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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Zasłużeni dla Archidiecezji Warszawskiej
Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn, Stefania Łęcka - Przewodnicząca Parafialnego Zespołu
Caritas przy parafii pw św. Klemensa w Nadarzynie
oraz Mirosław Chilmanowicz - Kapelmistrz Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie
wśród 22 świeckich, którzy zostali uhonorowani medalem
„Za zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”.
Uroczystość odbyła się w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na warszawskiej starówce, gdzie medale wręczył Kardynał
Kazimierz Nycz.
Medale „Za Zasługi dla Archidiecezji Warszawskiej”, po raz pierwszy zostały przyznane w 2009 r. i od tej pory, przyznawane są dwa razy w roku: w uroczystość Objawienia Pańskiego – 6 stycznia i w uroczystość patronalną stołecznej archikatedry św. Jana Chrzciciela – 24 czerwca. Wyróżnienie otrzymują przede wszystkim osoby świeckie za szczególny udział
w pracach na rzecz diecezji lub parafii.
W tym roku w Archikatedrze Warszawskiej uhonorowano między innymi dziekana Wydziału Chemii Politechniki Warszawskiej profesora Władysława Wieczorka, który zaangażowany jest w duszpasterstwo młodzieży. Medal otrzymał także
wójt gminy Nadarzyn Janusz Grzyb za działalność we współpracy samorządu z lokalnymi parafiami. Wszystkim odznaczonym osobom dziękował metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz. Po wręczeniu medali odbyła się Msza
Święta w uroczystość Narodzenia świętego Jana Chrzciciela.
Na okładce WN fot. wszystkich uhonorowanych.
www.gosc.pl
http://archwwa.pl/

Odnawialne Źródła Energii (OZE)
w Gminie Nadarzyn
Obecnie trwają przygotowania do
ogłoszenia przetargu nieograniczonego. Planujemy ogłoszenie przetargu w
sierpniu br.
Przypominamy, że wyłoniony
w przetargu wykonawca będzie miał
obowiązek wykonania wizji lokalnej
każdego gospodarstwa domowego i
sprawdzenia możliwości montażu instalacji pod względem wykonalności
technicznej. Wizyta ekipy technicznej
to ostatni moment, kiedy będą mogli
Państwo podjąć decyzję o ewentualnej rezygnacji z udziału w projekcie.

18 lipca 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn.
„OZE w Gminie Nadarzyn” (fot. z podpisania powyżej).
Gmina Nadarzyn otrzymała prawie 6 mln zł na blisko 300 instalacji
dotyczących odnawialnych źródeł energii dla gospodarstw domowych
uczestniczących w projekcie. Wartość całego przedsięwzięcia to 7,5
mln zł. W ramach projektu zostaną zainstalowane kolektory słoneczne na 2, 3 i 4 absorbery, panele fotowoltaiczne 3kW i 5kW oraz pompy
ciepła do cwu i pompy ciepła do co.

Planujemy, że termin wpłat 20%
udziału własnego mieszkańców to
wrzesień 2017 roku. O szczegółach
będziemy informować Państwa korespondencyjnie.
Katarzyna Dombska,
kierownik Referatu ds. funduszy
zewnętrznych

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1
Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
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Nadarzyn II w kraju w aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży

Pierwsza „dziesiątka” gmin wiejskich

Z radością informujemy, że
Nadarzyn zajął 2. miejsce za Iławą w ogólnopolskim rankingu
Dziennika Gazety Prawnej „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” wśród gmin wiejskich.
Celem rankingu „Aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży” było wyłonienie i nagrodzenie samorządów najprężniej działających w tym zakresie.
- Kultura fizyczna i sport stanowią
w dzisiejszym społeczeństwie zasadniczą sferę kultury życia każdego człowieka. Zadaniem własnym
samorządów terytorialnych, obok
innych spraw publicznych o znaczeniu lokalnym, jest wspieranie kultury
fizycznej na swoim terenie działania.

Upowszechnianie sportu i rekreacji
ruchowej wymaga od władz samorządowych przeznaczenia części budżetów na dofinansowanie zadań
związanych z aktywnością ruchową
ogółu społeczności, z uwzględnieniem budowy terenów rekreacyjnych
oraz urządzeń sportowych – czytamy
na stronie organizatora rankingu. Wychodząc naprzeciw potrzebom
dotyczącym szeroko pojętej aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży
Dziennik Gazeta Prawna postanowił
zorganizować ranking, którego celem
było wyłonienie i nagrodzenie samorządów wyróżniających się w tym zakresie dużą aktywnością.
Nagrody zostały wręczone podczas
odbywającego się w Gdyni Kongresu
„Perły Samorządu 2017”, zorganizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Miasto Gdynia.
Udział w rankingu był bezpłatny.
Więcej: http://g0.gazetaprawna.pl/p/_
wspolne/pliki/2961000/2961634-dgpaktywizacja-sportowa-dzieci-i-mlodziezy2017-wyniki.pdf
red.

Nadarzyn I na Mazowszu
w rankingu WSPÓLNOTY

Nadarzyn w czołówce
najbogatszych gmin

Ranking „Wspólnoty” ilustruje kondycję polskich samorządów w oparciu
o dynamikę wskaźników finansowych.
Gmina Nadarzyn jest w czołówce najzamożniejszych gmin.
Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska autorzy „Rankingu dochodów JST
2016” opublikowanego w miesięczniku „Wspólnota” zaznaczyli, że w tym
roku dotychczasowe podejście może
nie być tak adekwatne jak dotąd. Wyjaśnili, że brane pod uwagę wskaźniki są istotne, ale zmiany w otoczeniu,
w którym działają samorządy, w większym stopniu niż dotychczas odnoszą
się do innych czynników.
Jako przykład podają między innymi
zakres kompetencji - wykonywanie
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nowych zadań jak w przypadku programu 500+ (finansowanego znacznymi dotacjami z budżetu państwa),
pozbawienie samorządów prawa do
podejmowania samodzielnych decyzji
dotyczących sieci szkół.
Wszystko to ma zasadnicze znaczenie dla funkcjonowania samorządów,
ale albo nie znajduje bezpośredniego
odbicia we wskaźnikach finansowych,
albo powoduje, że mechaniczne odczytywanie zmian tych wskaźników
może doprowadzić do mylnych wniosków.
- Pominęliśmy wpływy z dotacji
celowych. Zwłaszcza w okresie intensywnego korzystania z funduszy
unijnych dotacje takie mają chwilowy,
za to bardzo silny wpływ na dochody.
Wysoka dotacja potrafi wywindować
samorząd bardzo wysoko w rankingu

– wyjaśniają Paweł Swianiewicz i Julita Łukomska. - Jest to awans chwilowy (incydentalny) i niemający związku z trwałym wzrostem zamożności.
Uwzględnienie tylko dochodów własnych i otrzymywanych subwencji
lepiej oddaje hasło naszego rankingu
(zamożność).
Jak w ubiegłych latach dochody do
budżetu zostały skorygowane na dwa
sposoby. Po pierwsze, odjęto składki przekazywane przez samorządy
w związku z subwencją równoważącą (regionalną w przypadku województw) – tak zwane janosikowe.
Po drugie, do faktycznie zebranych
dochodów dodano skutki zmniejszenia stawek, ulg i zwolnień w podatkach lokalnych (chodzi o to, by
porównywać faktyczną zamożność,
a nie skutki autonomicznych decyzji
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odnoszących się do polityki fiskalnej).
Skorygowane w ten sposób dochody
podzielono przez liczbę ludności każdej jednostki samorządowej.
Autorzy zwrócili uwagę, że w 2016
roku poziom inwestycji samorządowych był najniższy od 11 lat.
- Tempo spadku wydatków majątkowych to i tak nic, w porównaniu
z wielkością środków unijnych
wydatkowanych przez samorządy.
Tempo zmian jest tak zawrotne,
że kilka razy sprawdzaliśmy dane,
nie mogąc uwierzyć, że zapaść jest
aż tak znaczna – wyjaśniają Paweł
Swianiewicz i Julita Łukomska.
Więcej szczegółowych informacji na
stronie:
http://www.wspolnota.org.pl/fileadmin/user_upload/Ranking/
Ranking_-_Zamoznosc_samorzadow_2016_r_OK.pdf
Fot. Wspólnota
red.
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1 sierpnia
73 rocznica wybuchu
Powstania Warszawskiego
Siedemdziesiąt trzy lata temu 1 sierpnia o godzinie 17:00 rozpoczęła się trwająca
przeszło dwa miesiące heroiczna walka Powstańczej Warszawy. Słabo uzbrojone, osamotnione oddziały powstańców desperacko walczyły z przeważającymi
i lepiej wyposażonymi siłami niemieckimi. Według różnych danych, w trakcie
powstania zginęło od 150 tys. do 200 tys. cywilnych mieszkańców stolicy. Straty
wojsk polskich wyniosły ok. 16 tys. zabitych i zaginionych, około 20 tys. osób
zostało rannych, a 15 tys. trafiło do niewoli. W wyniku walk, bombardowań,
a później systematycznego niszczenia stolica została niemal zrównana z ziemią.
Zniszczono zarówno kamienice mieszkalne jak i bezcenne zabytki, miejsca
o wartości kulturowej i duchowej. Powstanie zakończyło się kapitulacją w dniu
3 października 1944 roku.
- Chciałbym przypomnieć o zbliżającej się rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia - to jedna z ważniejszych dat w naszej historii. Symboliczna – podkreśla wójt gminy Janusz Grzyb. - Słuchając syren o godz. 17.00,
godzinie „W”, zatrzymajmy się na chwilę w naszym codziennym zabieganiu,
oddając hołd tym wszystkim, którzy oddali życie za naszą Ojczyznę.
W ramach oddania hołdu Powstańczej Warszawie o godzinie 16:45 na placu
Poniatowskiego odbędzie się apel przygotowany przez Nadarzyński Szczep
Wataha im. Żołnierzy Wyklętych. O godzinie 17:00 uczcimy pamięć
poległych minutą ciszy. Zapraszamy do wspólnego śpiewania piosenek
powstańczych i do obejrzenia wystawy przygotowanej przez Muzeum
Powstania Warszawskiego, a poświęconej tej tematyce.
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INWESTYCJE GMINNE
Kompleks oświatowy
w Ruścu

Budowa kosztującego niemal 30 mln
zł. kompleksu oświatowego dobiegła
końca.
W okresie wakacyjnym nowo powstałe
skrzydło kompleksu będzie wyposażane.
Projekt realizowany w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” LEMUR
– Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Rozpoczęły się prace związane z rozbudową Szkoły Podstawowej w Kostowcu

Świetlica w Parolach
W budynku trwają ostatnie prace
związane z wyposażeniem placówki.
Na 27 sierpnia br. przewidziane jest
jej uroczyste otwarcie.

Chodniki, drogi, oświetlenie

Trwają prace związane z powstaniem chodnika przy ul. Turystycznej
i Przejazdowej w Nadarzynie. Przy ul.
Turystycznej powstaje jednocześnie
oświetlenie (fot. poniżej). Nowe lampy
oświetlą niedługo także ul. Poziomkową w Starej Wsi oraz ul. Konwaliową
w Strzeniówce. Ponadto kontynuowane są prace przy budowie chodnika przy ul. Górnej w Ruścu.
W ostatnim czasie zakończył się remont ul. Leśnej w Nadarzynie oraz
ul. Wiejskiej w Młochowie.
Trwają
roboty
związane
z przebudową ul. Słonecznej
w Młochowie.

21 lipca br. w Starej Wsi na ul Głogowej rozpoczęła się realizacja pilotażowego
odcinka naprawy dróg destruktem. Inwestycja ta rozpoczęła po szeregu spotkań
i rozmów grupy mieszkańców tej miejscowości z przedstawicielami Gminy. Prowadzona była także akcja zbierania podpisów wśród osób zamieszkujących przy
ul. Głogowej. O przeprowadzenie tej inwestycji zabiegali m.in. Edyta Wrzesińska i Artur Kostecki. Pierwszego dnia prac odbyło się spotkanie mieszkańców
z inspektorem odpowiedzialnym za budowę, który bezpośrednio odpowiadał na
wszystkie wątpliwości i zapytania (fot. powyżej).

Kanalizacja

Trwa budowa sieci kanalizacyjnej
w Rozalinie oraz w Wolicy.

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
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Ponadto zostały podpisane
umowy na:
-„Zaprojektowanie i budowę nakładki bitumicznej w ul. Winogronowej
w Rozalinie”. Termin realizacji robót
do 30 listopada 2017 roku;
- budowę ciągu pieszo - jezdnego
w Walendowie przy drodze powiatowej (ul. Brzozowa);
- budowę oświetlenia ul. Cisowej
w Kajetanach.
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W najbliższych dniach ruszają
remonty w publicznych placówkach oświatowych:
• Gimnazjum w Nadarzynie:
m.in. malowanie holu I piętra (przy
auli) oraz części piwnicznej szkoły
na odcinku dwóch sal, czyszczenie
i odmalowanie ściany szczytowej
szkoły. Wykonanie dodatkowego?odwodnienia budynku doprowadzenie
wód opadowych z rur spustowych
poprzez kanalizacje do studzienki rewizyjnej.
• Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej: m.in. adaptacja pomieszczenia szatni przy sali gimnastycznej
na salę dla oddziału przedszkolnego,
wymiana podłóg w 2 salach z drewnianych na wykładzinę typu tarkett,
malowanie sal.
• Szkoła Podstawowa w Kostowcu:
m.in.adaptacja pomieszczenia pokoju
nauczycielskiego na salę lekcyjną, malowanie sali na I piętrze.
• Szkoła Podstawowa w Nadarzynie
m.in.: naprawa uszkodzonej elewacji
cokołu budynku, remont mocowania
instalacji odgromowej oraz konserwacja antykorozyjna złącz, wymiana
uszkodzonych elementów rynien, regulacja i naprawa okien w budynku,
malowanie, roboty malarskie: korytarze w bud. A, korytarz w bud. C, ściany w dwóch salach. Montaż zaworu
antyskażeniowego na przyłączu wody.
• Publiczne Przedszkole Nadarzyn.
M.in. renowacja podłoża i modernizacja placu zabaw dla dzieci usytuowanego od strony terenu SP Nadarzyn i ul. Turystycznej wyłożenie
nawierzchnią tartanową podłoża,
wokół zamontowanego sprzętu do
ćwiczeń i zabaw dla dzieci (2 podwórka), remont łazienki przylegającej do
przedszkolnej kuchni, malowanie
ścian w bloku kuchennym. Modernizacja wentylacji mechanicznej wyciągowej w pomieszczeniu kuchni.
• Publiczne Przedszkole Wolica.
M.in.: wymiana okna w łazience personelu, malowanie gabinetu dyrektora. Modernizacja płyty spocznika
przed wejściem do części administracyjnej.
• Szkoła Podstawowa w Ruścu:
wyposażenie nowej części szkoły.

Referat Inwestycji
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ŚCIEŻKI ROWEROWE
w GMINIE NADARZYN

Od czerwca br. rozpoczęła się budowa ścieżek na terenie naszej gminy w ramach unijnego projektu pn.
„Budowa sieci dróg rowerowych
w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT
dla WOF 2014-2020+”, na który
otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 4.505.434,26 zł.
Budowę dróg rowerowych podzieliliśmy na cztery części. Część 1, 2 i 3
to w projekcie etap I oraz część 4 to
w projekcie etap II.
1) Część 1 - Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych
o łącznej długości 4984,83 m w zakresie budowy ścieżek rowerowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Strzeniówka, Nadarzyn (Odcinek
A: od granicy Gminy na ul. Pruszkowskiej, ul. Plantowa, Odcinek B:
ul. Błońska, odcinek C: targowisko,
ul. Graniczna, ul. Mszczonowska do
granicy robót przebudowy drogi S8)
oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej
o długości 919,95m poprzez zmianę
stałej organizacji ruchu na terenie
centrum Nadarzyna;

tów dróg powiatowych i gminnych
o łącznej długości 3032,9m w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą Rusiec,
Kajetany (od ul. Głównej w Ruścu,
ul. Agrestowa, ul. Radarowa, ul. Wojskowa, ul. Klonowa do granicy robót
przebudowy drogi S8 w Kajetanach)
4) Część 4 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości
5315,30m
w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kajetany - Walendów (ul. Brzozowa, ul. Nad Utratą, dr. gminna bez
nazwy do ul. Ludowej w m. Marysin
przy granicy z Gminą Lesznowola).
Decyzją Wójta po podpisaniu umowy przystąpiliśmy do realizacji całości
projektu. Przetarg został ogłoszony
od razu na wszystkie cztery części
czyli na I i II etap projektu.
Realizacja projektu nie mogła rozpocząć się od razu, ponieważ w pierwszym przetargu nie wpłynęły żadne
oferty na część 1 i 4. Trzeba było

Ścieżka rowerowa w Walendowie

2) Część 2 - Przebudowa fragmentów dróg powiatowych i gminnych
o łącznej długości 5798m w zakresie
budowy ścieżek rowerowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą Rozalin, Młochów, Rusiec (odcinek A: od
pętli w Rozalinie na ul. Przemysłowej,
ul. Młochowska, Młochów ul. Mazowiecka, odcinek B: Al. Kasztanowa,
ul. Osiedlowa, ul. Górna, ul. Bakaliowa, ul. Szczęśliwa do ul. Głównej
w Ruścu) oraz wyznaczenie ścieżki
rowerowej o długości 697,9 m poprzez zmianę stałej organizacji ruchu na terenie parku w Młochowie;
3) Część 3 - Przebudowa fragmen-

ogłosić kolejny przetarg. Okazało
się, że oferty na wykonanie ścieżek
przewyższają kwoty zabezpieczone
w budżecie. Władze samorządowe
podjęły decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków na budowę ścieżek. Rada Gminy Nadarzyn podjęła
stosowną uchwałę w tym względzie
i zostały podpisane umowy z wykonawcami.
Na terenie gminy powstaje obecnie
ponad 20 km ścieżek. To duże przedsięwzięcie, które jest pod stałym nadzorem osób odpowiedzialnych za
realizację inwestycji, tzn. inspektora
nadzoru robót drogowych z Urzędu
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Gminy Nadarzyn oraz kierowników
robót odpowiadających za poszczególne odcinki realizowanych ścieżek,
zgodnie z zawartymi umowami. Ponadto w Urzędzie Gminy na potrzeby
realizacji projektu Wójt powołał zespół przedstawicieli referatów zaangażowanych w ten projekt.
Budowa długo oczekiwanych ścieżek
z pewnością cieszy większość mieszkańców, jednak również pojawiają się
różne problemy związane z realizacją
tak rozległej budowy.
Program dotyczy budowy ścieżek
rowerowych, dlatego kosztami kwalifikowanymi są tylko te, które można
powiązać z budową ścieżki. Na etapie
projektowania zwracano więc uwagę
by nie narazić się na odrzucenie projektu ze względu na występowanie elementów, których nie można powiązać
z funkcją ścieżki. Nie mniej projektant
i nadzorujący zespół wprowadzili sporo elementów poprawiających stan dróg
wzdłuż poszczególnych odcinków ścieżek np. wzmocnienie tłuczniem czy
korekta geometrii dróg. Trzeba jednak
wyraźnie podkreślić że projekt obejmuje budowę tylko ścieżek i elementów
niezbędnych do ich funkcjonowania.
Ponadto Gmina wychodząc naprzeciw sugestiom mieszkańców oraz chcąc
zminimalizować pojawiające się przy
okazji budowy ścieżek problemy podjęła decyzję o ogłoszeniu postępowania
przetargowego na naprawę nawierzchni
dróg destruktem asfaltowym. Na bieżąco podejmowane są wszelkie działania,
by doprowadzić do polepszenia warunków przejezdności poszczególnych
dróg. Warto zauważyć, że w pierwszej
kolejności będą naprawiane drogi, przy
których budowane są ścieżki, celem
zapobieżenia niszczeniu nowobudowanych ścieżek przez użytkowników
ruchu drogowego.
Obecnie realizowana budowa ścieżek
w ramach I i II etapu to początek większego przedsięwzięcia jakim jest zamiar
gminy zbudowania sieci dróg rowerowych w całej Gminie Nadarzyn.
Ścieżkowy projekt unijny jest możliwy do realizacji dzięki dofinansowaniu
z RPO WM w ramach ZIT WOF (Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego). Dlatego warto przypomnieć,
że drogi rowerowe zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami konkursu
RPO WM oraz kryteriami dla gmin
Warszawskiego Obszaru Funkcjo-
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nalnego. W związku z tym planując to
zadanie i przygotowując wniosek o dofinansowanie kierowaliśmy się określonymi
wytycznymi. Ścieżki mają służyć mieszkańcom, ale zaplanowanie ich przebiegu było
uzależnione od wielu czynników, które
musieliśmy spełnić. Ścieżki m.in. muszą
bezwzględnie mieć charakter połączeń komunikacyjnych, ułatwiających dostanie się
mieszkańców do budynków użyteczności
publicznej, pozwalających na bezpieczne
przemieszczanie się dzieci i młodzieży do
placówek oświatowych itd. Gmina musiała też posiadać prawo dysponowania
wszystkimi działkami, na terenie których

zaplanowano ścieżki, co determinowało
wybór dróg. Uzależnienie przebiegu ścieżek od spełnienia koniecznych kryteriów
sprawia, że czasami może się wydawać,
że ścieżka jest prowadzona „w polu”, jednak wynika to z kryteriów określonych
dla konkursu. Ścieżki powinny mieć bowiem powiązania z sąsiednimi gminami
i ścieżkami w innych gminach. Dlatego musieliśmy np. poprowadzić ścieżkę
w Walendowie, do styku z gminą Lesznowola i z istniejącą tam ścieżką na ulicy
Granicznej w Marysinie, bo była to jedyna
istniejąca ścieżka na terenie gminy z nami
sąsiadującej.

KOLEJNE ŚCIEŻKI NA TERENIE
GMINY NADARZYN

Obecnie przygotowywany jest wniosek o dofinansowanie kolejnego – III etapu – budowy dróg rowerowych na terenie gminy, zgodnie z wcześniejszymi
deklaracjami Wójta Gminy, w tym względzie.
Do 31 sierpnia planujemy złożyć w obecnie trwającym naborze do RPO WM
w ramach ZIT WOF kolejny projekt pn. „Budowa sieci dróg rowerowych
w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap”.
Projekt obejmuje swoim zakresem następujące zadania:

Długość w metrach
Zadanie 1 - Stara Wieś
- Urzut - Rozalin
Stara Wieś: ul. Grodziska (od granicy
gminy) do ul. Poziomkowej, ul. Poziomkowa;
Stara Wieś od ul. Grodziskiej do cieku Mrówka- Urzut, od cieku Mrówka
do ul. Promyka, ul. Promyka, od granicy robót S8-do granicy gminy
Rozalin - Kostowiec: ul. Przemysłowa od granicy robót S8 do ścieżki
z etapu I
Zadanie 2 - Stara Wieś
Stara Wieś: ul. Pieczarkowa, Brwinowska, Tarniny, Głogowa, Jemiołowa, Grodziska do granicy robót S8
Zadanie 3 - Młochów - Krakowiany
Młochów: droga powiatowa od km.
0+308,5 do istniejącej ścieżki na
skrzyżowaniu z drogą powiatową, od
ścieżki na skrzyżowaniu do granicy z
gminą Tarczyn
Zadanie 4 - Nadarzyn, Walendów
Nadarzyn: styk z ścieżką z etapu I
Pl. Poniatowskiego, ul. Kościelna, ul.
Warszawska, ul. Sitarskich, Przejazdowa, ul. Pruszkowska, ul. Wierzbowa styk ze ścieżką z etapu I
Walendów: ul. Nad Utratą od istniejącej ścieżki na skrzyżowaniu z drogą
gminną do styku ze ścieżką na węźle
Paszków (S8)

6228,98

4460,72

3468,41

2960
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Równolegle z realizacją ścieżek, na które dofinansowanie możemy pozyskać
dzięki uczestnictwu w pracach ZIT
WOF, Gmina Nadarzyn współpracuje
z Powiatem Pruszkowskim w celu złożenia wspólnego wniosku z innej puli
środków (przeznaczonej dla całego
województwa mazowieckiego) z RPO
WM. Chcemy starać się o uzyskanie
dofinansowania unijnego na wykonanie kolejnych ścieżek rowerowych na
drogach powiatowych na terenie naszej
gminy w ramach IV etapu. Zakres tego
projektu obejmuje:
- droga w Parolach nr 3101W
-droga w Woli Krakowiańskiej nr
2849W
- ulica Młochowska od pętli w Rozalinie do granicy gminy, droga nr 3101W
- ulica Klonowa w Kajetanach, nr
3104W od styku z budowaną ścieżką
w I etapie do granicy gminy
- aleja Kasztanowa w m. Młochów od
trasy S8 do ul. Osiedlowej w Ruścu nr
3102W
- ulica Grodziska w Starej Wsi nr
1501W od ulicy Jemiołowej do ulicy
Poziomkowej
- ulica Warszawska od ulicy Sitarskich
do trasy S8, droga nr 3106W
- ulica św. Piotra i Pawła - 310302W,
ulica Centralna - 3114W i ulica Sękocińska nr 3125W w Wolicy.
Wspólny projekt ma zostać złożony na
początku października br. do Mazo-

Nowe tereny przeznaczone pod obiekty
rekreacyjne w Wolicy
27 lipca zostanie podpisana umowa na
zgospodarowanie terenu działek nr 513,
514 w Wolicy - budowa boiska sportowego (I etap). Termin realizacji - 2 miesiące.
W przyszłości na tym terenie planowana jest budowa przedszkola, świetlicy
oraz placu zabaw.
Referat Inwestycji
Zapraszamy do obejrzenia materiału filmowego na ten temat na iTVNadarzyn:

wieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
REALIZACJA III I IV ETAPU BUDOWY ŚCIEŻEK JEST UZALEŻNIONA OD TEGO CZY OTRZYMAMY
DOFINANSOWANIE
UNIJNE NA TEN CEL.
Szanowni Państwo, pojawia się pytanie dlaczego akurat teraz są budowane
i dalej planowane do budowania ścieżki
rowerowe na terenie gminy. Odpowiedź
jest prosta. Właśnie na ten cel można
uzyskać dofinansowanie w obecnej
unijnej perspektywie finansowej na lata
2014-2020. Unia Europejska kładzie
obecnie nacisk na ekologię, na zmniejszenie emisji spalin, na gospodarkę
niskoemisyjną. Pojawiły się konkursy,
w których możliwe są do pozyskania
środki m.in. na budowę dróg rowerowych o znaczeniu komunikacyjnym.
Chcemy więc jak najlepiej wykorzystać
te możliwości, by powstała u nas sieć

Projekt nr RPMA.04.03.02-14-6144/16 pod tytułem:
Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie
Gminy Nadarzyn Okres realizacji: 14.01.2016 - 31.05.2018 Realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę
niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki
i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zmiana w rozkładzie jazdy autobusu linii 733
Mieszkańcy Starej Wsi w tym m. in. Artur Kostecki wielokrotnie zgłaszali uwagi do kursów autobusowych linii 733 do tej miejscowości.
Wychodząc naprzeciw prośbom mieszkańców i zgłoszonym przez nich
uwagom od 1 sierpnia br. pilotażowo autobus linii 733 odjeżdżający o
godz. 19:35 z Okęcia zajeżdżał będzie dodatkowo na pętlę w Starej Wsi.
Ponadto z uwagi na skrócenie czasu przejazdu autobusów linii 733
na odcinku S8 autobusy tej linii będą o 6 minut wcześniej przyjeżdżały
i wyjeżdżały z przystanku w Młochowie.
Skorygowany rozkład jazdy na stronie www.nadarzyn.pl

Wybory Sołtysa Szamot
W piątek 30 czerwca 2017 r. odbyło
się zebranie sołeckie w Szamotach.
Podczas zebrania odbyły się wybory
Sołtysa i Rady Sołeckiej. Sołtysem
została na kolejną kadencję Elżbieta
Kościelnicka (39 głosów za, na 40
ważnych, oddanych głosów).
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tak potrzebnych ścieżek rowerowych.
Na stronie Urzędu Gminy mogą
Państwo obejrzeć przygotowaną mapę
w Google Earth, na której zaznaczono
etapy realizowane oraz planowane do
realizacji i przebieg ścieżek na terenie
gminy.
Aby skorzystać z przygotowanej
mapy należy: pobrać z oficjalnej strony i zainstalować bezpłatną aplikację
Google Earth: https://www.google.
com/earth/; pobrać i otworzyć przygotowaną mapę ścieżek: http://www.
nadarzyn.pl/plik,5487,sciezki-rowerowe-google-earth-kmz.kmz
Zaprezentowany przebieg ścieżek
przedstawia schemat ogólny. Dokładne
informacje dotyczące usytuowania dróg
rowerowych znajdują się w projektach
technicznych w Referacie Inwestycji
Urzędu Gminy Nadarzyn.
Katarzyna Dombska,
kierownik Referatu
ds. funduszy zewnętrznych

Wybrano także Radę Sołecką,
w skład której weszli: Karolina Wichman, Karolina Szelmanowska, Wioleta Berkut, Ewelina Szamota, Tadeusz
Golański.
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XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn
Rada udzieliła Wójtowi absolutorium
za 2016 rok. Na 6 lat Radni przedłużyli umowę dotychczasowemu najemcy stołówki w podstawówce w Ruścu.
Nadali nazwy trzem nowym ulicom
w Krakowianach, Starej Wsi i Woli Krakowiańskiej. Zgodzili się na zawarcie
porozumień partnerskich dotyczących
przygotowania wspólnego wniosku
o dofinansowanie budowy kolejnego
etapu ścieżek rowerowych. 1,17 zł netto + 8% VAT to ustalona przez Radnych dopłata do taryfowej ceny 1m3
ścieków dla gospodarstw domowych
i rolnych oraz jednostek organizacyjnych gminy. To część uchwał podjętych podczas XXXII Sesji Rady Gminy
Nadarzyn.
Podczas XXXII Sesji Rady Gminy
Nadarzyn, która odbyła się 21 czerwca
br. Radni do porządku obrad przyjęli
uchwałę dotyczącą wyrażenia zgody
na zawarcie Umowy Partnerskiej pomiędzy Gminą Nadarzyn, a Miastem
stołecznym Warszawą. Dotyczyła
ona realizacji projektu pn. „Promocja
gospodarcza Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (WOF Expo)”
w ramach Zintegrowanych Inwestycji
Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego, zgłoszonego do
współfinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020 (Oś
Priorytetowa III Rozwój potencjału
innowacyjnego i przedsiębiorczości,
Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP,
Poddziałanie 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT). Radni
przyjęli protokół z XXXI Sesji Rady
Gminy Nadarzyn, która odbyła się 24
maja. Po przyjęciu sprawozdania Wójta z działalności za okres między sesjami Radni zajęli się dwiema skargami
na działalność Wójta.
Pierwszą z nich w Straży Gminnej 19
maja 2017 r. złożył pan Konrad P. Dotyczyła ona zaniedbań ze strony Wójta
uniemożliwiających dojazd do posesji skarżącego czyli o zalanie drogi.
W odpowiedzi Prezes Spółki Wodno-Melioracyjnej Nadarzyn wyjaśnił, że
właściciel posesji nie wpuścił pracowników na swój teren, przez co nie doszło do wizji lokalnej. Jej celem miało
być sprawdzenie połączenia zbieracza
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z rowem. Spółka wystąpiła do Starostwa Pruszkowskiego z pytaniem czy
właściciele działek, na których znajduje się rów Rs-11/20/5 otrzymali zgodę
na jego przykrycie. Spółka nie otrzymała odpowiedzi na to pytanie. Prezes
poinformował jednocześnie, że przez
działki nr 56/6, 56/7 przebiega zbieracz drenarski, który wpada do rowu
o symbolu Rs-11/20/5. Rów ten
został zakryty kręgami betonowymi prawdopodobnie bez zezwolenia
wodno-prawnego. Na w/w działkach
powstały domy, nie ma informacji czy
drenaż był przebudowany. Woda przy
dużych opadach wylewa się ze studzienki drenarskiej i wpływa do rowu
przydrożnego drogi powiatowej. Rów
przydrożny jest częściowo zasypany,
a od posesji skarżącego w kierunku
wschodnim brak jest w ogóle rowu
przydrożnego. Na tej podstawie radni
uznali skargę na Wójta za bezzasadną
i ją odrzucili.
Druga skarga z 26 kwietnia 2017 r.
dotyczyła nieuregulowanego stanu
prawnego drogi tzw. Granicznej położonej w obrębie miejscowości Wolica
oraz wniosku mieszkańców miejscowości Wolica dotyczącego działalności
firmy PTAK „naruszającej zasady dobrego sąsiedztwa”. Radni dowiedzieli
się, że gmina nie jest właścicielem drogi zwanej Graniczną.
Do uznania danej drogi za drogę
gminną konieczne jest posiadanie
prawa własności do gruntu, na której droga ta się znajduje. Jeżeli zatem
działka nie posiada udokumentowanego prawa własności na rzecz gminy,
droga ta nie może być zaliczona do
kategorii dróg gminnych. Natomiast
wniosek mieszkańców Wolicy (dot. ul.
Granicznej) jest rozpatrywany przez
Wójta i Sołtysa Wolicy. Ulica „Graniczna” znajduje się na terenie działki,
która stanowi własność spółki. Prowadzone są negocjacje Wójta z właścicielem w/w działki dotyczące wydzielenia części gruntu pod drogę gminną.
Pozostałe działania mogą ewentualnie
zostać podjęte po uregulowaniu stanu
prawnego drogi. Radni również ten
wniosek uznali za bezzasadny.
Starostwo zaproponowało objęcie projektem budowy ścieżek rowerowych na drogach powiatowych
na terenie gmin, które podpiszą
umowę partnerską i wspólnie zło-

żą projekt o dofinansowanie. Radni zgodzili się na zawarcie Porozumień Partnerskich dotyczących
przygotowania wspólnego wniosku
o dofinansowanie budowy kolejnego
etapu ścieżek rowerowych na terenie
Gminy Nadarzyn. Jednocześnie Wójt
gminy został upoważniony do zawarcia tych porozumień.
Zatwierdzony do realizacji został
projekt RPMA.04.01.00-14-6932/16
czyli „OZE w Gminie Nadarzyn”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV
Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.1 Odnawialne źródła
energii (OZE). Projekt finansowany
jest w 80% z Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego. Wartość projektu ogółem to 7.494.650,00 wkład
UE 5.995.720 zł.
Po przedstawieniu sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2016
rok oraz sprawozdania z działalności
za 2016 rok, a także po analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie sprawozdań na wniosek
Komisji Rewizyjnej i po uzyskaniu pozytywnej opinii komisji Gospodarczej
i Budżetowej – Wójt Gminy Nadarzyn uzyskał absolutorium za 2016
rok. Udzielenie absolutorium oznacza
stwierdzenie prawidłowości działania
finansowego Wójta w 2016 roku.
W dalszej kolejności Radni między
innymi przedłużyli obecnemu najemcy umowę najmu stołówki szkolnej
mieszczącej się w Szkole Podstawowej
w Ruścu wraz z wyposażeniem. Umowę przedłużono w trybie bezprzetargowym o 6 lat. Nadali nazwy trzem
ulicom Młynowa w Krakowianach, Żurawinowa w Starej Wsi i Transportowa
w Woli Krakowiańskiej. Ustalono również taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę, taryfy opłat za zbiorowe odprowadzanie ścieków oraz dopłatę do
ceny ścieków uiszczaną przez gospodarstwa domowe i rolne oraz jednostki
organizacyjne gminy (TGO_1). Dopłata ta wynosi 1,17 zł netto + 8% VAT
do taryfowej ceny 1m3 ścieków. Cenę
wody dla gospodarstw domowych
i rolnych oraz jednostek organizacyjnych
gminy uchwalono na 2,78 zł/m3 brutto,
a cenę ścieków na 9,42 zł/m3 brutto.
red.
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OŚWIATA

Oświata w Gminie Nadarzyn
Dla 364 uczniów gimnazjum, 1086
uczniów szkół podstawowych, 56
wychowanków oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i 250 wychowanków publicznych przedszkoli Gminy Nadarzyn,
nauczycieli, pracowników administracji obsługi szkół, trwają własnie
wakacje. Chociaż perspektywa letniego wypoczynku nie sprzyja podsumowaniu, warto jednak przed spakowaniem walizek spojrzeć wstecz.
Rok szkolny 2016/2017 był jednym z najtrudniejszych, najbardziej
pracowitych. Zapowiadana reforma
oświaty została wprowadzona w życie, budząc wiele niepewności, obaw
i wyzwań. Zmienia obraz polskiej
edukacji, niosąc za sobą konieczność jej gruntownej reorganizacji,
w pierwszej kolejności na terenie samorządów.
W związku z tym ten rok szkolny
był wypełniony wieloma trudnościami i podejmowaniem ważnych decyzji dotyczących dalszych etapów
edukacji najmłodszych i młodych
mieszkańców naszej gminy.
Ich wynikiem jest zmiana struktury wszystkich szkół podstawowych z klas I-VI na I-VIII. Nie
jest to jednak proces łatwy. W trzech
szkołach konieczne jest przeprowadzenie inwestycji celem zapewnienia
odpowiednich warunków nauczania
i edukacji dla uczniów 8 roczników.
W Szkole Podstawowej w Kostowcu już trwa jej rozbudowa o salę
gimnastyczną z zapleczem sportowym. Natomiast projekt rozbudowy
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie
i Szkoły Podstawowej w Młochowie czeka na pozwolenie na budowę
w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadarzynie funkcjonalnie będzie połączona ze starym skrzydłem
szkoły. Przewiduje 2 kondygnacje
o powierzchni użytkowej na parterze: 582,87m2 a na piętrze 365,29
m2. RAZEM powierzchnia użytkowa wyniesie 948,16 m2, a całkowita
1 097,81 m2, o kubaturze 5 304 m3.
Program funkcjonalny rozbudowy i przebudowy Szkoły Podstawowej Młochowie zakłada rozbudowę
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istniejącego obiektu oświatowego
o nowe skrzydło. W ramach rozbudowy powstanie blok wydawczy posiłków (dowóz posiłków z cateringu)
aula - jadalnia, pracownia plastyczna,
pracownia komputerowa, 4 sale lekcyjne, blok sanitarny z łazienkami dla
dziewcząt, chłopców, niepełnosprawnych oraz szatnię. Projekt przewiduje
wykonanie niezależnego wejścia. Nowa
część placówki będzie połączona ze
starym skrzydłem szkoły.
Z powodu prac inwestycyjnych
przez okres 2 lat, roczniki klas VII,
a za rok VII i VII Szkoły Podstawowej w Nadarzynie będą kształciły się
w budynku przy ul. Żółwińskiej 41.

re przedstawią odpowiednią ofertę
w ogłoszonym konkursie na zapewnienie opieki dzieciom, którego rozstrzygnięcie nastąpi już 25 lipca b.r.
Nałożony na samorządy obowiązek
powoduje konieczność wykonania
prac adaptacyjnych w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej i Szkole Podstawowej w Ruścu.
Likwidacja gimnazjów w systemie kształcenia, spowodowała
konieczność podjęcia decyzji dotyczących budynku szkoły przy Żółwińskiej 41. Założenia reformy miały
w sposób prosty i przejrzysty przekształcać gimnazja w szkoły innego typu; na terenie gminy Nadarzyn
był to jednak proces bardzo trudny.
Uzyskanie zgody na założenie szkoły
sredniej i podpisanie porozumienia

Jedno ze skrzydeł budynku Szkoły Podstawowej w Nadarzynie - największej i najliczniejszej
„podstawówki’ na terenie gminy

Następny element reformy, to obowiązek nałożony na samorządy,
polegający na zapewnieniu miejsc
wszystkim dzieciom w wieku 3-6
lat miejsc w publicznych placówkach. Efektem tego obowiązku jest
pozostawienie w 4 szkołach podstawowych jednego oddziału przedszkolnego, zaś w Szkole Podstawowej
w Ruścu powstanie nowych 4 oddziałów przedszkolnych obejmujących swą opieką dzieci w wieku od
4 do 6 lat. Pozostałe dzieci, które nie
znalazły miejsc w przedszkolach publicznych będą miały wskazane miejsca przez Wójta Gminy Nadarzyn
w placówkach niepublicznych, któ-

w tym zakresie wymagało przychylności władz starostwa powiatowego, a tego wydaje się że zabrakło.
Po trwających ponad rok staraniach,
przy udziale Społecznego Komitetu Inicjatywy dla powstania LO
w Nadarzynie, udało się doprowadzić do porozumienia Gminy Nadarzyn oraz Starostwa i Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie przy ul.
Żółwińskiej 41 zostało powołane
do życia. Determinacja wielu osób,
w tym nauczycieli, uczniów i rodziców
oraz zespołu ds. promocji LO, doprowadziła do powstania szkoły, która na
terenie gminy jest potrzebna. Zapewni
dla wielu uczniom ciągłość nauczania
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w bardzo dobrze przygotowanej
szkole jak również zatrzyma wysoko
wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.
W okresie rekrutacji do Liceum
Ogólnokształcącego wpłynęło 86
wniosków o przyjęcie do liceum.
Nie wszyscy uczniowie składający
wniosek o przyjęcie do LO zostali zakwalifikowani. Powodem był nieosiągnięty, a wymagany od kandydatów
próg punktowy. 64 kandydatów złożyło poświadczone kopie świadectwa
ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia OKE, wolę przyjęcia (składając oryginały ww. dokumentów) potwierdziło 33 uczniów do dwóch klas
I z rozszerzonym językiem angielskim lub niemieckim oraz przedmiotami rozszerzonymi (dwa do wyboru
z: geografia, wiedza o społeczeństwie,
biologia, fizyka, chemia). Należy jednak wspomnieć, że w dniach 10-14
sierpnia 2017 r. szkoła będzie prowadziła rekrutację uzupełniającą.
W związku z tym liczbą uczniów LO
nie jest tematem zamkniętym.
W budynku przy ul. Żółwińskiej 41
przez okres 2 lat będą kontynuowały naukę 2 roczniki czyli klasa II i III
wygaszanego gimnazjum.
W roku szkolnym 2016/2017 prowadzonych było szereg dodatkowych, uzupełniających podstawy
programowe projektów i programów.
W murach Gimnazjum im. św. Jana
Pawła II realizowane były:
- projekty historyczne: Ocalić od
zapomnienia, w ramach którego
uczniowie przygotowali spektakl
Nakazane piosenki; Od archiwum
państwowego do archiwum domowego – współpraca z Archiwum
Akt Nowych. Uczniowie brali udział
w rajdach: V Mazowiecki Rajd Szlakami Zrywów Narodowych o Wolną i Niezawisłą Polskę, uczestniczyli
w centralnych, regionalnych i powiatowych Obchodach Narodowego
Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych
(Warszawa, Pruszków, Sitkówka Nowiny), w prelekcjach Centralnej
Biblioteki Wojskowej.
Szkoła uczestniczyła w projekcie
UE „Wsparcie dla uczniów Gminy
Nadarzyn” oraz w projekcie „Szkoły Aktywne w Społeczności”. Ucząc
samorządności powołana została
Młodzieżowa Rada Gminy, prężnie
działając nie tylko na terenie szkoły.
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Ponadto placówka ta jest organizatorem Olimpiady talentów dla wszystkich uczniów szkół gminy Nadarzyn.
Efektem różnorodnych działań jest
fakt, że uczniowie III klas gimnazjum
ze wszystkich części egzaminu uzyskali wynik powyżej średniej wojewódzkiej. Wyniki w „skali staninowej”:
z języka niemieckiego wynik bardzo
wysoki, z języka angielskiego wynik
wysoki, z języka polskiego wynik
powyżej średniej, z historii i wiedzy
o społeczeństwie wynik wysoki,
z matematyki wynik wysoki, przedmiotów przyrodniczych wynik wysoki. Absolwentów Gimnazjum było
116, w tym 48 uczniów uzyskało
świadectwo z wyróżnieniem.
W Szkole Podstawowej w Ruścu
– uczy się Zuza Posadzy zdobywczyni wyróżnienia w XXXIII Międzynarodowym Konkursie Literackiej
Twórczości Dzieci i Młodzieży im.
Wandy Chotomskiej w kategorii poezja. Tosia Dośpiał została laureatką

perckiej w programie Szkoła z Klasą 2.0. Jest to wyróżnienie, którym
cieszyć się mogą 73 szkoły w Polsce
i 13 w województwie mazowieckim.
W szkole realizowane są: „Bezpieczny Puchatek” - ogólnopolski program edukacyjny, ukierunkowany na
poprawę bezpieczeństwa najmłodszych uczniów klas podstawowych.
Od 1 września 2014 realizowany jest
program „POKL Moja przyszłość”.
Są to dodatkowe zajęcia rozwijające
kluczowe kompetencje uczniów takie
jak: zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze z matematyki, przyrody i języka
angielskiego oraz zajęcia związane
z poradnictwem i doradztwem edukacyjno-zawodowym.
W szkole działa „Klub Szkół UNICEF” - to inicjatywa edukacyjna, która propaguje idee niesienia pomocy
najbardziej potrzebującym dzieciom
na świecie. Celem programu „Mądra
szkoła czyta dzieciom jest zachęcenie
dyrekcji szkół i nauczycieli do wprowadzenia do programu zajęć codzienSP Młochów

VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego „Złota Biedronka”. Maksymalną liczbę punktów
w Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym Galileo 2017 otrzymały
Marta Rytel (w kategorii klas IV),
Hania Szopa (w kategorii klas V) oraz
Zuza Posadzy (w kategorii klas VI).
Wśród uczniów są również laureaci
X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik
(klasy IV – VI). Uczennice klasy IVa
- Marta Rytel i Dominika Tokarska
zostały laureatkami Ogólnopolskiego
Konkursu Polonistycznego Omnibus
2017, w którym startowało ponad
6418 uczniów.
Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B.
Markiewicza w Woli Krakowiańskiej zyskała miano Szkoły Eks-

nego czytania uczniom dla przyjemności.
Szkoła Podstawowa im. Witolda
Doroszewskiego w Nadarzynie
została przyjęta na listę kandydatów
do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie, po raz drugi znalazła
się w elitarnym gronie Wiarygodnych
Szkół. Jest beneficjentem certyfikatów „Szkoły Uczącej się”, „Szkoły
Odkrywców Talentów”, połącznie
Zaangażowanej Placówki – „Wszystkie kolory świata” – przyznany przez
UNICEF. Szkoła prowadzi zatwierdzone przez nadzór pedagogiczny
innowacje pedagogiczne:
1) z zakresu edukacji zdrowotnej „Fabryka zdrowia” w kl.III
2)„Angielski na każdym kroku - Po7 (220) lipiec 2017
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wszechna obecność j. angielskiego
w codziennym życiu inspiracją do nauki” – kl. IV - VI
Placówka realizuje program profilaktyczny „B & N czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Sebastian
Zdunek uczeń klasy III a otrzymał
wyróżnienie w powiatowych eliminacjach 40. Konkursu Recytatorskiego
„Warszawska Syrenka”. Natomiast
Julian Bączkowski, uczeń klasy III
e piosenką „Kto się czubi, ten się
lubi” wyśpiewał wyróżnienie w XVI
Mazowieckim Festiwalu Dziecięcej
i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej „Asteriada”. Uczennica klasy VI
b Julia Wilczak zdobyła wyróżnienie
w kategorii proza w XXXIII Międzynarodowy Konkursie Literackiej
Twórczości Dzieci i Młodzieży im.
Wandy Chotomskiej. Julian Bączkowski zdobył wyróżnienie w swej kategorii wiekowej w XVI Mazowieckim
Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej
Twórczości Artystycznej
Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu stawia
na bogatą ofertę zajęć dodatkowych.
Między innymi uczestniczy w projekcie „Umiem pływać” uczniowie
z klasy I bezpłatnie wyjeżdżają na basen i pod okiem instruktorów uczą się
pływania. Prężnie działa Sekcja Strzelecko Obronna, która nie tylko wpaja
zasady bezpiecznego posługiwania
się bronią pneumatyczną, ale kształtuje również postawy patriotyczne.
Od września 2016 r. szkoła uczestniczy w projekcie „Mały Mistrz” - jest
to akcja skierowana do dzieci z klasy
I, mająca na celu poprawę stanu zdrowia i sprawności fizycznej uczniów.
Ponadto szkoła uczestniczy w projekcie Kluby Sportowe Orange, w którym poprzez rywalizację wyrabiane są
nawyki aktywności fizycznej.
Szkoła Podstawowa w Młochowie znalazła się w elitarnej grupie
Wiarygodnych Szkół. Uczestnictwo
w Programie Wiarygodna Szkoła
oraz znalezienie się w prestiżowym
gronie Laureatów programu jest
jasną deklaracją stosowania przez
Szkołę odpowiednich standardów
w zakresie edukacji, wychowania
i bezpieczeństwa. Placówka uczestniczy w projekcie „Internetowy Teatr
TVP dla szkół” prowadzonym przez
Telewizję Polską. Od września 2015
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LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Nadarzynie ul. Żółwińska 41;
tel. 22 739 90 96

Więcej informacji: www.liceum.nadarzyn.pl
roku zaangażowana jest w kolejne
edycje projektu Szkoły Dobrze Wychowanej. Nauczyciele i uczniowie
skupili się na takich tematach jak: szacunek do osób starszych i zasadach
kulturalnego zachowania w miejscach
publicznych.
W Gminie działają trzy publiczne
przedszkola. W Nadarzynie, Młochowie i Wolicy. Zapewniają wszechstronny rozwój wszystkim swoim
wychowankom. Na pierwszym miejscu stawiają podmiotowość i dobro
dziecka.
Pełnią w równej mierze funkcje
opiekuńczo-wychowawcze i kształcące, które umożliwiają dzieciom
wspólną zabawę i naukę w warunkach
bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb i możliwości
rozwojowych. Tworzą optymalne warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie gotowości szkolnej. Realizują
innowacje pedagogiczne np.:
PP Nadarzyn „Ja i moje dziecko” mające na celu współpracę z rodzicami.
PP Młochów: „W Zdrowym ciele
zdrowy duch” promująca zdrowy styl
życia. W PP Wolica realizowane są
projekty: „Wspieranie rodziny - Stop
Przemocy”, „Edukacja zdrowotna dla
przedszkolaków”, „Akademia Aquafresch”, „Dodaj język polski do ulubionych”.
Ponadto przedszkola publiczne oferują rodzicom i dzieciom ponadstandardową ofertę zajęć m. in. zajęcia
informatyczne, czy też logopedyczne.
Wszystkim dzieciom udzielana jest
pomoc psychologiczna.
W naszej gminie funkcjonuje także
Gminny Żłobek nr 1 „Zaczarowany
Ogród” w Ruścu. Przystosowany jest
do przyjęcia i zapewnienia opieki 48
dzieciom, w następujących grupach
wiekowych: do 18 miesiąca życia, do
lat 2,5 oraz do 3 roku życia.
Każda grupa posiada oddzielne
wejście, łazienkę, jadalnię oraz ba-

wialnię. A w czasie pobytu dzieci
w żłobku opiekę nad nimi sprawuje pielęgniarka, opiekunki dziecięce
i pomoc do dzieci.
Trzeba nadmienić, że wakacje to
właściwy czas na coroczne przeprowadzenie prac remontowych w placówkach oświatowych. Podczas letniego wypoczynku dzieci i młodzieży
planowane jest przeprowadzenie prac
remontowych wg ustalonego wczesniej z dyrektorami placówek harmonogramu (czytaj strona 6 - 7 WN).
Podsumowując kolejny rok szkolny i kondycję oświaty na terenie naszej gminy należy mocno podkreślić
wkład pracy nauczycieli i wychowawców, ich ciągłe poszukiwanie dróg
dotarcia do młodych ludzi, do rozbudzanie w nich pasji.
Ogromny udział w procesie wychowania i nauczania mają Rodzice,
którzy bardzo aktywnie angażują się
w sprawy gminnych szkół. Wsparcie
Rodziców ma niezwykłe znaczenie nie
tylko dla wyników nauczania, ale też
dla atmosfery środowiska szkolnego,
w którym kształtuje się dziecko.
Współpraca jednostek oświatowych
Gminy Nadarzyn, pracowników
urzędu, wspiera innowacyjne metody
pracy szkół, przyczynia się do realizacji projektów, zamierzeń, przyczynia
się również do wzbogacenia bazy dydaktycznej placówek.
Korzystając z okazji, już dziś zachęcamy do skorzystania z przygotowanej przez naszą gminę szerokiej oferty zajęć sportowych, rekreacyjnych
i kulturalnych dla dzieci i młodzieży
w nowym roku szkolnym
Życzymy wspaniałych, zdrowych
i bezpiecznych wakacji. Do zobaczenia we wrześniu!
Gminny Zespół Oświatowy
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IX Piknik Rodzinny w Nadarzynie
Tradycją stało się, że podczas Pikniku Rodzinnego, organizowanego
przez Gminny Ośrodek Dziecięco Młodzieżowy „Tęcza”, Nadarzyński
Ośrodek Kultury, Gminną Komisję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafię pw. św. Klemensa oraz
Urząd Gminy w Nadarzynie, część
artystyczną stanowią występy dzieci
i młodzieży z terenu Gminy Nadarzyn. Cieszymy się, że pomimo wakacji tym razem też tak było. 25 czerwca
na scenie gościliśmy (wg. kolejności występów): dzieci z Przedszkola
„Maluch”- występ taneczny, Kabaret
„Poważnie Niepoważni” GODM
„Tęcza” - skecz pt.: „Coś śmiesznego”, Oazę Kostowiec - przedstawienie profilaktyczne „Przyjaciela mam”,
Zuzannę Reszkę, absolwentkę Gimnazjum im. św. Jana Pawła II - występ
wokalny oraz dzieci z Przedszkola
„Jupik”, które tanecznym krokiem
przywitały lato.
Ponadto Agencja Artystyczna Bajlandia zaprezentowała przedstawienie
„Czerwony Kapturek” oraz poprowadziła animacje na scenie. Wydarzenie zakończyło się pokazem magii
w wykonaniu iluzjonisty Mariusza
Czajki. Wszystkim artystom serdecznie dziękujemy i czekamy na Was za
rok
W tym roku ponownie wiele osób,
instytucji i firm wyraziło chęć współpracy i zaprezentowania swoich stoisk. Gościliśmy na Pikniku (alfabetycznie): Bank Spółdzielczy w Białej
Rawskiej (sponsor koszulek na Bieg
Rodzinny), Bank Spółdzielczy w Tarczynie (sponsor bramy startowej),
Caritas (loteria fantowa), Dmuchańce
(zjeżdżalnia, zamek dmuchany, “Dinuś“ - zjeżdżalnia dla najmłodszych,
Gladiatorzy, batuta dmuchana dla najmłodszych, trampolina), Food Truck
(lody, gofry, napoje), fotobudka (zabawne zdjęcia), GODM „Tęcza” wystawa prac - IV Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Baśniowy sen H.
Ch. Andersena” (wpłynęły 304 prace
z całej Polski), Grupa Rekonstrukcji
Historycznej „Parasol” (zabawy rodzinne, pokaz strojów i akcesoriów),
Firma Hetman (warsztaty artystyczne), Nadarzyński Ośrodek Kultury
(malowanie buziek, bańki mydlane),
Namiot Profilaktyczny (trener - profilaktyk), Niepubliczna Szkoła Pod-
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stawowa Pitagoras (gry planszowe,
doświadczenia), Odnowa w Duchu
Świętym (quiz biblijny, lemoniada,
mrożona kawa, ciasto), Ośrodek
Zdrowia w Nadarzynie (zabezpieczenie medyczne Pikniku, pomiary
ciśnienia, poziomu cukru), porady
dietetyka, Pizzeria Margarita, rejestracja potencjalnych dawców szpiku
- przy współpracy z Fundacją DKMS
Polska, stoisko z rękodziełem, specjalistyczny samochód z symulatorem
jazdy jednośladem z Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego,
Straż Gminna (gry rodzinne z nagrodami, test wiedzy z przepisów ruchu
drogowego, wspólne malowanie far-

SP Nadarzyn. Wszystkim serdecznie
dziękujemy za współpracę
Główną atrakcją Pikniku był już
VIII Nadarzyński Bieg Rodzinny
o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn,
w którym uczestniczyło 136 osób.
Do rozgrzewki przed biegiem zachęcał Sędzia Główny Biegu - p. Jacek
Nowocień. W tym roku wystartowało 69 kobiet i 67 mężczyzn. Wśród
zawodników tego wyjątkowego biegu, co roku widzimy zarówno starszych i młodszych członków rodzin:
trzy pokolenia - dziadków, rodziców
i wnuków. Najmłodszym uczestnikiem biegu był 24 dniowy Tomek,
a najstarszym pan Tomasz - wy-

Sygnał do startu dawał Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb, który wręczał także puchary, wyróznienia i upominki dla najlepszych uczestników sportowych zmagań
bami na streczu - akcja „Bezpieczne
Wakacje”), Szczep Nadarzyńskich
Drużyn Harcerskich i Zuchowych
„Wataha” (kawa, herbata, kiełbaski
z grilla), wystawa kapliczek wykonanych na konkurs przez uczniów

różnione osoby otrzymały od organizatorów upominki i statuetki.
Trzy najliczniejsze rodziny: 22,10,7
– osobowe uhonorowane zostały
specjalnymi pucharami ufundowanymi przez Wójta Gminy Nadarzyn,
7 (220) lipiec 2017
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a także otrzymały tradycyjnie kosze
z art. spożywczymi. Wśród wszystkich uczestników biegu rozlosowano
nagrody: 2 rowery (Gmina Nadarzyn, Pizzeria Margarita), akcesoria
sportowe, bony na pizzę w Pizzerii
Margarita, karnety na jazdę konną
i gry sportowe- firma Medincus Activ,
Strefa Ruchu Książenice ufundowała
karnety z wejściówkami do Centrum
Sportu i Rekreacji oraz swoje gadżety, Gmina Nadarzyn przygotowała
gadżety ze swoim logo; Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej zasponsorował koszulki, a Bank Spółdzielczy
w Tarczynie zasponsorował bramę
startową.
Wszystkim Uczestnikom Biegu
GRATULUJEMY!!!
GODM „Tęcza”

Wręczanie nagród uczestnikom Biegu

Wystawa „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie ma”
Gmina Nadarzyn bierze udział w projekcie prezentacji wystawy „Wołyń 1943. Wołają z grobów, których nie
ma” na terenie poszczególnych gmin powiatu pruszkowskiego. W Nadarzynie ekspozycję obejrzeć będzie
można w dniach 19 - 29 września 2017 r. Natomiast już od 26 lipca do 15 sierpnia 2017 r. wystawa prezentowana
będzie przy Kościele Św. Kazimierza w Pruszkowie (w tygodniu i w soboty do g. 18:30, a w niedziele do g. 20.00).
Do zapoznania się z nią zapraszają Maksym Gołoś Starosta Pruszkowski i Muzeum Dulag 121.
Zapraszamy Państwa na wystawę opowiadającą historię wielkiej tragedii, która wydarzyła się na Kresach II Rzeczpospolitej. Złożyły się na nią dramat
dwóch okupacji, narastająca groza wojenna, a w końcu ludobójcze działania ukraińskich nacjonalistów. Latem 1943 roku na Wołyniu i Małopolsce
wschodniej doszło do zaplanowanej przez ukraińskie organizacje nacjonalistyczne UPA i OUN akcji ludobójstwa na ludności polskiej. Według szacunków historyków w Rzezi wołyńskiej mogło zginąć nawet 60 tysięcy osób, a wliczając mordy dokonane na terenie Małopolski od 100 do 130 tysięcy
Polaków - starców, dorosłych i dzieci, choć są to tylko dane przybliżone. Wystawa została przygotowana przez szczeciński oddział IPN, Stowarzyszenie
„Wspólnota Polska” i Towarzystwo Miłośników Wołynia i Polesia, autorką scenariusza wystawy jest Ewa Siemaszko, a kuratorem Agnieszka
Gorczyca z IPN. Dodatkowe relacje świadków historii razem z materiałami ikonograficznymi oraz katalogiem towarzyszącym wystawie zobaczyć
można na stronie www.zbrodniawolynska.pl. Wystawa pokazywana będzie także w Piastowie (16 VIII-4 IX), Michałowicach (5 IX-19 IX),
Nadarzynie (19 IX-29 IX) oraz Raszynie (1 X-14 X).

ZDROWIE

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie;
ul. Sitarskich 3; 05-830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 28
Ośrodek Zdrowia w Młochowie;
ul. Mazowiecka 5; 05 - 831 Młochów, tel. 22 729 91 46

Uwaga – przerwy remontowe
Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie będzie nieczynny w dniach 17 – 30 lipca 2017 r.
W tym czasie dyżur pełni Ośrodek Zdrowia w Młochowie (ul. Mazowiecka 5a).
Ośrodek Zdrowia w Młochowie będzie nieczynny w dniach 30 lipca - 20 sierpnia 2017 r.
W tym czasie dyżur pełni Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie
Za utrudnienia przepraszamy
SPGZOZ Nadarzyn
7 (220) lipiec 2017
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„B & N czyli B jak Bezpieczny
i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”

Od listopada 2016 roku Szkoła
Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie przystąpiła do
programu profilaktycznego „B & N
czyli B jak Bezpieczny i N jak Niechroniony uczestnik ruchu drogowego”. Program „B & N” stanowi
zbiór przedsięwzięć zmierzających
do aktywizacji społeczności szkolnej i lokalnej. Realizowany jest poprzez działania na rzecz poprawy
bezpieczeństwa
niechronionych
uczestników ruchu drogowego, czyli
pieszych i rowerzystów w obszarach
edukacji oraz promocji bezpiecznych zachowań w ruchu drogowym.
Głównym organizatorem jest Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą
w Radomiu. Partnerzy strategiczni
to: Mazowiecki Urząd Wojewódzki,
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego, Mazowiecka Rada
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Mazowiecki Kurator Oświaty
i Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
W roku szkolnym 2016/2017 zostały
zrealizowane działania propagujące
używanie elementów odblaskowych
tj: klasowy bank odblasków, dyskoteka z odblaskami, przygotowanie tablicy informacyjnej, plakatów, ulotek,
konkurs i turniej. Promowanie zasad
bezpiecznego poruszania się po drodze, jako pieszy i rowerzysta, w obszarze edukacji polegało na przeprowadzeniu cyklu pogadanek i warsztatów
dla uczniów naszej szkoły przez p.
Annę Janicką i p. sierż. sztab. Małgorzatę Nowak. I tak uczniowie poznali
zasady poruszania się po drodze, jako
piesi, czyli jak prawidło przechodzić
przez jezdnię na pasach. Poznali przepisy ruchu drogowego ważne dla pieszego i rowerzysty, a zdobytą wiedzę
wykorzystali rozwiązując prawidłowo
test na kartę rowerową. Uczniowie
klas piątych przed egzaminem na
kartę rowerową utrwalali wiadomości
na temat ratownictwa medycznego
podczas warsztatów przeprowadzonych przez ucznia klasy VI b Marcela
Długołęckiego z Ochotniczej Straży
Pożarnej. Promowanie bezpiecznych
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Fot. arch.szkoły
Uczniowe klas V podczas egzaminu na kartę rowerową

zachowań w ruchu drogowym wśród
społeczności lokalnej odbyło się
podczas Pikniku Rodzinnego zorganizowanego na terenie szkoły przez
zaproszonych przedstawicieli Straży
Gminnej, Policji i Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nadarzynie. Uczestnicy
Pikniku mogli: obejrzeć radiowóz policyjny, wóz strażacki, rozwiązać test
na kartę rowerową i sprawdzić swoje
umiejętności jazdy na rowerze zgodnie z przepisami ruchu drogowego
w miasteczku ruchu drogowego. Kolejnym działaniem promującym noszenie odblasków i bezpieczne zacho-

wania rowerzysty w ruchu drogowym
był rajd rowerowy zorganizowany dla
uczniów i rodziców.
Pragnę serdecznie podziękować
za współpracę: p. Annie Janickiej
ze Straży Gminnej w Nadarzynie,
p. sierż. sztab. Małgorzacie
Nowak z Komisariatu Policji
w Nadarzynie oraz Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nadarzynie
Renata Kulesza
koordynator ds. bezpieczeństwa
w ruchu drogowym
SP 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
7 (220) lipiec 2017
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83
• 1.06.2017 r. Wyjazd zastępu do
usunięcia skutków kolizji samochodu
osobowego i motocykla przy ulicy
Mszczonowskiej w Nadarzynie.
Zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia.
Na miejscu obecne były także
PSP Pruszków, Policja Nadarzyn
i Pogotowie Ratunkowe.

• 13.06.2017 r. Udział zastępu
w usuwaniu skutków silnego
wiatru. Naderwany konar zawisł na
przewodach telekomunikacyjnych.
Na miejscu obecna drabina z PSP
Pruszków. Działania prowadzone
były w godzinach późnowieczornych.

• 1 - 2.06.2017 r. W tych dniach nasza
jednostka zabezpieczała targi, które
odbywały się w Centrum PTAK
WARSHAW EXPO. Zabezpieczenie
prowadziliśmy razem z druhami
z OSP Młochów oraz PSP Pruszków.

• 23.06.2017 r. Wyjazd zastępu do
wiszącej gałęzi przy ulicy Turystycznej
w Nadarzynie. Na miejscu okazało się,
że w wiszącą gałąź uderzył samochód
osobowy, na szczęście kierującemu
nic się nie stało. Na miejscu obecna
była Policja Nadarzyn oraz drabina
z PSP Pruszków.

• 6.06.2017 r. Wyjazd zastępu do
palącego się pustostanu przy ulicy
Mszczonowskiej w Nadarzynie.
Na miejscu obecne były także
dwa zastępy PSP Pruszków i OSP
Młochów. Do tego samego miejsca
zostaliśmy zadysponowani jeszcze raz
w godzinach popołudniowych.
• 7.06.2017 r. W godzinach porannych
zastęp usuwał gałąź wiszącą nad ulicą
Rolną.
• 8.06.2017 r. W godzinach nocnych
zostaliśmy
zadysponowani
do
zdarzenia, które ostatecznie okazało
się fałszywe.
12.06.2017
r.
W
godzinach
popołudniowych wyjazd zastępu
do powalonego drzewa przy ulicy
Warszawskiej w Nadarzynie. Zaraz
po usunięciu drzewa zostaliśmy
zadysponowani
do
kolejnego
identycznego zdarzenia przy ulicy
Klonowej.
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• 24.06.2017 r. Późnym wieczorem
wyjazd zastępu do usunięcia gniazda
szerszeni znajdującego się przy ulicy
Brzozowej w Nadarzynie.
• 27.06.2017 r. Udział zastępu
w usuwaniu skutków wypadku
z udziałem samochodu osobowego
i dostawczego. Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia, uprzątnięcia z jezdni
rozsypanego szkła oraz rozlanych
płynów eksploatacyjnych. Na miejscu
obecne dwa zastępy PSP Pruszków,
Policja WRD Pruszków oraz Pogotowie
ratunkowe. Podczas zabezpieczenia
zostaliśmy zadysponowani na ul.
Sitarskich na cmentarz, gdzie najpewniej
poprzez
silne
nasłonecznienie
i skupienie światła przez znicz, zaczął
się palić nagrobek.

• 28.06.2017 r. W nocy braliśmy
udział w usuwaniu skutków wypadku
drogowego z udziałem trzech
aut osobowych i ciężarowego.
Zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia.
Na miejscu obecne były dwa
zastępy PSP Pruszków, policja
WRD Pruszków, oraz Pogotowie
Ratunkowe.
• 29.06.2017 r. W tym dniu na terenie
naszego powiatu przeszły bardzo
gwałtowne burze z silnym wiatrem.
Wynikiem tego były połamane drzewa,
gałęzie zagrażające mieszkańcom
naszej gminy jak i powiatu. Od
godzin przedpołudniowych do późno
wieczornych byliśmy dysponowani
nie tylko na terenie naszej gminy.
Razem z druhami z innych jednostek
jeździliśmy po terenie całego powiatu
wzajemnie sobie pomagając i usuwając
drzewa powalone na drogi, opierające
się na liniach telekomunikacyjnych
jak i wysokiego napięcia, oraz
zagrażające zniszczeniem budynków
mieszkalnych.
• 30.06.2017 r. Po spokojnej
nocy, podczas której mogliśmy
zregenerować siły, wyruszyliśmy na
dalsze usuwanie skutków wichury.
Działania prowadzone były do
godzin popołudniowych.

Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn
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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,
7 (220) lipiec 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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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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Przedszkole w Nadarzynie zatrudni nauczyciela
wychowania przedszkolnego. Tel. 607 615 231

Student IV roku Politechniki Warszawskiej udzieli korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338

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

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

7 (220) lipiec 2017

Lokale do wynajęcia: tel. 601 213 055
- handlowo usługowy w centrum Falent
(50m2 -ul. Z.Opackiego 15)
- biurowy
(parter budynku mieszkalnego - 60 m2, ul. Lotnicza 41)

Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie
zatrudni ucznia/fryzjerkę, ewentualnie pomoc
fryzjerską. Tel. 606 132 233
Firma zatrudni do serwisu sprzątającego:
mile widziane panie. Praca w godzianch
popołudniowych. Miejsce pracy: Kajetany
k. Nadarzyna, tel. 510 272 943
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Sprzedam pilnie, bezpośrednio działkę budowlaną,
Urzut 1200 mkw, tel. 668224244
Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, 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
Sprzedam 2 fotele welur beż-zielone, szafkę TV, lustro
stojące – wys. 160 cm., narożnik + stół sosna lakierowana, stabilizator prawa kostka roz. 38 nowy, pochłaniacz
nad kuchnię. Tel 694 930 816
Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
Tel. 505 367 915
Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088

22
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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 czerwcu 2017 Sakrament
Chrztu przyjęli: Marcel Wojtczuk,
Iga Kalinowska, Maja Matan, Jan
Pawlina, Kornelia Urbańska, Zuzanna Toś, Gustaw Mech, Ryszard Mech,
Tomasz Kobus, Stefania Frania, Natalia Zielińska – Perez, Tadeusz Zielinski – Perez, Marcelina Siemińska,
Zofia Szulc, Fabian Przewłocki, Sara
Deptuszewska, Hanna Markowska,
Sebastian Skalik, Zofia Stefaniuk,
Kacper Pawlisiak, Jakub Kowalczyk,
Sakramentalny Związek Małżeński w czerwcu 2017 zawarły następujące osoby:
Kamil Izdebski – Magdalena Szabłowska, Rafał Szwed – Martyna

Marczyk, Piotr Gieroń – Sylwia Górecka, Piotr Bielecki – Marta Górniewska, Sebastian Reczek – Urszula
Janiszewska, Konrad Rutecki – Marta
Stacharska, Maciej Lubach – Aleksandra Budzyńska.

Z przykrością informujemy, że
w czerwcu 2017 odeszli z naszej
Parafii: śp. Zofia Rosińska, śp. Dorota Sarnowska, śp. Teresa Kucharska,
śp. Anna Włodarczyk
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.

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

ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

K U LT U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13;
www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl

Książki uwolnione
W tym roku Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, wzorem lat
ubiegłych, po raz kolejny dołączyła do ogólnopolskiej akcji uwalniania książek. Ponieważ bookcrossing
w Nadarzynie od lat wzbudza duże
zainteresowanie i pozytywny odbiór, biblioteka prowadzi akcję przez
cały rok. Regał do wymiany książek
znajduje się na piętrze Oddziału dla
dzieci i młodzieży w Nadarzynie oraz
w filii w Młochowie.
Bieżące wydarzenia na stronie:
www.biblioteka.nadarzyn.pl
7 (220) lipiec 2017
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Proponujemy...
K AMIŃSKA
A.:
Wanda
:
opowieść
o sile życia
i śmierci. Historia Wandy
Rutkiewicz
„Zginę w górach” - mówiła. Dotrzymała
słowa - według dokumentów sądowych zmarła
13 maja 1992 roku. Dzień wcześniej
zaginęła na górze Kanczendzonga
w Himalajach. Na początku XXI wieku do Izby Pamięci Jerzego Kukuczki
zapukała para turystów, która twierdziła, że w jednym z klasztorów w Tybecie spotkała postać przypominającą
zaginioną przed laty himalaistkę... Jej
odejście, tak jak wiele zdarzeń z jej życia, do dziś pozostaje tajemnicą.
GLUKHOVSKY D.: Futu.re
Oszałamiająca
rozmachem
wizji i ładunkiem emocji nowa powieść
Dmitrija Glukhovsky’ego, autora bestsellerowego METRA 2033. To nie
tylko pełnokrwista science fiction
z trzymającą w napięciu fabułą, zaskakującymi zwrotami akcji i wielopłaszczyznową refleksją na temat kondycji społeczeństw Europy, Ameryki, Rosji… To
literatura, która aż kipi od emocji.
ATWOOD
M.:
Opowieść podręcznej
Wstrząsająca antyutopia
o piekle kobiet. Świat jak
z najgorszego koszmaru,
gdzie reżim
i ortodoksja
są jedynym prawem. Na podstawie
powieści powstał znakomity serial.

PERSSON L.
GW.: Bomber
i jego kobieta
Lisa
Mattei,
szefowa pionu
operacyjnego
szwedzkiej Policji
Bezpieczeństwa Säpo
odbiera telefon
od
przełożonego. Brytyjczycy przekazują Säpo
informację o planowanym zamachu
terrorystycznym.
Zamachowiec-samobójca ma zdetonować bombę
w sztokholmskim skansenie w Święto Narodowe Szwecji. Może zginąć
wiele ofiar, w tym ministrowie rządu
i para królewska. Lisa Mattei musi
udaremnić planowany zamach. Rozpoczyna się wyścig z czasem…
GOODWIN
D.: Wiktoria
W 1837 roku
osiemnastoletnia
Aleksandryna
Wiktoria obejmuje panowanie.
W ciągu zaledwie
kilku dni zostaje
p r z e d s t aw i o n a
parlamentowi i przeniesiona do Pałacu Buckingham. Zostaje rzucona
w wir dworskich intryg, polityki,
zdrad, miłostek i płomiennych romansów. Czy młoda królowa sprosta
pokładanym w niej oczekiwaniom?
Czy stanie się marionetką w rękach
doradców, czy zdoła zachować niezależność? I czy uda jej się mądrze
rządzić targaną konfliktami Wielką
Brytanią?
Wiktoria to pasjonujące połączenie
romansu i świetnie zarysowane tło
historyczne.
LINK C.: Złudzenie
Wielowarstwowa,
wyrafinowana
i trzymająca w napięciu do ostatniej

strony nowa powieść kryminalna
z wątkiem psychologicznym autorki
bestsellerów Charlotte Link.

FIEDLER
A.P.: Maluchem
przez Afrykę
Książka jest relacją z 3,5-miesięcznej podróży
przez
Afrykę,
którą odbył Arkady Paweł Fiedler,
wnuk wybitnego
polskiego podróżnika i pisarza – Arkadego Fiedlera. Ponad 16-tysięcznokilometrową trasę wiodącą wzdłuż
Afryki Wschodniej od Egiptu do
Przylądka Dobrej Nadziei w Republice Południowej Afryki przejechał
fiatem 126 p, czyli poczciwym maluchem.
MICHALAK
K.: Czerwień
Jarzębin
Kolejny tom
bestsellerowej
Leśnej Trylogii – opowiada
o sile prawdziwej przyjaźni
i
miłości, która czasem przychodzi
w najmniej spodziewanym momencie. To także ostrzeżenie

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.
26
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

Na tegoroczne Dożynki zapraszamy
3 września od godziny (zmiana!!!) 15.00
Szczegółowy harmonogram wkrótce
na stronach internetowych organizatorów – Urzędu Gminy, Gminnego
Ośrodka Sportu i Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury oraz na plakatach.
Tymczasem przedstawiamy artystów,
którzy w tym roku wystąpią. Będzie
okazja, żeby posłuchać jak gra nasz
„ośrodkowy” zespół NOK Pęd Band,
a także Trio Woźniak/Wachowiak/
Kinaszewska – które zagra koncert
połączony z warsztatami prowadzonymi przez tancerzy z zespołu Woda
na Młyn. Mamy nadzieję, że dadzą się
Państwo porwać do tańca i odbędzie się
wspólne szaleństwo na dechach. Tradycyjnie zagra Orkiestra OSP Nadarzyn, która (od ilu już lat!!!) nie ma sobie
równych – najlepsza orkiestra w Polsce!
Koncert i musztra paradna odbędzie się
przed występem gwiazdy Dożynek 2017
– mieszkańca gminy Nadarzyn aktora
i piosenkarza Jacka Kawalca z dziesięcioosobowym zespołem. Na koniec,
oczywiście, pokaz sztucznych ogni. Serdecznie zapraszamy.

NOK PĘD BAND Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury powstał
w 2011 roku z inicjatywy Marka Rejnowicza – instruktora, nauczyciela muzyki,
absolwenta Akademii Muzycznej w Warszawie. Założeniem było propagowanie
i kultywowanie, wciąż mało docenianej,
polskiej muzyki ludowej, ale w nowych,
oryginalnych, specjalnie przygotowanych
do instrumentarium zespołu, aranżacjach. Repertuar zespołu budowany jest
w oparciu o polskie piosenki ludowe takie
jak:” Maryna gotuj pierogi”, „Kumy”, „Jechali furmani”, „Lipka”, „Czas do domu
czas”, ale zdarzają się także „szanty”, czy
piosenki pop – np. „Babę zesłał Bóg”
z repertuaru Renaty Przemyk. Wszystkie
utwory aranżuje Marek Rejnowicz. Cechą charakterystyczną NPB jest poczucie
humoru i radość ze wspólnego muzykowania, najstarszy członek zespołu ma
7 (220) lipiec 2017

dziś 19 lat, najmłodszy 12. Dziwić może
fakt, że ci młodzi ludzie chcą zajmować
się muzyką, którą ich rówieśnicy raczej
a priori odrzucają – zasługa to charyzmatycznego prowadzącego Marka Rejnowicza i talentu, oraz wyjątkowości członków
zespołu. W ciągu 6 lat działalności zespół
zagrał wiele koncertów i zdobył wiele nagród w tym:
• w 2013 r. na XIII Ogólnopolskim Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Niepokalanowie otrzymał nagrodę specjalną
- w 2013r. na Ogólnopolskim Przeglądzie Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej
„Roztańczony Wawer” otrzymał wyróżnienie;
- w 2013r. na XI Konkursie Piosenkarskim „Tulipanada”, organizowanym
przez warszawski Dom Kultury Arsus
zajął III miejsce.
• w 2017r. na II Festiwalu Piosenki
Dzieci i Młodzieży „Śpiewaj nie ziewaj”,

organizowanym przez Młodzieżowy
Don Kultury w Pruszkowie w kategorii
zespoły zdobył Grand Prix.
• w 2017 na XXVI Ogólnopolskim
Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych
Stylizowanych im. Jana Derlety w Szydłowcu w kategorii zespołów folkowych
zajął II miejsce!!!
Od maja 2017 r. bierze udział
w warsztatach „ Mazurki na Mazowszu”,
organizowanych przez Mazowiecki Instytut Kultury, a prowadzonych przez Paulę
Kinaszewską – instrumentalistkę i aktorkę, członkinię zespołu Trio Woźniak, Wachowiak, Kinaszewska.
W sierpniu 2017 r. NPB wydaje swoją
pierwszą płytę „A chtóz tam puka”.
Zespół wystąpi w składzie:
Mikołaj Idasiak – gitara basowa,
klarnet, Anna Latoszek – śpiew, gitara akustyczna, Paulina Orzińska
– śpiew, skrzypce, Kajetan Wójcik –
śpiew, instrumenty perkusyjne,
Mikołaj Wójcik – śpiew, akordeon,
cajon, gościnnie - Danuta Woźniak
– śpiew.

Trio Woźniak/Wachowiak/Kinaszewska

Grają tradycyjną muzykę taneczną
wsi z regionu radomskiego, kieleckiego i sannickiego - głównie mazurki,
polki, kujawiaki, ale także fokstroty, ślołfoksy, tanga, walczyki, pieśni
i przyśpiewki. Przyprawiają je miejskim repertuarem i tradycją wykonawczą. Grają do tańca na potańcówkach organizowanych w miastach i na
wsiach, na których ludzie bawią się
w rytm wykonywanej na żywo muzyki.
Jest to nawiązanie do przedwojennych zabaw tanecznych, tzw. „zabaw
na dechach”. Repertuaru uczą się
w żywym przekazie od Mistrzów ze

wsi, takich jak: skrzypkowie - Tadeusz Jedynak z Przystałowic Małych,
Piotr Gaca z Rdzowa, Piotr Sikora
z Kuźnicy koło Przysuchy, śpiewaczki - Maria Siwcowa z Gałek Rusinowskich, Krystyna Ciesielska z Brogowej. Trio Woźniak/Wachowiak/
Kinaszewska powstało w 2016 roku.
Ich pierwszy publiczny występ miał
miejsce na najważniejszym w Polsce
konkursie muzyki folkowej organizowanym przez Polskie Radio - Festiwalu „Nowa Tradycja” i od razu spotkał
się z uznaniem jury. Trio otrzymało
III nagrodę. Przedstawione przez zespół utwory z repertuaru skrzypka ludowego Tadeusza Jedynaka spotkały
się z uznaniem jury. W uzasadnieniu
werdyktu podkreślano ciekawe połączenie w muzyce zespołu Woźniak/
Wachowiak/Kinaszewska tradycyjnego, ludowego brzmienia z nowoczesną aranżacją.
Zespół tworzy troje muzyków: Ma-

27

Wiadomości Nadarzyńskie

teusz Wachowiak ukończył Uniwersytet Muzyczny im. F. Chopina w Warszawie, jest klasycznie wykształconym
akordeonistą i wszechstronnym muzykiem grającym także muzykę bałkańską i tanga. Paula Kinaszewska
jest aktorką teatralną związaną ze scenami Warszawy, wokalistką w zespole
Maryna C. i skrzypaczką zajmującą
się muzyką tradycyjną. Ma za sobą
wiele projektów z muzyką tradycyjną
i współczesną. Bartłomiej Woźniak
to kompozytor, autor muzyki teatralnej i filmowej, a także piosenek, gitarzysta jazzowy, multiinstrumentalista.
Współpracują z wybitnymi muzykami ze wsi, m.in. Marią Siwiec z Gałek
Rusinowskich. Właśnie wydają swoją
debiutancką płytę pod patronatem
Programu II - „Kraj za miastem”.
Na dożynkach wystąpią wspólnie
z grupą taneczną Woda na Młyn, zagrają także z Nok Pęd Bandem.
Opracowano w oparciu o materiały otrzymane od zespołu.

JACEK KAWALEC

Grupa taneczna Woda
na Młyn powstała w grudniu

Projekt „Niezapomniany Joe Cocker - Śpiewa Jacek Kawalec”, to coś więcej
niż tylko muzyka. To widowisko artystyczne, wzbogacone prezentacjami multimedialnymi i fragmentami wywiadów z artystą. Charyzmatyczna osobowość
Jacka Kawalca i gra znakomitych instrumentalistów gwarantują niezapomniane
przeżycia. To swoista podróż przez życie i twórczość Joe Cockera. Jacek Kawalec, znany głównie jako aktor, jest też bardzo dobrym wokalistą. Ma na swoim
koncie wiele ról filmowych i teatralnych. Widzowie telewizyjni poznali go przed
laty, kiedy z wdziękiem prowadził, legendarną już, „Randkę w ciemno”. Od
kilku lat z powodzeniem wciela się w rolę Witebskiego w „Ranczu” - najchętniej oglądanym polskim serialu. Brał też udział w telewizyjnych programach
rozrywkowych:
„Jak oni śpiewają”, „Taniec z gwiazdami” i „Twoja Twarz brzmi znajomo”. Jest
wszechstronnym, ciągle poszukującym i rozwijającym się artystą. Teraz staje na
scenie mierząc się z dorobkiem muzycznej ikony - Joe Cockera.

2013 roku z inicjatywy tancerzy oraz
instruktorów – byłych członków
warszawskich uczelnianych zespołów
pieśni i tańca. Z miłości do folkloru
i chęci kontynuowania swoich pasji
stworzyli zespół, który wypełnia nie
tylko warszawską, ale ogólnopolską
niszę tańca ludowego. Korzystając
i czerpiąc z polskiego folkloru Woda
na Młyn tworzy stylizowane układy
taneczne do współczesnej muzyki
folkowej i jazzowej bazującej na muzyce ludowej i szlacheckiej. Woda na
Młyn, to zespół, który szuka inspiracji
i powiązań międzykulturowych, łączy
dyscypliny sztuki i szuka nowych kontekstów dla tańca ludowego traktując
go jako środek artystycznego wyrazu.
Opracowano na podstawie
https://pl-pl.facebook.com/wodanamlyn/

Zapraszamy
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Podczas koncertu na dożynkach Jacek Kawalec zaśpiewa
także polskie covery.
Opracowano w oparciu o materiały otrzymane od artysty

ŚWIETLICA W PAROLACH
27 sierpnia 2017 r. odbędzie się otwarcie nowo wybudowanej świetlicy
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Parolach. Pragniemy Państwa już
dziś serdecznie zaprosić na uroczyste obchody tego wydarzenia. Jednocześnie chcemy uwzględnić Państwa głos w tworzeniu nowej oferty zajęć
w świetlicy. Zwracamy się zatem z prośbą o podzielenie się swoimi sugestiami, co pozwoli nam przygotować odpowiednie propozycje dostosowane do
Państwa potrzeb. Swoje pomysły proszę przesyłać na adres
swietlicaparole@nok.pl lub zgłaszać osobiście u instruktora
świetlicy NOK w Parolach Moniki Majewskiej.
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IV PARADA SENIORÓW 2. września 2017 r.
czyli wielkie święto całej społeczności seniorów i ich rodzin, którego organizatorem jest FUNDACJA
ZACZYN Ma być kolorowo, radośnie i głośno!!!
Hasło tegorocznej parady to „SIŁA WIEKU, CZŁOWIEKU!”,
czyli wydobywamy potencjał społeczności 60+, którego należy szukać w ich doświadczeniu, energii
i liczebności.(na podstawie strony: zaczyn.org) Nie może tam zabraknąć reprezentacji
NADARZYŃSKICH SENIORÓW !!!!
Zapisy w siedzibie NOK od 16 sierpnia br. (zapewniamy autokar, liczba miejsc ograniczona!)
Wyjazd o godz. 11.10 spod NOK.
Dołączamy do grupy na rondzie Charles’a de Gaulle’a w Warszawie, by wspólne przejść w paradzie na
teren Uniwersytetu Warszawskiego (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28), gdzie odbędzie się Piknik Pokoleń. W dniu oddania gazety do druku nie był jeszcze znany szczegółowy program imprezy. Można to
sprawdzić we własnym zakresie na stronie: zaczyn.org lub dowiadywać się w siedzibie NOK. Powrót do
Nadarzyna z uwagi na mnogość wydarzeń i atrakcji w późnych godzinach popołudniowych.

BANK SPÓŁDZIELCZY W TARCZYNIE - sponsor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury:
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SPORT

GLKS - tenis stołowy
Srebrny medal Mistrzostw Polski LZS
dla Pauliny Krzysiek
Jedne z ostatnich zawodów tego
sezonu - Mistrzostwa Polski Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sprotowych odbywały się w Białymstoku
w dniach 23-25 czerwca. Bardzo trudny termin bo sam wyjazd odbywał się w
dniu zakończenia roku szkolnego. Na
zawody na Podlasie pojechała czwórka naszych zawodników (na fot. ponizej
z trenerem Piotrem Napiórkowskim). Paulina Krzysiek, kategoria młodzieżowiec,
Wiktoria Ziemkiewicz junior oraz Filip
Kostecki i Maks Nawarski, kategoria
młodzik. Zawody z dobrą obsadą jak
na tak trudny termin i można powiedzieć, że nasi zawodnicy spisali się
całkiem dobrze. Srebrny medal Pauliny, brązowe medale Wiktorii i Filipa

i 7 miejsce Maksa dało nam ostatecznie
w klasyfikacji klubowej miejsce 6. Jak na
tak mało liczebną grupę jest to wynik
całkiem dobry. Naszych zawodników
też może tłumaczyć fakt iż po powrocie ze zgrupowania w Brzegu Dolnym
byli troszkę zmęczeni. Na zgrupowaniu trenowali bardzo intensywnie
i w sumie po powrocie nie mieli czasu,
aby się zregenerować. Sam wyjazd był
bardzo dobrym czasem. Jak spada presja związana z obowiązkami szkolnymi wszyscy czują dużą ulgę i pewnego
rodzaju rozluźnienie. Zbierajcie siły.
Zbliżają się obozy wakacyjne i fajnie
będzie potrenować i oczywiście podnosić swoje umiejętności.
Piotr Napiórkowski - trener

GLKS Nadarzyn
w czołówce
rankingu
Ministerstwa
Sportu i Turystyki
Na Walnym Zebraniu Polskiego
Związku Tenisa Stołowego nastąpiło podsumowanie wyników współzawodnictwa sportowego młodzieży
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Nasz
klub, GLKS Nadarzyn w klasyfikacji
klubowej PZTS zajął wysokie 5. miejsce. We współzawodnictwie sportowym młodzieży Ministerstwa Sportu i Turystyki zdobyliśmy miejsce 4.
Oczywiście są to miejsca tuż za podium i szkoda bo zabrakło zaledwie
kilka punktów, jednak plasuje to nas
w ścisłej czołówce klubów w Polsce.
Z roku na rok rywalizacja między klubami staje sie coraz bardziej zacięta
i trudniej jest zajmować pozycje na
podium.
Nas dzisiaj cieszy miejsce 4. i oczywiście postaramy się być za rok wyżej.
Gratulacje za walkę!
Piotr Napiórkowski
trener

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS
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Adrian Szeliga wystąpi w XXIII Światowych Letnich
Igrzyskach Olimpijskich Niesłyszących
Nasz zawodnik, Adrian Szeliga (na
zdjęciu pierwszy z lewej) znałazł się
wśród sześciu tenisistów stołowych
tworzących reprezentację Polski Niesłyszących na XXIII Światowe Letnie
Igrzyska Olimpijskie Niesłyszących,
które od 18 do 30 lipca będę rozgrywane w Samsun (Turcja).
Rok temu w Mistrzostwach Świata
Niesłyszących rozgrywanych na tym
samym obiekcie co rozpoczynające
się za parę dni XXIII Światowe Letnie
Igrzyska Olimpijskie po wicemistrzostwo świata sięgnęły polskie tenisistki stołowe w składzie Iwona Żyła,
Monika Dorsz, Weronika Nowicka
i Milena Walesiak, dodatkowo Iwona
Żyła wywalczyła dwa medale, srebrny
w deblu z Moniką Dorsz, a brązowy
w mikście z Adrianem Szeligą.
Ostatnie medale podczas Letniej
Olimpiady Głuchych Polacy zdobyli
w Kopenhadze w 1997 roku, kiedy

to w turnieju drużynowym Krzysztof Brzezina, Artur Furtak i Ryszard
Szczepiński sięgnęli po brązowy medal.

Życzymy Adrianowi powodzenia!
Fot.: PZTS

Mistrzostwa Europy Weteranów - Marcin Kusiński
ze srebrnym medalem
Grający trener naszej drużyny Ekstraklasy kobiet Marcin Kusiński (na
fot. pierwszy z lewej) zdobył srebrny
medal w grze pojedynczej w kategorii powyżej 40 lat w rozgrywanych
w szwedzkim Helsingborgu Mistrzostwach Europy Weteranów. Brąz
w deblu wywalczyła Barbara Bromboszcz 65 plus.
W finale Marcin KUSIŃSKI
przegrał ze Szwedem Magnusem
MÅNSSONEM 1:3 (-4,8,-8,-8). Brązowe medale dla Ukraińca Viktora
VASYLEVSKYIEGO i Szweda Mikaela MATTIASSONA, z którym
w półfinale Polak wygrał 3:0 (5,9,6).
46-letni Marcin Kusiński w ostatnim
sezonie bardzo dobrze grał w pierwszej lidze - jego zespół IKTS BROŃ
Radom zajął 4 miejsce w grupie południowej, a były Mistrz Polski miał
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24 wygrane i 10 porażek.
Turniej w Skandynawii z udziałem
ponad 2100 zawodniczek i zawodników, w tym 40-osobowa reprezentacja Polski (m.in. medalista MŚ
i ME Leszek Kucharski), odbywał się

w dniach 26 czerwca – 1 lipca,
w 4 konkurencjach - singlu kobiet
i mężczyzn oraz deblu kobiet i mężczyzn. Medale wręczał m.in. prezydent ETTU Ronald Kramer.
Fot.: Krzysztof Stępień
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GLKS - piłka siatkowa
FINAŁY KINDER + SPORT
W dniach 26 - 29 czerwca 2017 roku
z Zabrzu odbyły się finały ogólnopolskiego turnieju mini-siatkówki ( nieoficjalne Mistrzostwa Polski) Kinder
+Sport.
W najmłodszej kategorii nasza „dwójeczka” złożona z trzech zawodniczek
Wiktorii Leśniewicz, Madzi Jureńczyk
i Weroniki Urbańskiej (na górnej fot.
obok), po zdobyciu wicemistrzostwa
Mazowsza wywalczyła w swoim debiutanckim starcie na poziomie krajowym 9 miejsce. Dziewczęta przegrały
tylko 2 gry wygrały kilkanaście meczy, pokazały duże umiejętności oraz
ogromną ambicję i waleczność. Trzeba podkreślić ich systematyczną pracę
i mądrą współpracę z trenerką. Przez
cały rok, systematycznie, bez „specjalnych przygotowań, bez zbędnej
napinki na ostatniej prostej „dziewczęta podnosiły swoje umiejętności
i niewiele zabrakło do jeszcze lepszego rezultatu.

Miejsce 7 w kategorii „czwórek” wywalczyły nasze weteranki Kinga Wrońska i Julia Głodek (na dolnej fot.obok), które wraz
z dwójką koleżanek z Bety Błonie
stworzyły specjalnie na ten turniej
i poprzedzające go eliminacje zespół
o nazwie Term 2000. Po zdobyciu
tytułu mistrzowskiego na Mazowszu
ekipa celowała w medal. Tym razem
się nie powiodło choć dziewczęta zostawiły „dużo zdrowia” na treningach
i w finałowym turnieju. Czasami po
prostu tak bywa. Trzeba odpocząć
i...iść dalej. Z perspektywy czasu
dzisiejszy zawód, potrafi objawić się
nam jako sukces, bo znalezienie się
w elicie najlepszych młodych siatkarek
w Polsce jest ogromnym sukcesem
tych młodych dziewcząt, na który
bardzo ciężko sobie zapracowały.
Gratulacje dla wszystkich
zawodniczek, trenerów i rodziców.
GLKS Nadarzyn

Wakacyjne zgrupowania sportowców
Wzorem lat ubiegłych, podczas wakacji młodzi sportowcy z terenu Gminy
Nadarzyn odpoczywają, integrują się,
i trenują pod czujnym okiem trenerów
podczas letnich zgrupowań.
Grupa niemal 80 piłkarzy w sierpniu weźmie udział w obozie w Kaliszu Pomorskim, najmłodsze siatkarki
z Akademii Siatkówki GLKS Nadarzyn
już umieszczają relacje z górskich wycieczek i treningowych zmagań w Karkonoszach. Ich starsze koleżanki pod
koniec lipca wyruszają szlifować formę
do nowego sezonu w Białej Podlaskiej.
W sierpniu zaś czeka je obóz w Austrii.
Ponadto najmłodsi tenisiści stołowi
klubu GLKS Nadarzyn w dniach 16-28
lipca na zgrupowaniu w Nowej Rudzie.
pod okiem trenera Piotra Witkowskiego i trenerki Magdaleny Milczarek także przygotowują się do nadchodzącego
sezonu
W programie zgrupowania oprócz
trzech treningów technicznych przy
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Zawodniczki Akademii Siatkówki GLKS wraz z trenerkami podczas podróży
stołach, codziennie - zajęcia na basenie,
analizy video gry najlepszych zawodników na świecie, wycieczki turystyczne

nad pobliski zalew w Radkowie oraz
wyprawy w Góry Stołowe.
red.
7 (220) lipiec 2017
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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

iTVNadarzyn
Fot. arch. GLKS

Tenisiści w Nowej Rudzie

Organizacja zajęć w hali sportowej GOS
w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41)
1. Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2. Korzystanie z hali do gier zespołowych
– 5 dni w tygodniu, godz. do uzgodnienia.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej
p. Bogdanem Malinowskim tel./fax (22) 739 90 18,
e-mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.

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.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych,
zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!!
Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy
oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego.
Adres Redakcji: Nadarzyński Ośrodek Kultury; 05-830 Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42, z dopiskiem „Wiadomości”
tel. 22 729 89 15; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; nok@nok.pl. Formularz zgłoszenia reklam oraz ich cennik na stronie www.nok.pl
w zakładce „Wiadomości Nadarzyńskie”. Wydawca: Nadarzyński Ośrodek Kultury.
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21
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IX Piknik Rodzinny
w Nadarzynie

VIII Nadarzyński Bieg Rodzinny
o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn

Teatrzyk „Czerwony Kapturek”,
Agencja Artystyczna Bajlandia
Zwycięzcy losowania

NOK w obiektywie...

Akcja Animacyjna, Stara Wieś, 4.07.2017 r.
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Letnie Warsztaty Artystyczne,
MIKROKOSMOS Park Edukacyjno - Rozrywkowy

„ZaPARKuj w MŁOCHOWIE” - koncert
7 (220)
lipiec 2017r.
„Opowieści o stworzeniu świata”,
9.07.2017

„ZaPARKuj w MŁOCHOWIE”, koncert pt. „Melodie bliskie sercu”, Grażyna Mądroch – sopran koloraturowy, Jan Zakrzewski – tenor, 16.07.2017 r.

