn; 10% usługi wulkanizacyjne; 10%
przechowalnia opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o.
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. 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
1.04.2017 r.
W godzinach porannych wyjazd zastępu do palących się traw przy alei
Kasztanowej w kierunku Młochowa.
W akcji także brały udział jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej z Młochowa oraz Państwowej Straży Pożarnej z Pruszkowa.
Tego dnia byliśmy dysponowani
jeszcze dwukrotnie. W godzinach
popołudniowych zostaliśmy zadysponowani do palących się traw oraz
pomieszczenia gospodarczego przy
ulicy Grodziskiej. Na miejscu obecni
byłi również strażacy OSP Młochów
oraz PSP Pruszków. Podczas zwijania
sprzętu zostaliśmy przekierowani na
trasę Katowicką w Urzucie do wypadku drogowego z udziałem kilku aut
osobowych. Jednak po przejechaniu
trasy zarówno w kierunku Warszawy,
jak i w stronę Siestrzeni, nie zlokalizowano zdarzenia.
5.04.2017 r.
W godzinach popołudniowych zastęp uczestniczył w gaszeniu pożaru
ściółki leśnej przy ulicy Plantowej w
Nadarzynie. Na miejscu obecna była
także PSP Pruszków.
10.04.2017 r.
Wyjazd zastępu do palących się traw
przy ulicy Chabrowej w Urzucie.

11.04.2017 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków
kolizji w Walendowie. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Na miejscu
obecne były także: PSP Pruszków,
Policja WRD Pruszków oraz karetka
Pogotowia ratunkowego. Działania
były prowadzone w godzinach popołudniowych.
12.04.2017 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia plamy
oleju na ulicy Grodziskiej w Starej
Wsi. Neutralizacja przy pomocy sorbentu oraz płynu Sintan. Działania
prowadzone w godzinach porannych.
13.04.2017 r.
W godzinach popołudniowych wyjazd zastępu do zabezpieczenia wycieku gazu przy ulicy Komorowskiej
w Nadarzynie. Na miejscu obecne
były również dwa zastępy PSP Pruszków, Pogotowie Gazowe oraz Policja
Nadarzyn.
16.04.2017 r.
Wyjazd zastępu do palącego się
śmietnika na terenie cmentarza
w Nadarzynie.
20.04.2017 r.
Wyjazd zastępu do palących się sadzy
w kominie przy ulicy Małego Księcia.

Sprawdzenie całego pionu kominowego. Wyczyszczenie pieca jak i szybu kominowego z pozostałego żaru.
Na miejscu obecni byli także strażacy
z PSP Pruszków. Działania prowadzone w godzinach wieczornych.
Tego dnia, późnym wieczorem, zostaliśmy też zadysponowani do zdarzenia drogowego przy ulicy Mszczonowskiej. Nasze działania polegały
m.in. na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz na
uprzątnieciu jezdni i chodnika. Na
miejscu obecne były dwa zastępy PSP
Pruszków, Policja WRD Pruszków
oraz Pogotowie Ratunkowe.
22.04.2017 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia skutków zderzenia się samochodu osobowego z barierą na trasie Katowickiej
w miejscowości Rusiec. Dziłania
prowadzone przez nas w godzinach
popołudniowych polegały m. in. na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
uprzątnięciu jezdni oraz zepchnięciu
samochodu na pobocze.

Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn

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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p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki
w Kostowcu zatrudni nauczyciela języka angielskiego
w pełnym wymiarze godzin od 1 września 2017 r.
na zastępstwo (możliwość dłuższej współpracy).
CV prosimy przesłać na adres e-mailowy:
spkostowiec@interia.pl
Szczegółowych informacji udziela dyrektor
pod nr telefonu (22) 729 91 69

Roczne rozliczenia

Pranie i odkurzanie tapicerki samochodowej i wykładzin.
Pranie urządzeniem Karcher, odkurzanie urządzeniem
Rainbow. Tel. 502 337 965
Wywóz nieczystości płynnych
Tel. 503 906 665 SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE

Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie
zatrudni ucznia/fryzjerkę, ewentualnie pomoc
fryzjerską. Tel. 606 132 233
Przedszkole w Nadarzynie zatrudni nauczyciela
wychowania przedszkolnego. Tel. 607 615 231
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Sprzedam pilnie, bezpośrednio działkę budowlaną,
Urzut 1200 mkw, tel. 668224244
Firma zatrudni do serwisu sprzatającego, praca
w godz. 6-14. Cały etat. Kajetany koło Nadarzyna,
mile widziane panie. Tel. 512 117 975
Przyjmę do pracy w kwiaciarni i zakładzie pogrzebowym.
Tel. 602 120 832; 22 720 33 69

Pranie wykładzin, tapicerki. Tel. 604 408 618, 22 662 30 20

Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów. Tel. 604 408 618

Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
Tel. 505 367 915
Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088

24
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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

całych i powypadkowych
• Klimatyzacja

Usługi transportowe Ford transit,
mozliwość wypożyczenia samochodu

Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem
do klienta. Tel. 505 206 369
Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. Tel. 785 063 795
Sprzedam dom 180m2 w centrum Nadarzyna
Tel. 511 289 481
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, zbrojarza.
Tel. 603 855 562
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
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski

Z życia parafii...

Z radością informujemy, że
w kwietniu 2017 Sakrament
Chrztu przyjęli: Konstanty Ejmocki, Damian Głogowski, Nikodem
Rogoś, Józef Prusiński, Franciszek
Sidz, Oliwier Kuśmierzak, Antoni
Wojtkowski, Aleksander Bednarczyk,
Helena Górska, Filip Potoczny, Amelia Nowicka, Sara Swiercz, Igor Rybkowski.

Z przykrością informujemy, że
w kwietniu 2017 odeszli z naszej
Parafii: śp. Daniela Sztyk, śp. Krystyna Osińska, śp. Irena Adamczyk.
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
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

Fundacja
Kultury Informacyjnej
zaprasza na
otwarte spotkanie czwartkowe

„Autorzy Dzieciom,
Dzieci Autorom”
Wystąpią Elżbieta Czajka
– autorka książek dla dzieci
i dzieci z Jupika
Spotkanie odbędzie się
1 czerwca 2017 r.
(czwartek)
o godz. 16.30
w Centrum Edukacyjnym
w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26
tel. (22) 729 92 81; 728 662 112
Wstęp wolny
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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...
CAMERON W.
B.: Był sobie pies
Pełna
głębokich
uczuć i zdumiewająca
opowieść
o oddanym psie,
którego
życiową
misją jest wpajanie
swoim właścicielom znaczenia miłości i pogody ducha. Książka doprowadza czytelnika do skrajnych emocji
– jest jednocześnie uroczo zabawna
i dotkliwie przejmująca. W piękny
sposób pokazuje, że miłość nie zna
granic oraz że nasi najbliżsi zawsze są
przy nas.
MIREK
K.:
Ta j e m n i c a
zamku
Lekka i wciągająca opowieść
z tajemnicą w tle.
Rodzina Kate
Milton stoi na
progu bankructwa. Aby uratować sytuację, jej rodzice opracowują ryzykowny plan.
Tymczasem wśród tej zawieruchy
niespodzianie rodzi się prawdziwa
miłość.
BUKOWSKI
M., DANCEWICZ M.: Najdłuższa noc
Jan, podążając
tropem zbrodniarza, musi zagłębić się w świat
przestępczeg o
Krakowa Belle
Epoque i tajemniczej religijnej symboliki. Wkrótce okaże się, że za makabrycznymi zbrodniami, dokonywanymi według wyrafinowanego modus
operandi, kryje się coś, czego Jan nie
potrafi uchwycić…
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NUROWSKA M.: Nie strzelać do
organisty
Opowieści o miłości i grze brutalnych ludzkich namiętności w świecie dobrze znanym z doświadczenia,
jednak zarysowane w niespodziewany
i zaskakujący sposób.
ROSIAK D.: Żar : oddech Afryki
Z jednej strony kolonializm, głód,
konflikty plemienne, epidemie i klęski
naturalne, krzywdy wyrządzone przez
białego człowieka. Z drugiej – safari,
nieskażona natura, piękno krajobrazu
i wieczne lato. Tyle stereotypy. A jaka
Afryka jest naprawdę? Tego próbuje
się dowiedzieć Dariusz Rosiak, który
– na szczęście dla czytelnika – zawsze
chodzi własnymi drogami i zawsze
zadaje wnikliwe pytania. Dzięki temu
jego Afryka jest inna, ale nadal piękna
i fascynująca.
KALLENTOFT
M.:
Łowcy ognia
Dziewiąty tom
zmagań
znakomitej
komisarz Malin Fors!
„Wiarygodny
obraz dzisiejszej
Szwecji w rozsypce. Ale Kallentoft
nie jest sztampowym pisarzem. Pragnie uchwycić emocje i to, co dotyczy życia zwykłych ludzi. Z Łowców
ognia wyłania się przerażająca poezja.
Jest brutalna, ponieważ my tacy jesteśmy”. – „Dala-Demokraten”
GRZĘDOWICZ J.: Hel 3
Wyobraź sobie, że jest pierwiastek,
który stanowi niewyczerpane źródło

energii. Dwa tiry tego surowca starczą,
by zapewnić energię elektryczną dla
USA na cały rok. Jest tylko jeden problem… Złoża znajdują się na Księżycu.
Rok 2058. Zdehumanizowany świat,
gdzie omnifony zastąpiły więzi społeczne, filmiki z MegaNetu wyparły media
i kulturę, a iwenciarze stali się bogami
informacji. Świat, gdzie koncerny i rządy podzieliły się władzą w hodowaniu
miliardów bezrefleksyjnych konsumentów, staje na krawędzi konfliktu.

FLANAGAN
R.: Pragnienie
Wspaniała
i
poruszająca
opowieść
o kolonializmie,
ambicji, pożądaniu i tęsknocie, które czynią
nas ludźmi. Jest rok 1841. W odległej
kolonii karnej na Ziemi Van Diemena
bosa aborygenka pozuje do portretu
w sukni z czerwonego jedwabiu.
Jest też obiektem cywilizacyjnego
eksperymentu, który ma wykazać,
czy wiedza, chrześcijaństwo i rozum
mogą być narzucone barbarzyństwu,
instynktowi oraz pożądaniu. Kilka lat
później, gdzieś na Arktyce, ginie Sir
John Franklin wraz załogą i dwoma
statkami podczas ekspedycji. Anglia
jest wstrząśnięta podawanymi przez
ekipę poszukiwawczą doniesieniami
o przypadkach kanibalizmu, a dla najsłynniejszego pisarza tych czasów, Karola Dickensa, losy Franklina stają się
lupą, przez którą przygląda się lodowatym głębinom własnego życia.
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.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl
fot. Internet

18 URODZINY NOK
• 10 czerwca 2017 r. o godz. 20.00
Zapraszamy na
ONE MĄŻ SHOW w wykonaniu
SZYMONA MAJEWSKIEGO

ONE MĄŻ SHOW to monolog znanego i lubianego Szymona Majewskiego, który
na przykładzie swojego małżeństwa opowiada o kłopotach i radościach współczesnego związku, relacji kobieta-mężczyzna, mąż-żona. To złożona z przykładów i
prawdziwych, zabawnych sytuacji, opowieść o uczuciu bezkompromisowym. Ciepła, ironiczna, autoironiczna, złośliwa i bardzo prawdziwa opowieść o kobiecie.
Opowieść męża - zależnego od humorów żony i jej sposobu myślenia, zakochanego, mierzącego się ze współczesnymi stereotypami i popularnymi uprzedzeniami
zarówno swojej żony, jak i jej koleżanek. Spektakl ilustrowany zdjęciami z historii
małżeństwa państwa Majewskich. Będzie to bliski wszystkim, bardzo zabawny i oczyszczający wieczór, podczas którego
widzowie staną się partnerami i świadkami zwierzeń niepoprawnie - choć i nie bez refleksji - zakochanego człowieka.
Czas trwania: 90 minut bez przerwy; Data premiery: 13 czerwca 2014 r.
Opieka artystyczna: Krystyna Janda i Maria Seweryn, Światło: Waldemar Zatorski, Animacje: Paweł Nowicki
Producent wykonawczy: Jan Malawski.
Bilety w cenie 50zł i 45zł; karta mieszkańca w sprzedaży od 29 maja 2017 r. w kasie NOK - poniedziałek, czwartek od 13.00 -19.00,
piątek 10.00-17.00, lub on line: www.nok.pl. W dniu spektaklu kasa czynna od godz. 19.00.
Informacje pochodzą ze strony www.ochteatr.com.pl

• 11 czerwca 2017 r. o godz. 16.00 – prezentacja działalności NOK
Wystąpią: Baletnice, Kabaret Biedronki, NOK Pęd Band, uczestnicy zajęć:
wokalnych, nauki gry na keyboardzie i gitarze.

Ponadto pokaz animacji zrealizowanych w ramach Kina Nokusiowego i wystawy:
- fotografii – instruktor Marek Zdrzyłowski
- prac plastycznych – instruktor Elżbieta Baur
- malarstwa – instruktor Bożena Woźniakiewicz
- modelarstwa – instruktor Włodzimierz Wencel*
- rękodzieła – Marzena Latoszek
- ceramiki – Katarzyna Przywecka
*16 czerwca o godz. 15.00 na stadionie „odpalamy rakiety”
- zapraszamy na pokaz modeli rakiet wykonanych przez fanów modelarstwa

ZAPRASZAMY na wspólne świętowanie Naszych Urodzin

Kamila Michalska - Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
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BANK SPÓŁDZIELCZY W NADARZYNIE - sponsor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury:

UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU AKADEMICKIEGO
UNIWERSYTETU TRZECIEGO WIEKU
3 czerwca 2017 r. o godz. 18.00
W programie:
- występ zespołu Młodzi Duchem
- rozdanie nagród dla najlepszego studenta UTW
- koncert Doroty Osińskiej

fot. Internet

DOROTA OSIŃSKA: z wykształcenia andragog i animator kultury; z zawodu aktorka teatralna i wokalistka, od 2003 r. aktorka warszawskiego Teatru Rampa (egzamin eksternistyczne ZASP); objawienie
programu „The Voice of Poland” – zachwyciła widzów i jurorów wzruszającą interpretacją „Calling you”;
jej dotychczasowy repertuar tworzyli najwybitniejsi autorzy i kompozytorzy: Włodzimierz Korcz, Jerzy Satanowski, Zygmunt Konieczny, Magda Czapińska, Jacek Cygan, Ernest Bryll; w 2004 r. pod opieką Włodzimierza Korcza nagrała swój debiutancki album pod tytułem „Idę”, wydany w Polsce i USA; w 2010 r.
wydała drugi album pod tytułem „Kamyk Zielony” z utworami pióra Magdy Czapińskiej; jesienią 2013 r.
przy współpracy z firmą Universal Music Polska ukazała się jej trzecia solowa płyta „Teraz”. www.dorotaosinska.com
Wstęp wolny
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SPORT

LOTTO Poland Bike Marathon w Nadarzynie
Gmina Nadarzyn piąty raz z rzędu znalazła się na mapie LOTTO
Poland Bike Marathon i ponownie
wzbudziła duże zainteresowanie
amatorów MTB.
Piąty etap tegorocznego cyklu, organizowanego przez Grzegorza Wajsa,
zgromadził na starcie w Młochowie
800 miłośników jazdy na rowerach
górskich. Kolejny raz w LOTTO Poland Bike Marathon z powodzeniem
ścigali się olimpijczyk z Atlanty, prekursor MTB w Polsce Sławomir Barul i świetny przełajowiec Sylwester
Szturnoga. Obaj stanęli na podium w
swoich kategoriach wiekowych. Natomiast na scenie najlepszych dekorował Lechosław Michalak, kolarski
mistrz Polski i uczestnik Wyścigów
Pokoju.
- Gmina Nadarzyn stawia na sport
i rowerową rekreację. Wróciliśmy tu
z wielką przyjemnością - mówi Grzegorz Wajs, były kolarz zawodowy
i organizator LOTTO Poland Bike
Marathon. – Trasa w Lasach Mło-

ty40) i Magdalenę Kosko (Beat Bike
Pro Relo Team).
Trasę MINI (29 km) najszybciej
pokonał Rafał Brzyski (Retro BikeAcademy.pl ), przed Grzegorzem
Marcinkiewiczem (Nasz Bike Team)

Jedna z najmłodszych grup kolarzy na starcie

i Hubertem Szperną (Niewiadów
Boro). W rywalizacji kobiet już piąty
raz z rzędu triumfowała Magdalena

Zawodników „startował” Dariusz Zwoliński Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu
chowskich jest absolutnie dla każdeKuszmider (Legionowo), która wygo i co roku staje się magnesem dla
przedziła Joannę Sobczuk (Wodociąamatorów MTB.
gi Warszawskie) i Katarzynę GregoNa najdłuższym dystansie MAX (52
rowicz (Go Sport AK Sped Team).
km) zwyciężył Bartosz Grędziński
Na dystansie FAN (9 km) ścigali się
(Kross Staff Team), przed Rogerem
uczniowie i uczennice szkół podstaGłowackim (Wawa Bike Team) i Adwowych. Wśród chłopców zwyciężył
rianem Jusińskim (TRW MTB RaKamil Lach (UKK Huragan Wołocing). Wśród kobiet wygrała Urszula
min), przed Janem AmbrożkiewiLuboińska (Trezado Biketires.pl), wyczem (Warszawski Klub Kolarski) i
przedzając Izabelę Żeszczyńską (DirKonradem Kacprzakiem (UKK Hu4 (218) maj 2017

ragan Wołomin). W gronie dziewcząt
najlepsza była Marianna Żylik (Warszawski Klub Kolarski), przed Katarzyną Praszczałek (Dynamik ART) i
Malwiną Krzyczkowską (Akademia
Michała Podlaskiego UKS Victoria

Radzymin). W Mini Crossie na terenie Miasteczka Poland Bike jeździły
też dzieci w wieku 2-4 i 5-6 lat.
W rywalizacji drużynowej w Nadarzynie triumfował Absolute Bikes
RedIngo Team, przed MGG Helpea Team i Mybike.pl. Młodzieżową
punktację drużynową wygrał Warszawski Klub Kolarski, przed UKK
Huragan Wołomin i Kamyk Radzymin MTB Team. W klasyfikacji rodzinnej zwyciężyli Gregorowiczowie,
przed Struzikami i Żeszczyńskimi. W
punktacji Omnium Poland Bike 2017
prowadzą Grzegorz Marcinkiewicz
(Nasz Bike Team) i Joanna Sobczuk
(Wodociągi Warszawskie).
LOTTO Poland Bike Marathon
w Nadarzynie został zorganizowany
przy współpracy z Urzędem Gminy
Nadarzyn, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego,
profesjonalnym sklepem i serwisem
ABSOLUTE BIKES oraz marką rowerów SUPERIOR.
Źródło: Organizator

Więcej na www.polandbike.pl; www.facebook.com/Poland.Bike.Marathon. Materiał filmowy także na iTVNadarzyn
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Aktywni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn
Fot. arch. GOS

13 maja 50 mieszkańców naszej
gminy wzięło udział w Rodzinnym
Rajdzie Rowerowym zorganizowanym przez Gminny Ośrodek Sportu.
Sześciokilometrowa trasa prowadziła
spod nadarzyńskiego Gimnazjum uli-

cami Żółwińską, Szyszkową, następnie leśnymi drogami, później Błońską i Jeżynową i dalej leśną ścieżką
nad Zimną Wodą wprost do szkoły
jazdy konnej „Patataj” w Kaniach.
Tam oprócz poczęstunku, najmłodsi

uczestnicy rajdu mogli pojeździć na
kucach.
Aktywni
Mieszkańcy
aktywnie
i w doskonałych humorach spędzili
wspólnie to sobotnie popołudnie, za
co Im oraz wszystkim, którzy wzięli
udział w przygotowaniu oraz w zapewnieniu bezpieczeństwa uczestnikom (Straż Gminna, OSP Nadarzyn
oraz Policja) dziękuję.
Do następnego razu.

6 maja br. odbyła się druga edycja
NORDIC WALKING - MARSZ
PO ZDROWIE.
Pozytywna
energia
aktywnych
mieszkańców Gminy Nadarzyn rozbiła chmurzyska i słoneczna pogoda
dopisała. Pokonaliśmy swoje słabości
i ponad 7 km. marszu w pięknych
okolicznościach natury.
Serdeczne podziękowania dla instruktora Jarka za przekazaną wiedzę
i perfekcyjne przeprowadzenie zajęć
Marcin Rybicki
Specjalista ds. Rekreacji i Turystyki

Zapraszamy na nasz
funpage
na facebooku:
Aktywni Mieszkańcy
Gminy Nadarzyn
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- tenis stołowy

Klaudia
w kadrze narodowej seniorek!

Najlepsze zawodniczki tenisa stołowego w Europie, Rosjanki, Austriaczki, medalistki Mistrzostw Europy
przez tydzień, w dniach 14-19 maja
2017 roku trenują na zgrupowaniu w
austriackim mieście Linz. W składzie
reprezentacji Polski jest zawodniczka ekstraklasy kobiet GLKS Scania
Nadarzyn Klaudia Kusińska, która
wraz z Natalią Partyką oraz Katarzyną Grzybowską-Franc biorą udział
w zmaganiach. Powołanie do kadry
narodowej i udział w konsultacjach to
bardzo duże osiagnięcie nadarzynianki. „Nagrywamy materiał, zapamiętujemy
wskazówki dotyczące jakości treningu. Jest
bardzo ciężko ale poziom zawodniczek i
gry jest światowy” – relacjonuje Klaudia. „Trzeba sprostać bardzo wysokim wy-

maganiom ale chcę wykorzystać ten czas i
sparingpartnerki maksymalnie” – dodaje.
„Takie akcje są bardzo ważne również dla
naszej drużyny ekstraklasy, zaprocentują
w przyszłym sezonie, o którym już bardzo
mocno myślimy. Chcemy zaskoczyć kibiców
kilkoma niespodziankami” – dodaje trener Marcin Kusiński, prywatnie tata
Klaudii.

Klaudia przygotowuje się do Mistrzostw Świata, które będą rozgrywane w Dusseldorfie w dniach od
29 maja do 05 czerwca. Jest wśród
czterech najlepszych zawodniczek
w Polsce. W najbliższych dniach czeka ją jeszcze zgrupowanie w Gdańsku. Dodajmy, że w turniejch europejskich i światowych bierze udział
od 2006 roku,kiedy jako kadetka wraz
z Magdą Szczerkowską wywalczyła
srebrny medal w deblu na Mistrzostwach Europy w Sarajewie. Jako juniorka zdobyła dwa brązowe medale
na Mistrzostwach Europy w Pradze w
2009 roku w deblu i drużynówce.
Artur Kostecki

I Liga Kobiet - remis na szczycie tabeli
Mecz z liderem tabeli zespołem Hals
Wadwicz Warszawa zapowiadał się bardzo atrakcyjnie w niedzielę, 22.04.2017.
Dwie drużyny z czołówki tabeli. W zespole Hals zawodniczki z rankingiem
z czołowki ligi (Zakrzewska, Bąk) a w
naszym zespole liderka rankingu, Paulina
Krzysiek i oczywiście pozostałe dziewczyny z chęcią rewanżu za nieznaczną
porażkę 4-6 w pierwszej rundzie.
Mecz zaczął się bardzo dobrze dla nas.
W pierwszej grze po ładnym pojedynku
Ola Dąbrowska pokonała Natalię Bąk
3-2. Natalia to historia nadarzyńskiego
tenisa stołowego. Przypomnę tylko,
że w 2006 roku zdobyła wspólnie z
zespołem GLKS drużynowe Mistrzo4 (218) maj 2017

stwo Polski, oprócz tego ma na koncie oczywiście wiele innych sukcesów.
W drugim pojedynku Ania Wereszczaka
uległa 1-3 Ali Leśniak która również ma
w swej karierze epizod gry w Nadarzynie.
Następne pary przed deblami to
Krzysiek - Zakrzewska i Ziemkiewicz
- Więckowska. Tu dominacja naszych
dziewczyn nie podlegała dyskusji. Pewne zwycięstwa po 3-0 i tym samym
wyszliśmy na prowadzenie w meczu
3-1. Deble „poszły” na remis. Dobrze
z naszej strony zagrała para Krzysiek
/ Dąbrowska zaś przy drugim stole
Wiktoria z Werą nie poradziły sobie
z przeciwniczkami. Przed decydującymi
grami wynik 4-2 dla naszego zespołu.
Ostatnie pojedynki to oczywiście za-

I Liga Kobiet
– w dobrych nastrojach
Spotkanie w Bydgoszczy, 06.05.2017,
graliśmy w mocno zmienionym składzie, bez Pauliny Krzysiek (grała w
ekstraklasie) oraz Ani Wereszczaki
(matura). Przy pierwszym stole Ola
Dąbrowska i Wiktoria Ziemkiewicz,
przy drugim Weronika Bożek i Paulina Draniak.
W takim ustawieniu szanse na zwycięstwo z drużyną z Bydgoszczy nie
wzrosły. Jednak nasze dziewczyny
pod nieobecność liderki zespołu,
Pauliny Krzysiek pokazały dobrą grę
i zwyciężyły 6-4. Przy pierwszym stole Ola i Wiktoria zdobyły po jednym
punkcie (obie uległy dobrze grającej
Katarzynie Nowocin). Przy drugim
stole dwa punkty zdobyła Weronika
Bożek oraz jeden Paulina Draniak.
Na uwagę oczywiście zasługuje Wera,
która obie swoje gry wygrała pewnie,
bez problemu, kontrolując od początku oba mecze. Do tych punktów
zwycięstwo w grze podwójnej dołożył jeszcze drugi stół (Wera i Paulina). Przy pierwszym stole zaś, Ola
i Wiktoria prowadząc 2-1 w setach nie
dopilnowały koncentracji w końcówce czwartwgo seta i ostatecznie uległy 2-3. W całym meczu 6-4 dla nas.
Wracaliśmy do Nadarzyna w dobrych
nastrojach!
Piotr Napiórkowski
Trener
cięta walka i po dobrej grze, tym razem
naszych przeciwniczek, ostatecznie
w meczu padł remis. Nie dały rady ani
Wiktoria, porażka 0-3 z Leśniak, ani
Ola, porażka z Zakrzewską, a Ania uległa Klimczak. Bardzo dobre spotkanie
zagrała za to Paulina, która pewnie pokonała Natalię Bąk. Remis 5-5 jest jak
najbardziej sprawiedliwy i pokazuje
że jesteśmy drużyną z potencjałem.
Gratulacje za walkę i coraz lepszą grę
no i oczywiście powodzenia w kolejnych spotkaniach i zawodach.
Piotr Napiórkowski
Trener
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II liga mężczyzn

Mecz walki
z liderem tabeli

W pierwszej rundzie na wyjeżdzie
ulegliśmy Gąbinowi wysoko 1-9. Jednak samo spotkanie graliśmy w rezerwowym składzie. Teraz, w niedzielę,
23.04.2017, nasz zespół również nie
grał w najsilniejszym ustawieniu - brak
Dominika Borowskiego, który przygotowuje się do matury. Jednak nasze
szanse w pojedynku z faworytem, którym oczywiście był zespół z Gąbina
były tym razem znacznie większe.

zakończył się wynikiem 6-4 dla drużyny gości. Brak Dominika Borowskiego
i matura Adriana Szeligi nie pozwoliły
skutecznie powalczyć o zwycięstwo. Za
to emocji nie zabrakło. Choćby zacięty
pojedynek Patryka Bożka z Łukaszem
Sokołowskim czy też nagrodzone długimi brawami kibiców, efektowne zagrania trenera Piotra Napiórkowskiego,
między innymi - tzw. „bok” gdy piłka
odbita jest na połowę przeciwnika nie
nad siatką tylko z boku stołu, połączony ze „sznurem” kiedy piłka leci na stół
prawie równolegle do jego powierzchni, po zetknięciu ze stołem prawie wca-

Okuniewicza, który debiutując w lidze
zagrał bardzo dobrze i przyczynił się
do zwycięstwa w debla. Te wygrane gry
dały nam prowadzenie 5-1 i już było
wiadomo że tego meczu nie możemy
przegrać. W kolejnych grach pojedynczych, wszyscy nasi zawodnicy poradzili sobie ze swoimi przeciwnikami i tym
samym mecz zakończył się wynikiem
9-1 dla naszego zespołu.
Tu chciałem podkreślić dojrzałość
całego zespołu, jednak na szczególne
słowa uznania zasługuje Tomek Okuniewicz który debiutując zdobył 1,5
punkta. Oczywiście cieszy mnie postawa całego zespołu i to, że z meczu na
mecz stajemy się zespołem coraz dojrzalszym i walczymy z coraz to większym zaangażowaniem. Gratulacje !!!
Piotr Napiórkowski
Trener

V liga
Fot. arch. GLKS

Mecz na podstawie przebiegu można
określić jako mecz walki (wynik ostateczny 4-6 dla zespołu gości), jednak
mieliśmy jeszcze swoje szanse by to
spotkanie zremisować.
Co na plus? Należy podkreslić wygraną
Piotra Napiórkowskiego z Janem Olkiem, zawodnikiem numer 1 rankingu
drugiej ligi oraz wygraną debla Bożek
/ Majchrzak z parą Wojnarski / Wawrzyniak. Na minus, brak odporności
mentalnej w najważniejszych momentach, nieodpowiednie zachowanie i nienajlepszą formę Adriana Szeligi. Adrian
również jak i Dominik szykuje się do
matury i nie jest to łatwe aby pogodzić
treningi z nauką, jednak to że w lipcu
ma bardzo ważny start w Igrzyskach
osób z wadą słuchu powinno go mobilizować do treningu i pracy. Udział
w takich zawodach to zaszczyt i wielka
przygoda. Przygotuj się Adrian do tego.
Powodzenia!
Punkty w meczu zdobyli: Piotr Napiórkowski 2, Patryk Bożek 1,5, Adrian
Majchrzak 0,5.

Trudny mecz ze Spójnią
Warszawa

Mecz ze Spójnią rozgrywany
03.05.2017r., w naszej hali (fot. powyżej)
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le się nie odbija.
Gratulujemy walki do końca!
Przy okazji dziękujemy młodziutkiemu Filipowi Frankowskiemu, który
zadebiutował jako sędzia pomocniczy
prowadząc trzy spotkania!

Udany debiut naszego
zawodnika

Mecz z drużyną z Olsztyna rozgrywany 07.05.2017, w ostatecznym rachunku był dla naszego zespołu bardzo ważny. Po ostatnich dwóch nieznacznych
porażkach straciliśmy wysokie miejsce
w tabeli i aby awansować potrzebowaliśmy ten mecz wygrać. Oczywiście fakt,
że graliśmy na wyjeździe dawał przewagę naszym przeciwnikom. Jednak tego
dnia nie mieli oni najmniejszych szans.
Graliśmy, trzeba przyznać, bardzo pewnie w ważnych momentach.
Po remisowym początku (wygrana
Adriana Majchrzaka i porażka Tomasza Okuniewicza) ruszyliśmy do ataku. Bardzo pewne wygrane zanotowali
Patryk Bożek i Piotr Napiórkowski. Te
dwa zwycięstwa dały nam prowadzenie
3-1 i więcej pewności w kolejnych meczach. W grach podwójnych oba nasze
deble poradziły sobie z przeciwnikami.
Na uwagę zasługuje postawa Tomka

Wysoka wygrana
z Halsem
Hals Warszawa to drużyna zbliżona wiekowo do naszej. Chłopcy
znają się z turniejów wojewódzkich
i ogólnopolskich. Lubią ze sobą grać.
W meczu rewanżowym to Hals był
gospodarzem. Sądząc po wyniku, gospodarzem bardzo gościnnym gdyż
wygraliśmy to spotkanie 8-2. Ale
żaden z pojedynków nie był łatwy.
Gospodarze walczyli o każdy punkt
i każdego seta. Nie będąc faworytem
tego spotkania wiedzieli, że muszą się
postawić i zagrać najlepiej jak potrafią. Tak też było. Wiele setów kończyło się na przewagi. Ale ostateczny
wynik to dla nas okazał sie pomyślny.
Punktowali: Tomasz Trzaskowski
2,5 pkt., Adam Kostecki 2,5 pkt,
Maksymilian Nawarski 1,5 pkt, Filip
Kostecki 1,5 pkt.
Piotr Napiórkowski
Trener
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Srebro Wiktorii w Mistrzostwach Polski Juniorów w Wałbrzychu!

Z rozgrywanych w Wałbrzychu,
w dniach 27-30 kwietnia 2017 roku
Mistrzostw Polski Juniorów zawodnicy GLKS Nadarzyn powrócili
z bardzo dobrymi wynikami. Finał Wiktorii Ziemkiewicz w deblu, dwa ćwierćfinały Adriana Majchrzaka w singlu i deblu
to efekt dobrze rozegranego turnieju.
„Szkoda Adiego bo medal był teoretycznie na
wyciągnięcie ręki a jednak się nie udało” - komentuje trener Marcin Kusiński. „Dobry
wynik w turniejach drużynowych juniorek i juniorów, awans do ćiwerćfinałów po dobrej grze
to sukces naszego klubu. Porażki z silniejszymi
drużynami w walce o medal ujmy nam nie przynoszą. Gratulacje dla wszystkich za walkę i dobrą grę. Zarówno dziewczyny, Wiktoria, Wera i
Paulina, jak i chłopcy, Adrian, Patryk i Piotrek
zagrali fajne zawody” – dodaje trener.
A oto krótkie podsumowanie:

Fot. arch. GLKS

Wiktoria Ziemkiewicz - srebro!!! (gra
podwójna z Agatą Zakrzewską SCKiS
Hals Warszawa), Adrian Majchrzak –
ćwierćfinał w grze pojedynczej (miejsca
5-8), Adrian Majchrzak – ćwierćfinał w
grze podwójnej (miejsca 5-8). Drużynówka Juniorki – ćwierćfinał (miejsca

Młodzicy ćwierćfinalistami Mistrzostw
Polski w singlu i drużynówce!

W tym roku Mistrzostwa Polski rozgrywane były w Krośnie w dniach
4-7.05.2017. Zawodników prowadził trener Marcin Kusiński. A oto wyniki:
Filip Kostecki – ćwierćfinał Indywidualnych Mistrzostw Polski w grze pojedynczej (miejsca 5-8), Tomasz Trzaskowski – przedział 17-24, Maksymilian Nawarski – przedział 25-32.
Drużynówka – ćwierćfinał (miejsca 5-8) w składzie: Tomasz Trzaskowski, Filip Kostecki, Maksymilian Nawarski. W grze podwójnej oba deble (Trzaskowski /Kostecki oraz Nawarski /Banasik (Bogoria Grodzisk Mazowiecki)) zajęły
miejsca w przedziale 9-16.
Przypomnijmy, że Mistrzostwa Polski rozgrywane są raz w roku i są ukoronowaniem całego sezonu. Sam udział w Mistrzostwach jest sporym osiągnieciem.
Aby w nich zagrać należy w ciągu roku zdobyć odpowiednią liczbę punktów startując w Ogólnopolskich Turniejch Kwalifikacyjnych (trzy cykle), do których z kolei mozna się dostać z pierwszego lub drugiego miejsca turnieju wojewódzkiego.
Piotr Napiórkowski - Trener

Dorotka jedenasta
w ogólnopolskim turnieju!
W rozgrywanym w dniach 2223.04.2017 w Kwidzynie 3. Grand
Prix Polski Żaków nasza młoda
zawodniczka, Dorotka Sass zajęła
wysokie 11. miejsce. Wśród chłopców Adaś Kostecki był w przedziale
25-32. Przez turniej eliminacyjny nie
udało się przejść Filipowi Frankowskiemu, ale przypomnijmy, że Filip
jest o rok młodszy od swoich klubowych kolegów. Zawodników prowadziła trenerka Magdalena Milczarek.
Gratulujemy i życzymy dalszych
sukcesów!
4 (218) maj 2017

5-8), skład: Wiktoria Ziemkiewicz, Weronika Bożek, Paulina Draniak.
Drużynówka Juniorzy – ćwierćfinał
(miejsca 5-8), skład: Adrian Majchrzak,
Patryk Bożek, Piotr Mucha. Gratulacje!
Piotr Napiórkowski - Trener

Dorotka
wicemistrzynią
Mazowsza!

W rozegranych 20.05.2017 r. na warszawskim Targówku Mistrzostwach Mazowsza, srebrny medal zdobyła nasza
zawodniczka Dorota Sass. Już wcześniej
z racji zgromadzonych punktów miała
zagwarantowany awans na Mistrzostwa
Polski.
Wśród chłopców udział w Mistrzostwach Polski wywalczył Adam
Kostecki zajmując drugie miejsce
w Wojewódzkim Turnieju Kwalifikacyjnym. Filip Frankowski zajął miejsce
w przedziale 9-12. Przypomnijmy, że
Filip będzie żakiem jeszcze w przyszłym roku. W turnieju dzielnie walczyli również nasi młodsi zawodnicy,

Fot. arch. GLKS

Zawodników prowadzili trener Piotr Witkowski i trenerka Magdalena Milczarek.
Na fot. powyżej: Adam Kostecki, Dorota Sass
wraz z trenerką Magdaleną Milczarek.

którzy są jeszcze skrzatami: Mateusz
Matysiak, Mikołaj Matysiak (najmłodszy uczestnik zawodów), Oskar Mroczek, Staś Stroiński, Mateusz Wężyk.
GLKS Nadarzyn
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SPORT SZKOLNY
Reprezentacja Gimnazjum w Nadarzynie zajmuje V miejsce w Finale Mazowieckich Igrzysk
Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej dziewcząt
To nasz VI start w finale i jak do tej
pory najlepsze zdobyte miejsce. Trzeba jednak powiedzieć, że niewiele zabrakło do awansu do strefy medalowej. W meczu o półfinał przegraliśmy
z reprezentacją Radomia 2-1 w setach
tie-breaku 16-14 i zabrakło naprawdę „ociupinkę” szczęścia. Miejsca
w kolejności zajmowali: Warszawa (1),
Ostrołęka(2), Legionowo (3), Radom
(4), Nadarzyn(5), Płock(6), Mińsk
Mazowiecki(7)/Siedlce i Opinogóra
(8)/Ciechanów. W drodze do finału
nasz zespół wygrywał rozgrywki na
szczeblu powiatu i między-powiatu, w samym finale zaliczyliśmy następujące wyniki: Opinogóra (2-0) ,
Radom (1-2), Legionowo (0-2), Mińsk
Mazowiecki (2-0) i Płock (2-1). Ważne
jest również to, że byliśmy najmłodszą
drużyną turnieju w dużej części opartą
na zawodniczkach z I klasy gimnazjum.
Krótko przedstawię Państwu zespół:

WIKTORIA KUNICKA (klasa III
sportowa) – przyjmująca, lider zespołu. Luzak, sprawia wrażenie, że nigdy
jej się nic nie chce. Człowiek pozbawiony układu nerwowego, nie ma dla
niej znaczenia czy kończy pierwszą,
czy ostatnią akcję meczu. Niezawodna w ataku i zagrywce. Na tym turnieju również bardzo skuteczna w
przyjęciu i asekuracji. Minusy, słabszy
blok i to odbicie palcami.
ELIZA KOLARCZYK (klasa III
sportowa) – libero. Jak niemal każda na tej pozycji „szalona głowa”.
Bardzo skuteczna w obronie, trochę
mniej w przyjęciu, choć na tym turnieju miała wysoki wskaźnik w tym
elemencie. Jeszcze gdyby się „nie zawieszała”, wtedy potrzebuje „trenerskiego resetu” i znowu gra jak z nut.
MARTYNA TADZIK (klasa II
sportowa) – środkowa. „Niesamowicie spokojny człowiek”. Tadziu

Fot. arch. Gimnazjum

GOSIA ŻWIRSKA (klasa III sportowa) – atakująca, kapitan zespołu.
Tytan pracy. Praca z taką zawodniczką to marzenie każdego trenera, za
zespół i siatkówkę dałaby się „pokroić’. Na meczu „gryzie parkiet”,
„walczak”, dobra zagrywka, solidna
w obronie, na tym turnieju miała
w ataku swoje dobre i bardzo dobre
oraz trudne momenty.
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rzadko okazuje emocje. Nawet jak
się uśmiecha to nie wiadomo czy się
cieszy , czy smuci. Bardzo skuteczna
w bloku i obronie. Skoncentrowana
na 200%. Z całej drużyny popełniła w Ciechanowie najmniej błędów
zagrywki. Dysponuje też bardzo dobrym przyjęciem. Minus? brak „pary”
w ataku przy takim skoku powinna
już wbijać gwoździe.

KINGA WROŃSKA (klasa I sportowa) – przyjmująca. Najmłodsza
w zespole (rocznik 2004). Wrona to
na dziś najlepiej technicznie wyszkolona siatkarka klubu. Bardzo dobrze
czyta grę, umie się ustawić, skuteczna w polu zagrywki, w ataku i pewna
w przyjęciu. Miała w turnieju krótkotrwałe momenty słabej gry, za to
„pasjami” grała imponująco. Z racji
wieku brakuje jej jeszcze trochę siły
gry i stabilizacji.
GABRYSIA DĘBOWSKA (klasa
I sportowa) - rozgrywająca. Dębek
praktycznie z dnia na dzień została pierwszą rozgrywającą i bardzo
szybko weszła w rolę „mózgu” drużyny. Silna dziewczyna, potrafi „rzucić” dokładną, „czystą” piłkę na 8-9
metrów, bez problemów dogrywa
również dyszlem. Skuteczna w bloku
i pokazała się też na zagrywce, szczególnie w ostatnim meczu z Płockiem.
Z racji braku doświadczenia ma problem z grą kombinacyjną, no i ta
obrona.
IGA GRZYWA (klasa I sportowa)
– środkowa. Wysoka dziewczyna,
dobre parametry. W ostatnim czasie
spory postęp. W meczu potrafiła skutecznie blokować, a na rozgrzewce
mocno atakować. Bardzo chce, a to
już dobrze wróży. Niezła zagrywka,
choć jeszcze nieregularna. Braki doświadczenia są widoczne w czytaniu
gry na siatce i obronie.
WIKTORIA NAWROCKA (klasa I sportowa) – środkowa (choć
w przyszłości niekoniecznie). Również dobre parametry, przy tym
skoczna, szybka i dobrze skoordynowana. Posiada jednak spore braki
techniczne, co starała się nadrabiać
wspomnianymi zdolnościami motorycznymi. Ma zadatki na zawodniczkę
wszechstronną.
JOANNA POLSKI (klasa I sportowa)- przyjmująca. Dawała dobre
zmiany. Fajna motoryka i warunki
wzrostowe. Ma braki techniczne (leczyła kontuzję), jak poprawi technikę
ataku (ręka) i pracę nóg w przyjęciu to
będzie silnym punktem zespołu, oby
już po wakacjach. Typ emocjonalny –
troszkę się „głowa gotuje”.
GABRYSIA JEDLIŃSKA (klasa
I sportowa) – rozgrywająca. Bardzo
dobre odbicie palcami. Nieźle też
radziła sobie w obronie. Za bardzo
jednak koncentruje się na swoich błędach, szybko traci pewność gry.
4 (218) maj 2017
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Dawała bardzo dobre zmiany, jednak nie potrafiła utrzymać jakości rozegrania przez cały set. „Piętą Achillesową„ jest też zagrywka. Potrafi
fajnie rozegrać środek i lewy, mniej
skuteczna z wystawą na prawy.
MILENA MALINOWSKA (klasa I
sportowa) – Libero (na tym turnieju,
normalnie przyjmująca). Bardzo dobra
zagrywka, nieźle w przyjęciu i obronie,
słabiej w ataku. Dobry duch zespołu
(kapitan młodziczek). Spoiwo ekipy
i najlepsze poczucie rytmu w zespole.
W drugim secie z Legionowią uratowała nas od blamażu.
GABRYSIA
MARUSZEWSKA
(klasa I sportowa) – przyjmująca/
środkowa. Marucha jest na początku
drogi. Małymi krokami buduje swoją
pozycję w zespole. W Ciechanowie
popracowaliśmy nad zamachem w ataku. Oprócz pracy nad techniką czeka
ją również dużo pracy nad motoryką.
Potrafi się szybko uczyć, umie słuchać
i wyciągać wnioski więc to nie powinien być długi proces.
JULIA STĘPIEŃ (klasa I sportowa)
– środkowa/atakująca. Pociecha , trochę „cicha woda”. Siatkarsko to musi
przede wszystkim trochę „zmężnieć”,
bo dziś przy silnym wietrze gotowa
odlecieć. Bardzo ambitna, dużo od
siebie wymaga, myślę, że jeszcze nas
zaskoczy, a nawet wręcz zadziwi i to
nie raz.

Dariusz Zwoliński
Trener

Mistrzostwa powiatu w piłce nożej

W poniedziałek - 24 kwietnia 2107 r. w Raszynie rozegrano mistrzostwa .szkół
podstawowych powiatu pruszkowskiego w piłce nożnej dziewcząt i chłopców. Naszą gminę reprezentowały dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Ruścu
i chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.
Gratulacje dla dziewcząt z Ruśca, które w końcowej klasyfikacji zajęły miejsce
trzecie. Chłopcom z Nadarzyna poszło trochę gorzej i w końcowej klasyfikacji
uplasowali się na miejscu szóstym.
Wiesław Iwaniuk - Koordynator sportu

Warcaby - gminny finał

W lutym i marcu bieżącego roku w szkołach
podstawowych odbyły
się eliminacje wewnątrzszkolne do finału gminnego w warcabach, w
których brały udział
dzieci z klas młodszych
I -III i starszych IV - VI.
Do finału gminnego
zakwalifikowały się trzy
dziewczynki i trzech
chłopców z klas młod- Finaliści - chłopcy z Tadeuszem Górniewskim i Wiesławem Iwaniukiem
szych i trzy dziewczynki i trzech chłopców z klas starszych z każdej szkoły. Finał
gminny rozegrano 11 maja br. w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej.
Klasyfikacja:
Dziewczęta: I miejsce SP Rusiec, II miejsce SP Nadarzyn, III miejsce SP Kostowiec, IV miejsce SP Wola Krakowiańska,V miejsce SP Młochów.
Chłopcy: I miejsce SP Młochów, II miejsce SP Kostowiec, III miejsce SP Wola
Krakowiańska, IV miejsce S.P. Nadarzyn, V miejsce SP Rusiec.
Klasyfikacja generalna: I miejsce SP Rusiec, II miejsce SP Nadarzyn, III miejsce
S.P. Młochów, IV miejsce SP Kostowiec, V miejsce SP Wola Krakowiańska.
Gratulujemy uczniom z Ruśca i dziękujemy Szkole Podstawowej w Woli Krakowianskiej za pomoc w organizacji turnieju finałowego i zorganizowanie poczęstunku dla uczestników, a Panu Tadeuszowi Górniewskiemu za przeprowadzenie wszystkich etapów tego turnieju.
Wiesław Iwaniuk - Koordynator sportu szkolnego

- piłka siatkowa

Fot. arch. GLKS

Przygotowania do
finałów mazowieckich
Kinder+ Sport
Nadarzyńskie akademiczki szykują
się do finału mazowieckiego Ogólnopolskiego Turnieju Mini-Siatkówki
Kinder+ Sport
Już 27 maja odbędą się półfinały
zawodów Kinder + Sport. Zespół
Nadarzyn 2 – dwójek (Basia, Zuzia i
Kaja) oraz zespół Nadarzyn 1 - trój4 (218) maj 2017

Nadarzynianki podczas mini Esperanto Cup
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ek (Ania, Paula i Gabrysia) zagrają
w hali w Międzyborowie przy ulicy
Staszica 5. Przyjazd o godz. 8:20. Gry
rozpoczynają się o godz. 9:30.
Zapraszamy wszystkich kibiców
naszych akademiczek i trzymamy
kciuki za zwycięstwa!
21 maja nadarzynianki zagrały
w turnieju mini Esperanto Cup.
Zawody zorganizowane były dla kategorii dwójek i trójek. Ekipy rywalizowały w dwóch grupach (każdy zespół
rozegrał 7 spotkań), później gra toczyła się wg schematu krzyży 1-2, 3-4,
5-6, a zespoły z 7 miejsc grały między
sobą o miejsce 13. Zwycięzcy zagrali
o miejsca 1,3,5,7,9,11.
Zespoły dwójek zajęły miejsca
3 (Magda, Wera, Wika) i 5 (Zuzia,
Basia, Kaja), trójki zajęły miejsca
6 (Ania, Paula, Gabi, Tosia) i 9 (Ola
B., Ola G., Ola K., Basia).
Klasyfikacja końcowa w kategorii
dwójek:I Rosario Lubowidz, II Metro
Warszawa, III GLKS Nadarzyn.
Klasyfikacja końcowa w kategorii
trójek: I Metro Warszawa, II Atena
Warszawa, III Mysiadło.
GLKS Nadarzyn

ZAPRASZAMY
DZIEWCZĘTA
z ROCZNIKÓW
2010 - 2004
NA TRENINGI
PIŁKI SIATKOWEJ
w GLKS NADARZYN.
INFORMACJE
POD NUMEREM
512-541-350

VII NADARZYN CUP
– trzy dni zmagań siatkarek
W dniach 19-21 maja w hali GOS
w Nadarzynie rozegrano VII edycję
Ogólnopolskiego turnieju piłki siatkowej dziewcząt Nadarzyn CUP .

kie gry po 2-0 w setach i wyszedł
do półfinału z pierwszego miejsca.
Drugiego dnia cała ekipa przeżywała
trudne chwile, szczególnie w przyję-

Fot. arch. GLKS

Cenne wskazówki trenera Darka Zwolińskiego

W piątek i sobotę rywalizowało
12 drużyn młodziczek. Pierwszy zespół GLKS Nadarzyn zakończył
zmagania w Nadarzyn CUP na IV
miejscu. Pierwszego dnia w rozgrywkach grupowych dziewczęta grały
bardzo dobrą siatkówkę, szczególnie
imponowała swoją postawą, zaangażowaniem i wolą walki Milena Malinowska. Reszta koleżanek z drużyny,
bynajmniej w niczym nie ustępowała
swojej kapitan. Zespół wygrał wszyst-

ciu i zagrywce. Widać było zmęczenie u młodych zawodniczek, które
w ciągu niespełna 5 dni rozegrały 2
turnieje i 10 wyczerpujących spotkań.
W półfinałowym meczu z ekipą MOS
Wola Warszawa przegrywamy po zaciętym meczu 1-2 (w tie - breaku do
13). W spotkaniu o brąz LKS Wrzos
Międzyborów rewanżuje się nam za
porażkę w grupie. Nadarzyn CUP
był dla młodziczek pożegnaniem
zawodniczek z trenerem Damianem
Fot. arch. GLKS

TRENER,
VICE-PREZES KLUBU
DAMIAN KRZEMIŃSKI

Młodziczki z trenerem Damianem Krzemińskim
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Krzemińskim, nie brakowało więc na
koniec łez i wspomnień. Drugi zespół zajął zajął VII miejsce i pokazał
prawdziwy charakter „nadarzyńskich
wojowniczek”.
W niedzielę rywalizowły kadetki.
W hali stawiło się 9 ekip, w tym silne
zespoły z Warszawy, Gałczewa i Krakowa. Kadetki GLKS Nadarzyn w
ostatnim dniu zawodów ogólnopolskich Nadarzyn CUP sięgnęły po medal. Najpierw Nadarzynianki wygrały
swoją grupę eliminacyjną pokonując
po 2-0 ekipy z PTS Płońsk oraz S.O.S.
Węgrów. Zwłaszcza końcówka drugiego seta z Węgrowem była bardzo
emocjonująca (wygrywamy 27-25),
gdzie broniliśmy już setbole. Te zwy-

cięstwa przypieczętowały nasz awans
do strefy medalowej, gdzie w grupie
o kolor „krążków” zmierzyliśmy się
z UKS Kopernik Gałczewo oraz
SMS Warszawa. W pierwszym meczu przegrywamy 1-2 z Gałczewem,
w drugim 0-2 z Warszawą i ostatecznie zajmujemy III Miejsce. Wyróżnienia w naszej drużynie otrzymują: Gosia Żwirska - najlepsza zawodniczka
zespołu, Gabrysia Dębowska - najlepsza rozgrywająca turnieju i Wiktoria Kunicka - najlepsza zagrywająca
turnieju.
Serdecznie gratulujemy dziewczętom, tym bardziej, że były najmłodszym zespołem tego turnieju.

Fot. arch. GLKS

Najmłodszy kibic Anielka

Dariusz Zwoliński - Trener

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

Piotr Kurkus - trener sekcji
MMA/sporty walki GLKS
Nadarzyn zdobył złoty medal
Mistrzostw Europy Master

- Barcelona 2017

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.
Fot. arch. GLKS

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

Redaktor naczelna: Dorota Sobolewska - Głodek. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji.
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Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
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