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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Otwarcie kompleksu oświatowego w Ruścu
4 września 2017 r. wraz z rozpoczęciem roku szkolnego 2017/2018 uroczyście oddano do użytkowania nowe
skrzydło Szkoły Podstawowej w Ruścu.
Całość, wraz z oddaną dwa lata
temu, w I etapie, częścią szkoły
kosztowała ponad 30 mln zł. Powierzchnia użytkowa całego kompleksu wynosi 10770,81m2 (nowa
część 4960,81 m2, oddana w 2014 r.
część 5810 m2).
Na uroczystej inauguracji kolejnego roku nauki połączonej
z otwarciem nowej części kompleksu
oświatowego obecni byli m.in.: Jego
Eminencja ks. Kardynał Kazimierz
Nycz Metropolita Warszawski, Proboszczowie Parafii w Nadarzynie ks. Andrzej Wieczorek, Młochowie
- ks. Roman Tupaj i Kostowcu - ks.
Krzysztof Woźniak, Agnieszka Kuźmińska przedstawicielka Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego,
przedstawiciele samorządu Gminy
Nadarzyn na czele z Januszem Grzybem Wójtem Gminy (na fot.poniżej).
Obecni byli również Radni, Sołtysi z Gminy Nadarzyn, Dyrektorzy

placówek oświatowych, jednostek
podległych z terenu Gminy Nadarzyn, zaprzyjaźnionych instytucji,
przedstawiciele wykonawcy, pracownicy UG Nadarzyn zaangażowani w
powstanie kompleksu. Wśród gości
była także Urszula Wojciechowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Otrębusach oraz znamienici sportowcy
Grzegorz Tkaczyk - piłkarz ręczny,
Jakub Nowak - lekkoatleta W uroczysto9 (222) wrzesień 2017

Podziękowania dla wykonawcy obiektu, firmy Rosa Bud, odebrał Marian Tuszyński - członek Zarządu

W części dydaktycznej nowego skrzydła znajduje się 10 sal lekcyjnych
z zapleczem, w tym pracownia komputerowa, dwie świetlice, szatnie.
Podobnie jak w części oddanej trzy lata temu znajdują się
tu przestronne i jasne korytarze z naświetleniami.
Wraz z nowocześnie wyposażoną halą widowiskowo - sportową na parterze znajdują się: szatnie połączone z łazienkami, pokój pierwszej pomocy, pokój trenera, pomieszczenia gospodarcze i magazyny; na piętrze
jest: widownia (na ponad 400 miejsc siedzących), bufet, sala sportowa,
sala ćwiczeń, pomieszczenia magazynowe i sanitariaty.
Powierznia hali widowiskwo - sportowej wynosi 1086,72 m2. Górna sala
ma 131,16 m2, sala ćwiczeń z parkietem i drabinkami 79,98 m2.
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ści wzięli udział także rodzice oraz mieszkańcy Ruśca, a poprowadził ją Marek
Dołęga Dyrektor Szkoły Podstawowej
w Ruścu.
Część oficjalną zakończyło poświęcenie
szkoły, którego dokonał JE Kardynał Kazimierz Nycz.

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

Spokojna przystań na Szlaku Tęczy...

Liczba 13 wielu ludziom źle się kojarzy, nie wiedzieć dlaczego... Dla
Rodzin ze Stowarzyszenia Szlakiem
Tęczy to bardzo szczęśliwa liczba,
bo 13 września 2017 r. otworzyliśmy uroczyście naszą nową siedzibę
przy Szkole Podstawowej w Ruścu.
Podarowała nam tę siedzibę Gmina
Nadarzyn. Tak się szczęśliwie złożyło, że to otwarcie przypadło niemal
w ósmą rocznicę działalności naszego
Stowarzyszenia.
Mamy tam salę do rehabilitacji (terapia SI i Fizjoterapia), salę konferencyjną oraz mini-zaplecze biurowo - socjalne.
Wyposażenie sali do rehabilitacji
leżało po stronie Stowarzyszenia.
Przyłożyliśmy się do tego solidnie.
Sala jest profesjonalnie wyposażona i od 23 września wystartowały
zajęcia rehabilitacyjne. Naszą ideą
jest, aby to zaplecze rehabilitacyjne służyło nie tylko podopiecznym
Stowarzyszenia, ale również dzieciom z dysfunkcjami rozwojowymi
z terenu Gminy Nadarzyn.

fot. arch. Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”

Uroczyste przecięcie wstęgi.

Jesteśmy bardzo wdzięczni władzom
Gminy Nadarzyn za zrozumienie
i życzliwość. Dziękujemy bardzo
i ze swej strony możemy zapewnić, że
dołożymy wszelkich starań, aby maksymalnie wykorzystać ten lokal dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami
i ich rodzin.
Przez kilka ostatnich lat spotykali-

śmy się i prowadziliśmy wiele zajęć
oraz warsztatów w Domu Parafialnym
w Nadarzynie. Jesteśmy bardzo
wdzięczni Księdzu Proboszczowi, że
nas przygarnął. Dziękujemy bardzo.
Był to dla nas dobry czas, ale teraz czas
iść dalej, do nowej przystani, wszak
podążamy szlakiem tęczy…
Krystyna Dąbrowska - Prezes Stowarzyszenia

Otwarcie świetlicy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
w Parolach

27 sierpnia 2017 r. , w ostatnią wakacyjną sobotę w Parolach miało
miejsce uroczyste otwarcie świetlicy
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
wraz z kompleksem rekreacyjnym.
Na uroczystości oprócz mieszkańców Parol, okolicznych miejscowości
obecni byli: przedstawiciel Urzędu
Marszalkowskiego woj. Mazowieckiego w osobie Agnieszki Kuźmińskiej,
przedstawiciele władz samorządowych Gminy Nadarzyn z Danutą Wacławiak Przewodniczacą Rady Gminy,
Januszem Grzybem Wójtem Gminy,
Tomaszem Muchalskim Zastępcą
Wójta Gminy Nadarzyn, Edytą Gawrońską Sekretarz Gminy. Obecni byli
także przedstawiciele duchowieństwa,
księża wikariusze z parafii w Nadarzynie i w Młochowie.
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Przybyli także radni, sołtysi, zaprzyjaźnieni dyrektorzy placówek oświatowych, jednostek i instytucji z terenu
Gminy Nadarzyn oraz zaangażowani
w budowę świetlicy pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn. Podziękowania
dla wszystkich, którzy przyczynili się
i włączyli do powstania nowej siedziby świetlicy Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury wręczyli Janusz Grzyb Wójt
Gminy oraz Kamila Michalska Dyrektor NOK.
Świetlicę poświęcił ks. Roman Tupaj, proboszcz młochowskiej parafii,
na terenie której świetlica się znajduje.
Otwarciu towarzyszło szereg atrakcji
zarówno dla najmłodszych, jak i dorosłych. Dla dzieci m.in.: było malowanie buziek, dmuchańce, eksperymenty chemiczne, możliwość udziału
w meczu piłki nożnej na zlokalizowanym przy świetlicy boisku, czy też
wirtulanego pojedynku w FIFA.
„Doskonałości’ dla podniebienia,
na wspólny poczęstunek przygotowały znane w całej gminie gospodynie z miejscowego Koła Gospodyń.
Był także koncerty zespołu Moribaya
i aktorki Ewy Konstanciak.

Uroczystego przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali: Danuta Wacławiak Przewodnicząca
Rady Gminy Nadarzyn, Renata Chruściak przewodnicząca Koła Gospodyń w Parolach,
Kamila Michalska Dyrektor NOK, Mirosław Chruściak Sołtys Parol, Janusz Grzyb Wójt
Gminy Nadarzyn, Maciej Tomaszewski przedstawiciel młodzieży z Parol.

W otwarciu nowej świetlicy uczestniczyli mieszkańcy z różnych sołectw naszej gminy

Zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych
na iTVNadarzyn:
Otwarcie kompleksu oświatowego
w Ruścu:

W imieniu Rady Sołeckiej Parol podziękowania odebrał Tadeusz Piotrowski.

Witrualny spacer po nowym skrzydle
Szkoły Podstawowej w Ruścu:

Otwarcie świetlicy NOK w Parolach:

red.
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Inwestycje gminne
Zakończyły się prace związane
z budową 1228 m chodnika przy
ul. Górnej w Ruścu. Dzięki tej inwestycji poprawiło się bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do miejscowej szkoły. Koszt tej inwestycji:
424.102,77 zł. Zakończono także
przebudowę skrzyżowania przy
ul. Błońskiej w Nadarzynie (na wysokości targowiska).
Sfinalizowano również I etap budowy kanalizacji sanitarnej w Rozalinie
(współfinasowanej przez WFOŚiGW
w Warszawie).
Fragment powstającej ścieżki rowerowej w Strzeniówce.
- budową ścieżek rowerowych, m.in.
przy ul. Pruszkowskiej w Strzeniówce.
- zagospodarowaniem terenu działek
513, 514 w Wolicy - powstanie boiska
sportowego w Wolicy (o tej inwestycji pi-

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin - I etap
dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie pożyczki w kwocie 1.265.011,00 zł, słownie
złotych do: jeden milion dwieście sześćdziesiąt
pięć tysięcy jedenaście złotych 00/10

Obecnie trwają prace związane z:
- budową ciągu pieszo - rowerowego
przy drodze powiatowej, ul. Brzozowej w Walendowie (fot. powyżej),
- budową nakładki bitumicznej
ul. Winogronowej w Rozalinie,

szemy na str. 7 WN)
- rozbudową Szkoły Podstawowej
w Kostowcu o salę sportową wraz
z zapleczem socjalnym,
- budową oświetlenia ulicznego
w Kajetanach przy ul. Cisowej,

- budową sieci kanalizacyjnej 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

Ponadto ogłoszono postępowania
przetargowe dotyczące:
- rozbudowy szkoły podstawowej
w Nadarzynie. Termin składania ofert
do dnia 4.10.2017 r.
- rozbudowy Szkoły Podstawowej
w Młochowie. Termin składania ofert
do dnia 25.09.2017 r.
- przebudowy oraz remontów dróg:
ul. Dzikiej Róży w Strzeniówce,
ul. Czereśniowej i ul. Kozaków w Szamotach oraz ul. Pastelowej w Wolicy,
ul. Granicznej w Nadarzynie.
- przebudowy połączenia ul. Przejazdowej z ul. Sitarskich w Nadarzynie.
Termin składania ofert do 5.10.2017 r.
Referat Inwestycji

Ścieżki rowerowe w Gminie Nadarzyn:
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
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Projekt pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn”
Gmina Nadarzyn rozpoczęła projekt pn. „Rozwój terenów zieleni
w Gminie Nadarzyn” w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.
W ramach projektu zaplanowana
jest realizacja inwestycji w Nadarzynie, na terenie „Pastewnika” oraz
w Walendowie (działki na tyłach
budynków komunalnych). Trzeba zaznaczyć, że tereny rekreacyjne
w Walendowie projektowane są
z myślą o zaspokojeniu potrzeb zarówno mieszkańców tego sołectwa
jak i sąsiednich Kajetan. Dla nich bowiem przeznaczone będą planowane
inwestycje.
Koncepcję zagospodarowania terenu w Walendowie przedstawiamy
obok, natomiast „Pastewnika” na kolejnej stronie WN.
Obecnie trwa przygotowywanie załączników do umowy, której podpisanie planowane jest do końca września
2017 r. Ogłoszenie przetargu nastąpi
najprawdopodobniej w październiku
2017 r., a termin realizacji całości projektu to koniec 2018 roku.
Projekt zakłada zagospodarowanie
zielenią dekoracyjną obydwu lokalizacji. Wykonane zostaną piętrowe
nasadzenia kilkuset drzew i krzewów,
zarówno iglastych jak i liściastych.
Zbiornik wodny „Pastewnik” przejdzie regulację linii brzegowej i zyska
nową roślinność wodną .
Na obydwu terenach zagospodarowany zostanie też teren rekreacyjny,
gdzie znajdziemy m.in. place zabaw,
altany, miejsce na grill/ognisko, zainstalowanych zostanie kilkadziesiąt
ławek oraz wybudowane ciągi piesze.
Ponadto w Walendowie powstanie boisko trawiaste o powierzchni
6400m2 z automatycznym systemem
nawadniania oraz drenażem odwadniającym. Natomiast teren „Pastewnika” zyska siłownię plenerową oraz
ścieżkę edukacyjną.
Z związku z realizacją projektu na
terenie „Pastewnika” władze gminy
poczyniły starania o pozyskanie terenu, który stanie się łącznikiem między
rynkiem, a nowym terenem rekreacji.

Tereny rekreacyjne w Wolicy
W Wolicy przy ul. Oliwkowej trwają prace związane z budową boiska (fot.poniżej).
Przewidywany termin zakończenia tej inwestycji to 27 września br. Na tym terenie
w przyszłości powstać ma także przedszkole, świetlica oraz plac zabaw.

red.
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Odnawialne Źródła Energii w Gminie Nadarzyn

15 września 2017 r. zostało ogłoszone
postępowanie przetargowe na: ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII
W GMINIE NADARZYN: INSTALACJA POMP CIEPŁA, KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH DO
PRZYGOTOWANIA
CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ, POMP
CIEPŁA DO INSTALACJI CENTRALNEGO
OGRZEWANIA
ORAZ INSTALACJI FOTOWOLTAIKI DO PRODUKCJI ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA BUDYNKÓW MIESZKALNYCH.
Projekt realizowany jest 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 Pro-
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gramu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020; Umowa o
dofinansowanie nr RPMA.04.01.00-146932/16-00 z dnia 18 lipca 2017 roku.
Termin składania ofert upływa dnia 2
października 2017 r.

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.

Referat Inwestycji
Informujemy o PRZESUNIĘCIU TERMINU WPŁATY 20% UDZIAŁU
WŁASNEGO MIESZKAŃCÓW uczestniczących w projekcie. Przewidujemy, że termin wpłaty
wkładu własnego zostanie przesunięty do połowy listopada br. O dokładnym terminie zostanie powiadomiony każdy z uczestników projektu pisemnie. Termin ten uzależniamy od tego, ile czasu będzie potrzebował wykonawca wybrany w przetargu na dokonanie wizji lokalnej pod kątem wykonalności technicznej instalacji w każdym gospodarstwie domowym. Dla sprawnego przebiegu projektu, chcemy, żeby ekipy
techniczne wykonawcy w pierwszej kolejności dokonały wizji lokalnej każdego gospodarstwa domowego
i sprawdzili możliwości montażu instalacji, a dopiero w drugiej kolejności przekażemy Państwu informację o terminie wpłaty.
Przypominamy, że wizyta ekipy technicznej to ostatni moment, kiedy będą mogli Państwo podjąć decyzję
o ewentualnej rezygnacji z udziału w projekcie.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych
9 (222) wrzesień 2017
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S8 w budowie - drogowe utrudnienia i zmiany
dla mieszkańców Gminy Nadarzyn

„Pełną parą” kontynuowane są prace
przy budowie trasy S8 przebiegającej
przez Gminę Nadarzyn. Po wakacyjnych „luzach na drogach” wraz z rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego
zwiększył się ruch drogowy. Nie bez
znaczenia jest również remont trakcji
kolejowej (zawieszenie tzw. SKM, KM
na trasie Grodzisk Maz. – Warszawa Włochy) i olbrzymie utrudnienia
dla osób dojeżdżających do Warszawy. Wszyscy odczuwamy skutki ww.
zmian, ogromne „korki”, znacznie wydłużony czas przejazdu przez Gminę
Nadarzyn jak i poruszania się po gminie. Zmiany w ruchu spowodowały
takze niewielkie zmiany w rozkładach
jazdy autobusów ZTM.
Budowa trasy S8 prowadzona jest
przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad. Jest to inwestycja
niezależna w żaden sposób od władz
Gminy Nadarzyn. Już na etapie projektowania nowej trasy przedstawiciele samorządu uczestniczyli w licznych
spotkaniach i rozmowach starając się,
aby zarówno budowa jak i nowy przebieg trasy i planowanych dróg serwisowych, wiązał się z jak najmniejszą
uciążliwością dla mieszkańców. Jednak
pewnych, widocznych dziś utrudnień
przewidzieć się nie da. Niestety czasami dochodzą do tego zdarzenia losowe. Przykład – 7 września – pęknięte
drzewo, zagrażające kierowcom i pieszym – przy ul. Pruszkowskiej, chwilowe zamknięcie jej – a co za tym idzie
- dodatkowy zator Nadarzyna.
Władze Gminy są w stałym kontakcie z GDDKiA – jednak rola Gminy
kończy się na przekazywaniu informacji od Wykonawcy do Mieszkańców.
7 września na prośbę Urzędu Gminy Nadarzyn odbyło się spotkanie
z przedstawicielami GDDKiA. Ponowione zostały prośby przekazywania
informacji o zmianie organizacji ruchu
z wyprzedzeniem. Uzyskano zapewnienia, że zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami i naciskami w tej kwestii ze strony
UG na odcinku Paszków – Nadarzyn
w najbliższym czasie powstanie „serwisówka”, która odciąży ruch.
Wg przedstawicieli GDDKiA obecnie
mamy najgorszy moment przepustowości. Sytuacja powinna poprawić się
do końca września br. Poruszono także
9 (222) wrzesień 2017

Spotkanie z GDDKiA w sprawie utrudnień związanych z prowadzoną budową S8.

temat nieplanowanych awarii wodociągów, które powstają podczas prac budowlanych.
Szukając możliwości alternatywnego
przejazdu z pominięciem zakorkowanego Nadarzyna, po analizie sytuacji
prawnej ulicy Na Skraju w Strzeniówce w kierunku Ptak Warsaw Expo
(właściciel: Gmina Michałowice,
Gmina Brwinów, Gmina Nadarzyn
oraz właściciele prywatni) położony
został destrukt asfaltowy (na fot. powyżej prace związane z remontem tego odcinka
drogi) od PTAK Warsaw EXPO do
ul. Piwonii, a następnie ul. Magnolii
w Strzeniówce.
Ponadto władze gminy rozpatrywały możliwość poprawy przejazdu ul.
Skrajną w Starej Wsi. Niestety sytuacja prawna leśnego fragmentu drogi (nieustalona własność prywatna
w gminie Podkowa Leśna) nie pozwala na przeprowadzenie tam pełnych

prac modernizacyjnych.
Trzeba wspomnieć także, że podczas ostatniego spotkania w sprawie
przebudowy DK8, władze gminy
zwracały uwagę na potrzebę szybkiego uruchomienia wjazdu na trasę
katowicką w miejscu budowanego
Węzła Młochów, gdzie od strony
ul. Południowej w Starej Wsi byłaby
możliwość włączenia się do ruchu
w kierunku Warszawy. Wykonawca
poinformował, że tymczasowy przejazd przez Węzeł Młochów zostanie
dopuszczony do ruchu z wykorzystaniem niektórych łącznic węzła w październiku br.
O wszelkich zmianach i utrudnieniach będziemy na bieżąco informować. Przypominamy, że informacje
na temat przebudowy DK8 znajdują
się na stronie internetowej GDDKiA
poświęconej tej inwestycji: www.s8radziejowice-paszkow.pl

red.
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Zmiana rozkładu jazdy linii Pruszków PKP - Nadarzyn - Walendów
W związku z trwającymi pracami przy przebudowie Drogi Krajowej nr 8 oraz związanymi z tym utrudnieniami w ruchu, od dnia 18.09.2017r uległ niewielkiej zmianie rozkład jazdy autobusów linii Nadarzyn Pruszków. Przyspieszony został o 10 minut kursy z Pl. Poniatowskiego w kierunku Pruszkowa z 7:30 na 7:20. Zmiana ta również dotyczy przyśpieszenia o 10 minut kursu z Pl. Poniatowskiego
do Walendowa z godziny 6:52 na 6:42 oraz z 7:15 na 7:05 z Walendowa.

Wiadomości Nadarzyńskie
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Modernizacja linii kolejowej
Warszawa Zachodnia - Pruszków
- Grodzisk Mazowiecki
Z dniem 3 września br. ruszyła modernizacja linii kolejowej Warszawa Zachodnia - Pruszków - Grodzisk Mazowiecki, remont potrwa ok. 12 miesięcy.
Podczas remontu nieczynne będą wszystkie stacje kolejowe na odcinku Warszawa Zachodnia - Grodzisk Mazowiecki. W czasie prac modernizacyjnych
zapewniona zostanie komunikacja zastępcza przez miejskie i podmiejskie linie
autobusów ZTM. Stację PKP Pruszków obsługiwać będą linie ZP, ZG, ZB oraz
WKD. Więcej informacji na stronie ZTM (http://www.ztm.waw.pl/zmiany.
php?c=102&i=10004&l=1).
Trasa nadarzyńskiej linii autobusowej Nadarzyn - Pruszków pozostaje bez
zmian. Przystankami wspólnymi (przesiadkowymi w kierunku Warszawy) są
przystanki „PKP Pruszków” oraz „Jasna”. Szczegółowe rozkłady jazdy linii zastępczych dostępne są na stronie ZTM.

Zmiana w rozkładzie
jazdy autobusu
linii 733
Z dniem 18 września br. uległ niewielkiej zmianie rozkład jazdy autobusów linii 733.
Autobusy odjeżdżające z przystanku
P+R aleja Krakowska o godz. 11:05
oraz 13:05 zostaną opóźnione o 3 minuty. Zmiana ta ma na celu umożliwić
przesiadkę podróżnym jadącym linią
Nadarzyn – Pruszków z Pruszkowa
na Plac Poniatowskiego, przesiadającym się do autobusu linii 733 w kierunku Młochowa.

http://www.nadarzyn.pl/476,wrzesien?tresc=7268

Pani

Bożenie
Parzyńskiej
wyrazy szczerego żalu
i współczucia z powodu
śmierci

MATKI
składają
Dyrektor i Pracownicy
Szkoły Podstawowej
im. Witolda Doroszewskiego
w Nadarzynie

9 (222) wrzesień 2017
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Rozbudowa placówek oświatowych
W związku z reformą oświaty
rozbudowana zostanie Szkoła
Podstawowa w Nadarzynie oraz
w Młochowie.
Jesli chodzi o placówkę w Młochowie ogłoszony został przetarg.
Projekt zakłada dobudowę nowego
skrzydła placówki funkcjonalnie połączonego z istniejącym budynkiem
szkoły.
Dzięki zaplanowanej rozbudowie
obiekt wzbogaci się o 5 klas lekcyjnych wraz z zapleczami, obszerną
pracownię plastyczną, świetlicę wraz
ze stołówką oraz punktem kuchenno-wydawczym (posiłki z cateringu), szatnię, zaplecze sanitarne. Powierzchnia zabudowy rozbudowy
to 542,8m2, powierzchnia użytkowa
749,68m2 a kubatura to 5236,0m3.

Dzięki instalacji - platformie zainstalowanej w nowej klatce schodowej
obiekt zostanie udostępniony osobom niepełnosprawnym.
Zakończenie realizacji rozbudowy
młochowskiej podstawówki planowane jest na 29 czerwca 2018 r.
Kolejną rozbudowywaną placówką
będzie Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie.
18 września br. ogłoszony został
przetarg na rozbudowę budynku tej
placówki. Rozbudowa polegać będzie
na dobudowie dwukondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego budynku, który
przeznaczony będzie na cele dydaktyczne. Dobudowany budynek będzie
funkcjonalnie połączony z pozostałymi skrzydłami placówki przejściami

na obu kondygnacjach.
W poziomie parteru przewidziano
także dwa niezależne dodatkowe zewnętrzne wejścia/wyjścia do/z projektowanego segmentu kompleksu
szkolnego.
Komunikacja między kondygnacjami w dobudowywanym segmencie
będzie przebiegała poprzez projektowaną wewnętrzną klatkę schodową.

Plany rozbudowy obu szkół
mozna zobaczyc na stronie
www.nadarzyn.pl
oraz na fanpage’u gminy
na facebooku.
red.

OŚWIATA

Gmina Nadarzyn w projekcie unijnego wsparcie
dla uczniów w zakresie doradztwa edukacyjno - zawodowego
11 września 2017 r. przedstawiciel Gminy
Nadarzyn - Dyrektor Liceum w Nadarzynie Leszek Skrzypczak (na fot. obok pierwszy
z lewej strony, po uroczystym podpisaniu przystąpienia do projektu) uczestniczył w podpisaniu projektu edukacyjnego dotyczącego
unijnego wsparciada uczniów w zakresie
doradztwa edukacyjno - zawodowego.
Inwestycje w edukację młodzieży szkolnej polegające na podniesieniu kompetencji kluczowych oraz pomoc w
wyborze przyszłej ścieżki zawodowej
zostaną objęte dofinansowaniem z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Projekt
zostanie uruchomiony już we wrześniu 2017 r.
i będzie realizowany w 71 szkołach na terenie Mazowsza, co jest potwierdzeniem bardzo dobrej współpracy gmin metropolii warszawskiej.
Dziś zostały podpisane stosowne dokumenty w tej sprawie, a unijne dofinansowanie wyniesie ponad 2,1 mln zł.
Być bliżej rynku pracy to założenie projektu wspierającego uczniów oraz nauczycieli z 71 mazowieckich szkół, w tym 52 z Warszawy. Projekt przygotowany przez m.st. Warszawę otrzyma ponad 2,1 mln zł unijnego dofinansowania z RPO WM 2014-2020.
Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego i dotyczy szkół znajdujących się na terenie Warszawy, Grodziska Mazowieckiego, Łomianek, Marek, Milanówka, Otwocka,
Nadarzyna, Pruszkowa, Ząbek oraz Zielonki.
W ramach projektu zaplanowano systemowe wzmocnienie doradztwa edukacyjno-zawodowego (DEZ) w szkołach, a także
przygotowanie placówek do świadczenia tego typu usług, np.: utworzone zostaną Szkolne Punkty Informacji i Kariery (SPInKa). Zostaną one wyposażone w pomoce dydaktyczne, fachową literaturę oraz materiały dydaktyczne, wykorzystywane podczas
prowadzenia działań doradczo-warsztatowych.
Źródło: Biuro prasowe Urzędu Marszałkowskiego Woj. Mazowieckiego
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LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Nadarzynie ul. Żółwińska 41;
tel. 22 739 90 96

Więcej informacji: www.liceum.nadarzyn.pl

Liceum „wystartowało”...
Minęły dwa tygodnie funkcjonowania Liceum w Nadarzynie, które
wystartowało mając na pokładzie 34
uczniów. Tak było jednak 4 września,
ponieważ dzisiaj (15 września - red.)
szkoła liczy już 44 licealistów.
Wielka szkoda, że spora grupa młodzieży i ich rodziców zdecydowała się
na wybór LO w naszej Gminie tak
późno. Przed startem szkoły podczas
naboru organizatorzy i władze samorządowe chciały utworzenia trzech
klas po 15-17 osób. Dziś reorganizacja w trakcie roku szkolnego nie jest
już realna. Dlatego w LO funkcjonują
2 klasy pierwsze 23- i 21 -osobowe.
Zła wiadomość jest też taka, że klasy w tej szkole nie mogą ( i nie będą)
liczniejsze niż 25 osób. Dlatego kilku
chętnych, którzy zgłosili się w tym tygodniu musiało odejść z „kwitkiem,
gdyż Dyrekcja Szkoły uznała, że
przyjęci do LO będą tylko uczniowie,
którzy na koniec Gimnazjum uzyskali
ponad 135 punktów.
Jeśli więc jesteś zainteresowany nauką, w tym roku szkolnym w naszym
nadarzyńskim Liceum Ogólnokształcącym i osiągnąłeś na koniec roku
wysoki wynik z egzaminów gimnazjalnych to się.....pospiesz. Liczba
miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Trzeba też podkreślić, że nasi nowi
licealiści to nie tylko absolwenci byłego już Gimnazjum im. św. Jana Pawła
II. Są wśród nich również tacy, którzy
do tej pory z gminną oświatą nie mieli
nic wspólnego. Zdecydowana większość przychodzi z dobrych warszawskich szkół.
Wydaje się więc, że decyzja o utworzeniu LO w Nadarzynie była słuszna
i potrzebna. Jednocześnie wszystko
wskazuje na to, że problemy we wdrażaniu reformy oświatowej, które dotykają liczne samorządy naszą Gminę
ominą szerokim łukiem. Istnieje realna szansa na zakończenie rozbudowy
szkoły w Młochowie i Nadarzynie
jeszcze przed rozpoczęciem kolejnego roku szkolnego. Do użytku oddano w ekspresowym tempie wspaniałą nowoczesną szkołę w Ruścu.
Dzięki profesjonalnemu podejściu
Dyrekcji Liceum i SP w Nadarzynie
oraz przede wszystkim nauczycieli
obu placówek klasy 7 z Nadarzyna
bez problemów kontynuują naukę
w budynku przy Żółwińskiej wraz
z kolegami z klas gimnazjalnych i licealnych. Tak więc to, co szefowa MON
-Minister Zalewska- zaplanowała na
5 lat w Gminie Nadarzyn osiągniemy
w niespełna rok.
Dariusz Zwoliński

Wystawy
historyczne
Od 16 do 27 września 2017 r.
w Nadarzynie przy budynku
Urzędu Gminy Nadarzyn, można było obejrzeć wystawę „Wołyń
1943. Wołają z grobów, których
nie ma”. Wystawa została przygotowana przez szczeciński oddział
Instytutu Pamięci Narodowej, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”
oraz
Towarzystwo Miłośników
Wołynia i Polesia, autorką scenariusza wystawy jest Ewa Siemaszko, a kuratorem Agnieszka
Gorczyca z IPN. Wystawa została zaprezentowan mieszkańcom
naszej Gminy dzięki współpracy
z Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie.
Natomiast przy Placu Poniatowskiego w Nadarzynie od sierpnia
prezentowan była ekspozycja dotycząca Powstania Warszawskiego
przygotowana przez warszawskie
Muzeum Powstania.
Od 24 września można oglądać
w tym miejscu kolejną eskpozycję. Tym razem poświęcona jest
ona działalności Nadarzyńskiego
Szczepu Harcerskiego WATAHA
im. Żołnierzy Wyklętych.

Zapraszamy do zapoznania
się z wystawą.

Pierwszych nadarzyńskich licealistów powitał Leszek Skrzypczak Dyrektor LO w Nadarzynie

Fot. arch.szkoły
9 (222) wrzesień 2017
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Gminne Dożynki 2017
Tradycyjnie już, Dożynki w Gminie Nadarzyn odbyły się w pierwszą
niedzielę września. Rozpoczęły się
polową Mszą św. w intencji rolników
i mieszkańców naszej gminy. W koncelebrze uczestniczyli Proboszcz
parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie ks. Andrzej Wieczorek oraz proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Młochowie ks. Roman Tupaj.
Zgodnie z tradycją była uroczysta
procesja z wieńcami dożynkowymi,
ich poświęcenie oraz symboliczne
dzielenie się chlebem.
Pomimo niesprzyjającej aury mieszkańcy Gminy, może nie tłumnie, ale
z uśmiechem – na przekór pogodzie wzięli udział w koncertach i licznych
atrakcjach przygotowanych tego dnia
na stadionie Gminnego Ośrodka
Sportu w Nadarzynie.
Sporą publiczność zgromadził
koncert Nok Pęd Band oraz nadarzyńskiej Orkiestry OSP Nadarzyn.
Znaleźli się również chętni do wspólnej potańcówki w rytm polek i mazurków. Gwiazdą wieczoru był Jacek
Kawalec w koncercie „Niezapomniany Joe Cocker”.
Wieczór zakończył pokaz sztucznych ogni. Wśród dodatkowych
atrakcji było wesołe miasteczko, pokazy karate oraz sekcji tenisa stołowego GLKS Nadarzyn połączone
z możliwością gry z najlepszymi
nadarzyńskimi zawodnikami. Podczas dożynek była także możliwość
rejestracji w banku dawców szpiku
i komórek macierzystych. Zainteresowani mogli wziąć udział w szkoleniu
z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Była także prezentacja sprzętu strażackiego oraz ratowniczego. Ponadto jak co roku harcerze
z Nadarzyńskiego Szczepu Wataha
im. Żonierzy Wyklętych w swojej
„kawiarence” serwowali pyszne ciasta, kawę i herbatę.
Zapraszamy do obejrzenia relacji
filmowej na iTVNadarzyn:

14

Msza św.

Atrakcje dla najmłodszych mieszkańców.

„Ping-pongowe” zmagania z najmłodszymi mistrzami z GLKS Nadarzyn.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu Gminy Nadarzyn składa serdeczne
podziękowanie Pani Elżbiecie Kościelnickiej i Panu Tadeuszowi Piotrowskiemu - gospodarzom
tegorocznych dożynek za godne reprezentowanie naszych rolników.Składamy również podziękowania
rolnikom, którzy dostarczyli płody na zorganizowaną wystawę dożynkową tj. Państwu Bożenie i Mirosławowi Młoźniak, Renacie i Mirosławowi Chruściak, Bożenie i Tadeuszowi Piotrowskim, Teresie
i Antoniemu Dębskim, Renacie i Piotrowi Sitarz z miejscowości Parole; Ewie i Piotrowi Perzyna,
Mirosławie i Mirosławowi Piętka z Woli Krakowiańskiej; Małgorzacie i Andrzejowi Gawrońskim
ze Strzeniówki; Barbarze i Stanisławowi Żukowskim, Teresie Dubieleckiej i Janinie Witkowskiej
z Wolicy; Urszuli i Eugeniuszowi Kucharskim oraz Justynie Kucharskiej z Nadarzyna.
9 (222) wrzesień 2017
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WAKACJE Z RADĄ SENIORÓW
Radni Seniorzy 30.06.br. na zaproszenie Fundacji Zaczyn, Rady Seniorów i Urzędu Gminy ze Starych Babic
uczestniczyli w spotkaniu integracyjnym. Były prelekcje, wywiady, piknik,
potańcówka na dechach i pogawędki w
pięknej scenerii do późnego wieczora.
W lipcu i sierpniu br. Seniorki z Uniwersytetu Trzeciego Wieku i Nadarzyńskiej Rady Seniorów wzięły udział
w programie integracyjno szkoleniowym przyjętym na II SEJMIKU SENIORALNYM WOJEWÓDZTWA
MAZOWIECKIEGO „Sieci Mazowieckich Miejsc Przyjaznych Seniorom”.
Nadarzyńska Rada Seniorów w ramach Mazowieckiego Porozumienia
Rad Seniorów realizowanego pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika, uczestniczyła w dwóch
projektach finansowanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego.
Z uwagi na istotne zmiany sytuacji
życiowych osób 60+ przystąpiliśmy
do projektu TEATR LEGISLACYJNY realizowany przez Stowarzyszenie
Praktyków Dramy STOP-KLATKA
„SENIOR -TO AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA I PUBLICZNA” dotyczącego integracji społecznej w zakresie
wspierania osób i grup pozostających
pod wpływem opresji społecznych,
ekonomicznych lub prawnych. Był pięciodniowy pobyt w Wildze, burza mózgów, praca nad rolami, przekazywanie
doświadczeń, dużo dobrej zabawy,

humoru i kuchni. Mam przyjemność
ogłosić, że 6 października 2017 r. o
godz. 14.30 w Nadarzyńskim Ośrodku
Kultury odbędzie się pierwsza inscenizacja „Idź na całość”, będąca pokłosiem wyjazdu do Wilgi. Chciałabym
bardzo zaprosić wszystkich mieszkańców na to wydarzenie.
Drugi projekt realizowany przez
„Mazowieckie Forum Biznesu Nauki i Kultury” w ramach programu
SENIOR-TO-PASJA poprowadziło
z seniorami „Mazowiecką Szkołę Promotorów Międzypokoleniowych Zainteresowań i Pasji” - na rzecz budowania
i pielęgnowania kapitału społecznego,
jako fundamentu polityki społecznej.
Seniorzy dostali wiedzę jak promować
pasje, pasjonatów i korzyści zdrowotne
oraz społeczne z tego wynikające. Poza
pracą w grupach były m.in. koncerty,
wywiady, śpiewy, tańce, rękodzieło artystyczne, zabiegi rehabilitacyjne
w ośrodku Pulmo, zwiedzanie wystawy i pałacu w Chrzęstnem oraz w
Ossowie inscenizacja Bitwy Warszawskiej 20 roku i XV Mistrzostwa Polski
Formacji Kawaleryjskich o Puchar Ministra Obrony Narodowej.
W ciągu czterech dni w Wołominie
uczestniczki stworzyły unikalną kolekcję „SENIOR-TO-PASJA”, którą
mamy nadzieję zaprezentują i będą rozwijały w kręgach senioralnych. Kolejny
projekt będzie realizowany jesienią.
Zofia Latkowska
Przewodnicząca Rady Seniorów
Gminy Nadarzyn

Fot. arch. Rady

W kwietniu br. Rada Seniorów Gminy Nadarzyn nawiązała porozumienie
z wspierającą i profesjonalizującą lokalne rady seniorów fundacją Zaczyn.
Współpraca zaowocowała m. in. wyjazdem przedstawicieli nadarzyńskiej
rady wraz z przedstawicielem urzędu
gminy na „Szkołę Rad Seniorów”.
Wydarzenie miało charakter szkoleniowo-integracyjny. Jego celem było wyposażenie Radnych Seniorów w kompetencje pozwalające na efektywne działania
w przestrzeni publicznej, a także opiekunów rad w wiedzę pozwalającą na
wspomaganie ich działalności. W szkoleniu uczestniczyły Rady Seniorów
z okręgu warszawskiego zachodniego,
jej przedstawiciele prezentowali swoje osiągnięcia, bolączki oraz plany na
przyszłość.
Inauguracyjnego otwarcia „szkoły”
dokonali: Prezes Zarządu Fundacji Zaczyn - Przemysław Wiśniewski; dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej
w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - Stefan Kołucki oraz
Pełnomocnik Zarządu Województwa
Mazowieckiego ds. Polityki Senioralnej
- Artur Pozorka.
W ciągu trzech dni odbyło się, aż
17 zajmujących paneli dyskusyjnych
z obszaru polityki senioralnej i aktywności lokalnej prowadzonych przez
wielu znamienitych gości m.in: Artura
Pozorka z Urzędu Marszałkowskiego;
Grzegorza Dziemidowicza byłego ambasadora RP; Damiana Zasadę przedstawiciela Departamentu Polityki Senioralnej MRPiPS; Michała Landowskiego
– Wiceprezydenta Miasta Pruszków;
dziennikarzy Macieja Orłosia oraz Zbigniewa Łuczyńskiego; szkoleniowców,
trenerów, psychologów, terapeutów
i pisarzy, przedstawiciela fundacji Zaczyn oraz reprezentanta Wielkopolskiego Porozumienia Rad Seniorów.
Podczas spotkań poruszone zostały
ciekawe i przydatne seniorom tematy
takie jak: pieniądze dla Rady Seniorów;
sprawy seniorów w mediach i debatach publicznych; system tele-opieki;

Podczas przerwy w zajęciach - szkolenie SENIOR-TO-PASJA.
9 (222) wrzesień 2017
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Fot. arch. Rady

program ASOS i WIGOR; skuteczna
komunikacja; wystąpienia publiczne;
lider a osobowość; sztuka negocjacji;
reagowanie na sytuacje stresujące; jak
motywować członków rady; dobre
krajowe praktyki na rzecz seniorów;

aktywny obywatel online; pierwsza
pomoc. Wieczorami Seniorzy uczestniczyli w warsztatach integracyjnych
taniec w kręgu, podczas których
członkowie imprezy mogli się lepiej
poznać, wymienić doświadczeniami,

uwagami i przemyśleniami dotyczącymi tematyki senioralnej.
Zofia Latkowska
Przewodnicząca Rady Seniorów
Gminy Nadarzyn

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
W dni powszednie
w godzinach 18.00 – 8.00
oraz całodobowo w niedziele
i dni wolne
od pracy stacjonarna
i wyjazdowa pomoc
lekarsko – pielęgniarska
w Pruszkowie
ul. Armii Krajowej 2/4
Tel. 22 758 67 14
(na wprost głównego wejścia
do szpitala)
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XXXIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn
Rozbudowa Szkoły Podstawowej
w Nadarzynie i Młochowie. Nowe ulice
w Woli Krakowiańskiej i Parolach, a także ścieżki rowerowe, chodniki i Liceum
Ogólnokształcące to niektóre tematy
XXXIII Sesji Rady Gminy Nadarzyn.
Radni przyjęli między innymi uchwałę w sprawie przyjęcia dofinansowania
z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej na
realizację zadania inwestycyjnego pn.
„Rozwój terenów zieleni w Gminie
Nadarzyn”. Natomiast Wójt zwrócił
się do Radnych i Sołtysów o zgłoszeni
dróg wymagających profilowania.
XXXIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn
odbyła się 23 sierpnia br. Radni przyjęli
porządek obrad i protokół z czerwcowej XXXII sesji. Następnie wójt gminy złożył sprawozdanie z działalności
między sesjami. Omawiał planowane
i realizowane inwestycje. W tym mówił
między innymi o ścieżkach rowerowych
i chodnikach, oświetleniu ulic, kanalizacji, pracach budowlanych i remontach
przeprowadzonych we wszystkich placówkach oświatowych, wymianie podłóg w Ośrodku Zdrowia w Młochowie
i przebudowie ulic. Zwrócił się także do
Radnych i Sołtysów o zgłaszanie dróg
wymagających profilowania.
- W najbliższym czasie planujemy
przeprowadzić postępowania dotyczące rozbudowy szkoły podstawowej
w Nadarzynie, o część która służyła
będzie jako stołówka, świetlica oraz
kilka gabinetów – wyjaśnił wójt gminy
Janusz Grzyb. - Podobna sytuacja dotyczy szkoły w Młochowie, którą będziemy chcieli rozbudować o dwie sale
i gabinety. Planujemy, że procedura
przetargowa zostanie wszczęta na początku września. Postaramy się, aby
do końca wakacji przyszłego roku
oba obiekty zostały oddane do użytku. Naszym celem jest przygotowanie wszystkich obiektów do przyjęcia
w roku szkolnym 2018/2019 uczniów
klas siódmych i ósmych. Jednocześnie
stworzenia warunków do nauki na jedną zmianę. Z tym wiąże się również
kwestia dowozu uczniów.
Wójt wspomniał także o naborze do
pierwszego w gminie publicznego Liceum Ogólnokształcącego. Placówka
powstała dzięki staraniom władz samorządowych oraz ogromnemu poparciu
9 (222) wrzesień 2017

mieszkańców gminy na czele z Komitetem Inicjatywa dla LO w Nadarzynie.
- Szczęśliwie udało nam się dokonać naboru do dwóch klas w Liceum
Ogólnokształcącym, które rusza od
pierwszego września – powiedział
wójt. - Chcę przy tej okazji podziękować wszystkim, którzy włączyli się w
zbieranie podpisów popierających tę
inicjatywę. Jak wiecie droga była ciernista, szczególnie Ci będą o tym wiedzieli,
którzy jeździli na komisje oświaty, do
Starostwa Pruszkowskiego i na sesje.
Niemniej jednak Liceum Ogólnokształcące u nas staje się faktem i rusza
we wrześniu.
Sprawozdanie wójta było wyczerpujące, radni nie mieli żadnych pytań
i jednogłośnie je przyjęli. Następnie
rozpatrzona została skarga na działalność Wójta Gminy Nadarzyn. Skarżąca
zarzuciła iż wójt gminy Nadarzyn jak
i pracownicy UG w korespondencji
używają jej poprzedniego nazwiska.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
wyjaśnił, że pismem z 5 kwietnia br.
Skarżąca została poinformowana w jakim trybie zostanie dokonana zmiana
nazwiska w dokumentacji, jak należy
to zrobić i jakie dokumenty są niezbędne. Do 18 sierpnia wymogi nie zostały
spełnione. Radni jednogłośnie uznali
skargę za bezzasadną.
W dalszej części sesji radni przyjęli
między innymi uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ew. 108/143 i 109
we wsi Walendów w Gminie Nadarzyn.
Wyrazili zgodę na oddanie w dzierżawę,
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
części nieruchomości stanowiących
drogi wewnętrzne, będące własnością
Gminy Nadarzyn w sołectwach Stara
Wieś i Kajetany.
Wyrazili zgodę na zawarcie w trybie
bezprzetargowym umowy najmu sali
gimnastycznej wraz z wyposażeniem
mieszczącej się w Szkole Podstawowej
im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie.
Przyjęli uchwałę na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu
pomieszczenia o pow. 37 m2 mieszczącego się na parterze hali widowiskowo – sportowej położonej w Nada-

rzynie przy ul. Żółwińskiej 41 oraz na
zawarcie w trybie bezprzetargowym
umowy najmu baru szkolnego wraz z
zapleczem kuchennym i pomieszczeniami magazynowymi mieszczącego się
w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie.
Kolejna uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu stołówki
szkolnej wraz z pomieszczeniem technologicznym, zapleczem kuchennym
i pomieszczeniami magazynowymi
mieszczącej się w budynku Liceum
Ogólnokształcącego w Nadarzynie.
Wyrazili również zgodę na oddanie
Nadarzyńskiemu Ośrodkowi Kultury
w trybie bezprzetargowym w odpłatne użytkowanie świetlicy w Parolach.
Łączna powierzchnia użytkowa obiektu
wynosi 556,32 m2, świetlicy w miejscowości Urzut o łącznej powierzchni
użytkowej 328,49 m2 oraz świetlicy
w Rozalinie o łącznej powierzchni użytkowej 479,65 m2.
Przyjęli uchwałę w sprawie wyrażenia
zgody na obciążenie odpłatną służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn, położonej w obrębie i gm. Nadarzyn – nr
1. oraz nr 2.
Radni wyrazili także zgodę na nabycie
w drodze darowizny na rzecz Gminy
Nadarzyn nieruchomości gruntowej
położonej w obrębie sołectwa Stara
Wieś.
W dalszej części sesji nadano nazwy
ulicom w Woli Krakowiańskiej – Luksusowa i Przytulna oraz w miejscowości
Parole al. Wiśni.
Pod koniec Radni podjęli uchwały
w sprawie przyjęcia dofinansowania
z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
(w kwocie 2.880.123,51 zł) na realizację
zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój
terenów zieleni w Gminie Nadarzyn”
oraz zmiany do uchwały budżetowej
i Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2017-2026.
red.
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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

18

• 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,
9 (222) wrzesień 2017

Wiadomości Nadarzyńskie

5% sklepy internetowe.
• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe,
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska
1d, Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 %
imprezy okolicznościowe .

•

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

• PTU WLAN-TECH PLUS

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

• Majic Dekoracje,
Wykończenia, ul.

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

• PITSTOP Szymon, ul. Komorowska 5,
Nadarzyn; 10% usługi wulkanizacyjne; 10%
przechowalnia opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o.
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. admarbudownictwo.pl: tel. 791 559 291; 5% usługi
remontowe, 7% usługi wykończeniowe.

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

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

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

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

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

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

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

• Nadarzyński Ośrodek Kultury,

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

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

KULTURA, ROZRYWKA I SPORT:

• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany;

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

EDUKACJA:

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

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

• After School
Club, ul. Młodości

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

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

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

SKLEPY:

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

5% okulary korekcyjne.

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

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

• „Klasyka” Centrum Mody;

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

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

internetowy
z
zabawkami;

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

Żaneta Wójtowicz Referat Organizacyjny
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BEZPIECZEŃSTWO

Straż Gminna w Nadarzynie

– Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 720 08 67;
strazgminna@nadarzyn.pl;
Straż Gminna funkcjonuje w dniach pn. - pt.: godz. 7:00 - 22:00/dni wolne 9.00 - 21.00
Komendant Straży przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 13:00 - 15:00.
Szanowni Państwo.
25 sierpnia 2017 roku w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury miały miejsce obchody Święta Straży Miejskich
i Gminnych. Było to już trzecie spotkanie organizowane we współpracy
ze strażami z Brwinowa, Grodziska
Mazowieckiego, Jaktorowa, Milanówka
i Ożarowa Mazowieckiego. W tym roku
Wójt Gminy Nadarzyn był gospodarzem wspomnianej uroczystości, którą
swoimi osobami uświetnili włodarze
powiatów, gmin oraz zaprzyjaźnionych służb Policji, Straży Pożarnych
oraz Miejskich w tym Prefekt Krajowej
Rady Komendantów Straży Miejskich
i Gminnych RP Pan Artur Hołubiczko. Z naszego zaproszenia skorzystali
również Premier Janusz Piechociński,
Agnieszka Kuźmińska Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie, a także wielu
znamienitych gości.
Była to doskonała okazja do wręczenia awansów i wyróżnień z okazji Święta Straży przypadającego na 28 sierpnia.
Nadarzyńska Straż Gminna miała jeszcze jeden powód do świętowania, ponieważ w czerwcu br. minęło 5 lat od
powstania tej jednostki. W tym miejscu

Nadarzyńscy Strażnicy Gminni wraz z Wójtem Gminy Januszem Grzybem (trzeci z lewej strony).

składam wszystkim Państwu podziękowania za dotychczasową współpracę,
Władzom Gminy za inicjatywę powołania naszej jednostki, która z pewnością
przyczyniła się do poprawy porządku
w gminie Nadarzyn. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że jest jeszcze dużo
do zrobienia, co będziemy czynić
w miarę posiadanych możliwości prawnych i kadrowych.
Przez cały ten okres naszej działalności spływały do nas słowa podziękowań i pochwał, ale były również zdania

mniej pochlebne, które należy bardzo
mocno brać pod uwagę i wyciągać stosowne wnioski.
Jeszcze raz bardzo gorąco dziękuję w imieniu własnym oraz moich
współpracowników, liczę, że nasza współpraca z Państwem będzie
w dalszym ciągu owocna, a co najważniejsze będzie przynosiła wymierne efekty dla lokalnej społeczności.
Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83
• 1.08.2017 r. W godzinach porannych wyjazd zastępu do usunięcia powalonego drzewa w Walendowie.
• 2.08.2017 r. Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji radiowozu
z motocyklistą. Na miejscu obecne były także dwa zastępy PSP
Pruszków,
WRD
Pruszków,
Pogotowie Ratunkowe.
• 5.08.2017 r. Wieczorem zastęp
wyjeżdżał do zderzenia trzech aut
osobowych na trasie S8. Na miejscu
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obecne były także: PSP Pruszków,
OSP Raszyn, WRD Pruszków.
• 7.08.2017 r. Wyjazd zastępu do
zadymienia na ulicy Brzozowej. Na
miejscu obecna był również Policja
Nadarzyn. Działania prowadzone w
godzinach wieczornych.
• 9.08.2017 r. Udział zastępu w ćwiczeniach oraz próbnej ewakuacji pracowników na terenie firmy Hetman
na ulicy Turystycznej. Założenie
obejmowało udzielenie pomocy jed-

nej osobie poszkodowanej oraz ugaszenie pożaru, a także sprawdzenie
pobliskiego zbiornika p-poż. Na miejscu obecna była także PSP Pruszków.
• 11.08.2017 r. Wyjazd zastępu do
zadymienia w budynku przy ulicy
Kasztanowej w Nadarzynie. Na miejscu obecna była PSP Pruszków.
• 12.08.2017 r. Udział zastępu w usunięciu powalonego drzewa w Starej
Wsi. Działania prowadzone w godzinach porannych.
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• 14.08.2017 r. Zadysponowanie
jednostki do pożaru przy ulicy Komorowskiej w Nadarzynie.
Na miejscu okazało się, że jeden
z mieszkańców rozpalił ognisko rekreacyjnie. Został on pouczony na
przyszłość o pilnowaniu ogniska. Na
miejscu obecna była również policja
Nadarzyn.
• 15.08.2017 r. Wyjazd zastępu do usunięcia pochylonego drzewa przy ulicy
Wiosennej w Nadarzynie. Na miejscu
obecna była też PSP Pruszków.
• 16.08.2017 r. Udział zastępu w zdjęciu poszkodowanego, który zasłabł
na dachu jednego z domów, przy
placu Poniatowskiego w Nadarzynie
i przekazanie go Pogotowiu. Działania
prowadzone w godzinach nocnych.
• 20.08.2017 r. Wyjazd zastępu do
płonącej skrzynki elektrycznej przy
drodze serwisowej w Wolicy. Na
miejscu obecne było także pogotowie
energetyczne.
• 21.08.2017 r. Wyjazd zastępu do
usunięcia pochylonej gałęzi przy ulicy
Szyszkowej w Nadarzynie. Działania
prowadzone były w godzinach porannych.
Natomiast wieczorem zostaliśmy
zadysponowani do kolizji dwóch aut
osobowych na trasie S8 przy zjeździe do Młochowa. Nasze działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz uprzątnięciu jezdni.
Na miejscu obecne były również PSP
Pruszków, policja WRD Pruszków.
• 22.08.2017 r. Wyjazd zastępu do
usunięcia złamanego konaru drzewa
przy ulicy Sęczkowej w Nadarzynie.
Na miejscu była także obecna Straż
Gminna.
• 23.08.2017 r. Wieczorem braliśmy
udział w usunięciu skutków kolizji
dwóch aut osobowych na skrzyżowaniu w Nadarzynie. Na miejscu obecne
były także PSP Pruszków, Pogotowie
Ratunkowe, WRD Pruszków.
• 27.08.2017 r. W godzinach nocnych wyjeżdżaliśmy do Wolicy, gdzie
na drodze serwisowej palił się samochód.
• 30.08.2017 r. Wyjazd zastępu do
wypadku dwóch samochodów ciężarowych na trasie S8 na wysokości
siedziby firmy 3M. Nasze działania
polegały m.in. na udzieleniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej,
wykonaniu dostępu do poszkodowanego zakleszczonego w kabinie.
Zabezpieczyliśmy również miejsce zdarzenia. Na miejscu obecna
9 (222) wrzesień 2017

była także: Policja Nadarzyn, WRD
Pruszków, trzy zastępy PSP Pruszków,
OSP Młochów, Pogotowie ratunkowe oraz śmigłowiec Lotniczego
Pogotowia Ratunkowego. Działania
prowadzone były od wczesnego popołudnia do wieczora.
• 31.08.2017 r. Wyjazd zastępu do
kolizji
samochodu
osobowego.
Zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia.
Na miejscu obecny był także WRD

Pruszków. Następnie udaliśmy się
na ulicę Gołębią w celu usunięcia
gniazda os znajdującego się w skrzynce elektrycznej. Na miejscu obecne
było także pogotowie energetyczne.
Działania prowadzone były w godzinach wieczornych.

Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn

Nadarzyński Szczep WATAHA
im. Żołnierzy Wyklętych
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Biegiem po sprawność. BIEG UŚMIECHÓW :)
Za nami kolejna, już trzecia edycja akcji charytatywnej „Biegiem po
sprawność”. 9 września w Nadarzynie
nasze Stowarzyszenie zorganizowało
biegi na różnych dystansach adresowane zarówno do dzieci jak i do osób dorosłych. Biegowa akcja miała charakter
integracyjny – w konkurencjach biegowych wzięli udział także nasi podopieczni. Wydarzenie uświetnili swoją
obecnością i dobrym słowem artyści:
Jacek Kawalec oraz Andrzej Precigs.
Dopisała pogoda, dopisała frekwencja, dopisali kibice i nastroje…
Centralnym punktem imprezy była
brama startowa usytuowana na bieżni
GOS w Nadarzynie, tuż przy miejscach dla widowni kameralnego stadionu. To z tego miejsca prowadzona
była rozgrzewka, starty poszczególnych biegów jak i powitanie uczestników na mecie oraz ceremonia wręczenia nagród.
W kolejności przeprowadzono: bieg
otwarty na dystansie 10 km, bieg na
dystansie 3 km i start na 3 km Nordic
Walking, bieg młodzieży na dystansie
1 km oraz integracyjny bieg na 500 m.
Wyniki na stronie: szlakiemteczy.pl/
biegiem-po-sprawnosc/
Wyrazy uznania kierujemy w stronę
wszystkich uczestników, którzy niezależnie od dyspozycji, formy, zdrowia
pokonali całą trasę. Nadrzędnym celem naszej akcji biegowej była zbiórka funduszy na działalność statutową
organizacji oraz popularyzację Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” i jego
założeń w środowisku lokalnym. Fundusze zebrane w III edycji biegu charytatywnego „Biegiem po sprawność”
zostaną wykorzystane do realizacji następujących celów:
• opłacanie zajęć z rehabilitantami do
końca roku 2017,
• zapewnienie pomocy psychologicznej rodzinom dzieci niepełnosprawnych,
• zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
Nasze biegowe święto wsparli partnerzy i ludzie dobrej woli, którym składamy serdeczne podziękowania. Akcję
„Biegiem po Sprawność” szczególnie wsparli w tym roku: Urząd Gminy Nadarzyn, Starostwo Powiatowe
w Pruszkowie, Gminny Ośrodek Sportu, Pan Dariusz Zwoliński i Pan Grzegorz Padamczyk, SPG ZOZ Nadarzyn
i Pan dyrektor Adam Chustecki,Ochot-
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nicza Straż Pożarna w Nadarzynie,
Nadarzyńska Orkiestra i Pan Mirosław
Chilmanowicz, Straż Gminna w Nadarzynie, DPD, Ferrero, Rossman, Salon

Toyota W&J Wiśniewski z Mościsk k/
Izabelina, Chamiarna Nadarzyn, Pan
Paweł Rosiński, Milan Sport – Pan Łukasz Milankiewicz, Scania,Volvo, CLIP
CLOP, NJU MOBILE, WANZL,
PTAK, Pan Jacek Nowocień i Marcin
Rybicki, aktorzy Jacek Kawalec i Andrzej
Precigs, Pani Magdalena Drzewucka
i wolontariusze z LO Nadarzyn i Gimnazjum w Nadarzynie, Harcerze z Nadarzyna, nasi kochani wolontariusze, wszyscy
rodzice ze Stowarzyszenia którzy wzięli
czynny udział w organizacji biegu.
Jeszcze raz składamy serdeczne podziękowania wszystkim uczestnikom i zapraszamy na kolejne akcje organizowane
przez Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy”.

Informacje i wyniki na stronie: szlakiemteczy.pl/biegiem-po-sprawnosc/Foto: Sławomir Gajowniczek
Krystyna Dąbrowska
Prezes Stowarzyszenia „Szlakiem Teczy”

W dniu 3 września podczas Dożynek
Gminnych zorganizowałem
przy współpracy z Fundacją DKMS
Dzień Dawcy Szpiku i Komórek Macierzystych. Akcja rejestracji potencjalnych Dawców nie byłaby możliwa,
gdyby nie pomoc sprawdzonych
wolontariuszek,
na które zawsze można liczyć.
Dziękuję serdecznie za wspaniałą
pomoc Edycie Sych, Agnieszce Sęk,
Katarzynie Zalewskiej, Izie Sęk,
Julii i Oli Sych.
Radny i Przewodniczący Rady Soleckiej
Nadarzyn I - Tomasz Siwa
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...

- prawda w krzywym zwierciadle, czyli profesjonalna dezinformacja

Gmina stale się rozwija. Przybywa nowych mieszkańców, zatem stale jest
atrakcyjnym miejscem do życia. Malkontent widzi tylko „złego Wójta”. Ścieżki rowerowe, chodniki, czy jezdnie z destruktu, nowa szkoła, przedszkole, świetlica,
kanalizacja lub plac zabaw – to jest właśnie zrównoważony rozwój. Powoli lecz
systematycznie realizowane są inicjatywy
z różnych dziedzin. Tak od lat gmina buduje swój potencjał. Za to jest chwalona,
to przyciąga nowych mieszkańców i z
tego powodu Malkontent narzeka i krytykuje.
To co dla jednych byłoby powodem do
dumy, w naszej gminie jest krytykowane
i wyszydzane. Malkontent we wszystkim
szuka przysłowiowej „dziury w płocie”.
Wszędzie dopatruje się winy Wójta, tłumacząc, że to Wójt za wszystko odpowiada. Dziura w drodze – wina Wójta.
Ulewne deszcze (anomalie pogodowe
wynikające ze zmian klimatycznych) i lokalne podtopienia - wina Wójta. Jednak
gdy Ośrodek Zdrowia w ulotce informacyjnej zaznaczył, że szczepienia przeciw
grypie są finansowane przez „wójta Gminy Nadarzyn” Malkontent się oburzył.
Jak to przez Wójta, to nie z jego kieszeni.
Akcja „finansowana jest z środków budżetu Gminy Nadarzyn. Umowy na dofinansowane programy podpisuje Wójt lub
upoważniona osoba.” Oczywiście Wójt
mógłby zamiast szczepień przeciw grypie
finansować z gminnego budżetu badanie
prostaty, poziomu cukru, słuchu, wzroku
czy jakieś inne.

„jakiś facet z innej wsi...”

Konsekwentnie skoro wszystko jest winą
Wójta, wszystko jest też jego zasługą.
W takich sytuacjach przypomina mi się
pewna piosenka Wojciecha Młynarskiego. Ten niedościgniony mistrz żartu, celnej riposty i trafnej puenty, król kabaretu
w powojennej Polsce, był między innymi
autorem przezabawnej piosenki „A wójta
się nie bójta”. Opowiada ona o gminie,
w której „żył niedobry bardzo wójt”.
Kiedyś pojawił się tam „facet z innej
wsi” i zbuntował mieszkańców. Zajął on
miejsce „niedobrego wójta”, jednak gdy
okrzepł na stanowisku okazał się gorszy
od poprzednika. Znów ludzie się bali i ponownie pojawił się „facet z innej wsi”. Historia się powtórzyła. Morał piosenki jest
taki, że nie wiadomo „kogo bardziej trza
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się bać, czy tego wójta, co na ludzi grzmi,
czy tych facetów z całkiem innej wsi...”
W sumie to całkiem wygodne, tak zostawić za sobą wszystko co było dobre, złe
i zacząć od początku. W nowej miejscowości nie ma znajomych, którzy pamiętają szkolne wybryki, młodzieńcze wzloty i upadki. Nie ma byłych związków,
sąsiadów, którzy mogliby wypomnieć
kradzież jabłek z ich sadów, czy inne bardziej szalone wygłupy młodzieży.

Dzień świstaka

W nowym miejscu startuje się z czystym
kontem, bez szkolnych przezwisk, dawnych znajomych, opinii, która ciągnie się
latami, a którą ciężko zmienić. Nowy
początek daje wiele możliwości. Można
się wykreować, przeobrazić i pokazać
ludziom swoje nowe oblicze „faceta
z innej wsi”. W każdej społeczności
znajdzie się grupa osób niezadowolonych. Wystarczy do nich dotrzeć, rozdmuchać ich żale i pretensje. Przyznać
rację, poklepać po ramieniu. Z czasem
dołączą do nich inni i wzajemnie będą
się nakręcali, utwierdzali w przekonaniu
o własnej racji, krzywdzie i słuszności
działania. Co w zamian oferuje „jakiś
facet z innej wsi”? Nowe, nie wiadomo
jakie, ale inne... Nowe kusi niezaprzeczalnym urokiem, zwłaszcza gdy stare jest
przewidywalne, gdyż niestrudzenie podąża wyznaczoną drogą dążąc do znanego celu. Co jeśli coś potoczy się źle i nowemu nie uda się przejąć władzy? „Facet
z innej wsi” może zacząć od nowa gdzieś
indziej, jak w filmie „Dzień świstaka”.
Ostatecznie kraj jest duży, wsi bezliku
i statystycznie kiedyś powinno się udać...

Zwalić na Wójta

Tymczasem dla Malkontenta najgroźniejszym przeciwnikiem jest Wójt.
Mimo, iż wielokrotnie deklarował, że
kolejny raz nie będzie startował w wyborach, Malkontent stale czuje lęk przed
tym rywalem. Wie, że gdyby jednak wystartował, mieszkańcy ponownie wybraliby tę kandydaturę. Więc robi wszystko aby mieszkańców do Wójta zrazić.
Brak w BIP-ie (Biuletynie Informacji
Publicznej Gminy Nadarzyn) danych
archiwalnych sprzed 2013 roku – wina
Wójta. Pewnie coś „drażliwego”, a jeszcze nieodkrytego przez krytyków, chcą
schować... „Czy to kolejny krok, aby
utrudnić dostęp do wiadomości i tego

co się działo i dzieje w Urzędzie Gminy
Nadarzyn?” - donosi redaktor hejterskiej
stronki. - „Czy urzędnicy aż tak się boją,
że mogłoby jeszcze coś wyciec?”
Budowa ścieżek rowerowych – źle, budowa chodników – źle, utwardzanie
dróg destruktem – źle, ogólniak – źle...
Terminowo zakończyła się budowa
drugiego skrzydła szkoły w Ruścu – źle
gdyż powstała po niewłaściwej stronie
trasy katowickiej, miała być w Starej
Wsi, a nie Ruścu. Za korki wynikające
z przebudowy trasy też winę ponosi
Wójt. Prezentacja drugiej koncepcji zagospodarowania terenu wokół zbiornika
wodnego tzw. „Pastewnika” także została skrytykowana. Brakuje utwardzonych
dróg, rano mieszkańcy stoją w korkach,
a tu ewidentnie marnuje się nasze pieniądze. Czyli fanaberii się Wójtowi zachciało,
w dodatku inicjatywa ma się zakończyć
przed przyszłorocznymi wyborami. Malkontentowi pachnie to już kiełbachą wyborczą. Zresztą tak jak i wszystkie inwestycje realizowane w gminie.
Obarczając Wójta nawet urojoną winą
Malkontent przygotowuje sobie grunt.
Gdyby wygrał w wyborach i dumnie zasiadł w gabinecie Wójta winą za swoje
błędy nadal będzie obarczał poprzednika.
Z drugiej strony czujnie przygląda się
każdej osobie, która czynnie uczestniczy
w życiu gminy i mieszkańców. Nieważne
czy człowiek ten walczył o utworzenie
w gminie liceum, czy z kijkami chodzi
po lesie. Każdy, kto robi coś dobrego
dla innych jest podejrzany o chęć startu
w wyborach. Przez to staje się potencjalnie groźnym konkurentem. Dlatego
Malkontent krytykuje wszystkich ludzi
z inicjatywą. Po ostatnich imprezach
oraz sukcesie ogólniaka - utworzeniu
dwóch pełnych klas szkoły średniej na celowniku Malkontenta znalazł się
lubiany społecznik. Zwłaszcza, że cieszy się szacunkiem rodziców i uczniów.
Włączenie się w inicjatywę popierającą
powstanie ogólniaka przysporzyło mu
sympatyków, procentuje wdzięcznością
uczniów i ich rodziców. Obawiam się,
że na reakcję Malkontenta nie będziemy
długo czekali.
Z przesłaniem mistrza Wojciecha Młynarskiego pozdrawiam wiecznie niezadowolonych, mącących i szczujących
„facetów z innej wsi...”
AntyMalkontent
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XV Międzynarodowa
wystawa psów rasy
welsh corgi cardigan
i welsh corgi
pembroke
2 września b.r. na terenie hotelu Perła
Leśna odbyła się kolejna, XV międzynarodowa wystawa psów rasy welsh
corgi cardigan i welsh corgi pembroke, zorganizowana przez Klub Welsh
Corgi Związku Kynologicznego
w Polsce pod patronatem Wójta
Gminy Nadarzyn, fundatora wspaniałych pucharów dla zwycięzców.
Wystawa zgromadziła gości z całej
Polski, Czech, Litwy, Łotwy, Estonii
i Rosji, a w sumie zgłoszono na
nią 128 psów, które oceniały panie
Anneli Sutela z Finlandii i Rachel
Dijkhorst-noij z Holandii.
Nasze wystawy, traktowane przede
wszystkim jako dobra zabawa, corocznie mają swój temat, a większość wystawców przebiera się w tematyczne
stroje. W tym roku była to GOTHIKA
– przeważająca w strojach czerń dobrze
komponowała się z zasnutym chmurami
niebem. Wszyscy uczestnicy otrzymali
pamiątkowe upominki, a zwycięzcy –
wspaniałe puchary.
Serdecznie dziękujemy Gminie Nadarzyn
i Wójtowi, Panu Januszowi Grzybowi,
za życzliwość i wsparcie!
Mirosław Redlicki
Przewodniczący Klubu Welsh Corgi
przy ZG ZKwP

Pokaz Musztry Paradnej
Orkiestry OSP Nadarzyn
22 października 2017 r. o godz.12.00
(hala sportowa przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie)
Zarząd Główny Ochotniczych Straży Pożarnych jest organizatorem kursu dla najlepszych tamburmajorów i kapelmistrzów
orkiestr OSP z całej Polski. W związku z tym, że Orkiestra z Nadarzyna już po raz trzeci została Mistrzem Polski
Orkiestr OSP, kurs jest organizowany w Nadarzynie. Jednym z elementów będzie koncert naszej Orkiestry,
na który zapraszamy wszystkich mieszkańców.
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Wstęp wolny
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Fundacja Kultury Informacyjnej
oraz
Przedszkole Jupik
zapraszają

Kupię mieszkanie do 60 m kw. w Nadarzynie
lub na terenie Gminy Nadarzyn.
Tel. kontaktowy: 602 291 301, 607 825 013

na Otwarte Spotkanie Czwartkowe
w dniu 12 października 2017 o godz. 18.30
do Centrum Edukacyjnego w Nadarzynie,
ul. Wiśniowa 26.

W programie muzyczno - wokalnym
zatytułowanym BIESIADA BEZ GRANIC.

Wystąpi zespół Dusza śpiewa,
reprezentowany przez Zbigniewa Sękulskiego
(wokal, gitara i akordeon)
i jego córkę - Monikę Smolińską (wokal).

Wstęp wolny
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Firma Greenyard zatrudni do kompletacji
towaru. Umowa o pracę + benefit system.
Wymagana książeczka sanepid. CV na adres;
greenyardpoland@gmail.com lub
tel. 663 600 679, 691 414 254
Firma Greenyard zatrudni pracownika biura.
Praca z dokumentacją przewozową,
w systemie zmianowym.
CV na adres:greenyardpoland@gmail.com
Firma Greenyard zatrudni do kompletacji towaru w magazynie mroźnia.Stawki od 18,19 zł do
24 zł za godz. Wymagana książeczka Sanepid.
CV na adres:
greenyardpoland@gmail.com lub
tel. 663 600 679, 691 414 254
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System
powiadamiania SMS
Gminy Nadarzyn
Szanowni Mieszkańcy informujemy,
że w naszej gminie funkcjonuje
system powiadamiania SMS – owego.
Każdy mieszkaniec zainteresowany
otrzymywaniem ważnych
wiadomości może
rejestrować się drogą elektroniczną
na stronie Gminy Nadarzyn
lub złożyć formularz w postaci papierowej
w Kancelarii Urzędu Gminy
(ul. Mszczonowska 24,
pokój 100 – parter).

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

26
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Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca
w godz. 6-14. Cały etat. Kajetany koło Nadarzyna,
mile widziane panie. Tel. 512 117 975

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni kucharkę.
Telefon 607-615-231

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

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

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

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)

Sprzedam pilnie, bezpośrednio działkę budowlaną,
Urzut 1200 mkw, tel. 668224244

Wywóz nieczystości płynnych
Tel. 503 906 665 SZYBKO - TANIO - SOLIDNIE

Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie
zatrudni ucznia/fryzjerkę, ewentualnie pomoc
fryzjerską. Tel. 606 132 233

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego:
mile widziane panie. Praca w godzianch
popołudniowych. Miejsce pracy: Kajetany
k. Nadarzyna, tel. 510 272 943

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088

Przyjmę do pracy w kwiaciarni i zakładzie
pogrzebowym. Tel. 602 120 832; 22 720 33 69

9 (222) wrzesień 2017
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Sprzedam 2 fotele, tapicerka, schowki wym.1mx1m, stolik
TV szklany, szafka pod TV, szafki kuchenne, pochłaniacz nad
kuchenkę, firany 2 szt. szer. 7 m, stabilizator nowy prawa
kostka roz.38. Tel 694 930 816

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. Tel. 785 063 795
Pranie wykładzin, tapicerki. Tel. 604 408 618, 22 662 30 20

Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
Tel. 505 367 915
Zatrudnię do warsztatu samochodowego w Wolicy
elektro - mechanika, samodzielnego mechanika
oraz pomoc mechanika samochodowego.
Tel 602 765 845, od pn-pn 8.00-17.00

ANGIELSKI dla dzieci i młodzieży
(szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum).
Młochów, tel. 510 390 693

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

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

28

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
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
9 (222) wrzesień 2017
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Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia
Od 5 lat organizowany jest cykl spotkań pod nazwą Nadarzyńskie Dni
Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia.
W ramach tego wydarzenia odbywają
się szkolenia i warsztaty w placówkach oświatowych, wykłady otwarte i występy w NOK, Dzień Drzwi
Otwartych w GODM Tęcza (możliwość bezpłatnych konsultacji ze specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy
w rodzinie), występy artystyczne.
Gościliśmy wielu uznanych specjalistów, wykonawców, artystów,
społeczników a wśród nich m.in. dr
Bohdan Woronowicz, prof. Mariusz
Jędrzejko, Anna Pietrzak i Bronisław
Kornaus, Jacek Kawalec (monodram
Ta cisza to ja), Jan Mela (Fundacja Poza Horyzonty), Grupa Circus
(Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii),
Piotr Nagiel, Zespół MSW Skład, Zespół 24 godziny, Dobromir Makowski (RapPedagogia), Paweł Urbański,
szkoleniowcy i profilaktycy.
Co roku proponowana jest tematyka
spotkań i wydarzeń, a tak przedstawiała się na przestrzeni tych pięciu lat:
• 2013 Profilaktyka przez sport –
sport alternatywą dla używek; Uzależnienia – mechanizmy.
• 2014 Kultura i Profilaktyka; Rola
więzi rodzinnych w profilaktyce uzależnień - zdrowienie we wspólnocie
i rodzinie; Uzależnienia: Powiedz stop
syntetycznym emocjom/Przeszłość
nie zamyka nam przyszłości.
• 2015 Przeciwdziałanie przemocy –
ze szczególnym uwzględnieniem cyberprzemocy, hajtu, trollingu; Kultura
i Profilaktyka.
• 2016 Niepełnosprawność nie jest
ograniczeniem ( wskazanie na szukanie swoich mocnych stron/ pokonywanie słabości); O pokonywaniu
uzależnień – Dasz radę! (środki psychoaktywne, uzależnienia behawioralne).
W 2017 roku nasze działania skoncentrowały się wokół dwóch tematów: dopalacze i depresja.
O dopalaczach rozmawialiśmy
w maju i czerwcu (w maju wykład
w NOK nt. substancji psychoaktywnych wygłosił prof. Mariusz Jędrzejko
a w czerwcu odbył się cykl warsztatów dla uczniów gimnazjum). Kontynuacją tego tematu będą spotkania
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w
Liceum
Ogólnokształcącym
w Nadarzynie – w październiku odbędzie się szkolenie dla rady pedagogicznej a w listopadzie – spotkanie z
rodzicami.
W ramach podejmowanej tematyki
zdrowia psychicznego i depresji poszerzona została oferta Punktu Konsultacyjnego – od czerwca tego roku,
raz w miesiącu mamy możliwość bezpłatnych konsultacji lekarza psychiatry.
Już teraz zapraszamy Państwa
na wykład pt. Depresja,
który poprowadzi lekarz
psychiatra Grzegorz Nawara
- 17 listopada 2017 roku
o godz.18.30 w Nadarzyńskim
Ośrodku Kultury.
Poniżej przedstawiam kalendarium wydarzeń październik - grudzień 2017:
• 17.10.2017 – szkolenie dla sprzedawców: Świadomi i odpowiedzialni sprzedawcy napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych.
• 25.10.2017 – szkolenie dla Rady
Pedagogicznej
Rozpoznawanie
zachowań narkotykowych. Pomoc przedmedyczna dla osób pod
wpływem narkotyków - Liceum

Ogólnokształcące w Nadarzynie
• 04.11.2017 – 19.lecie Grupy AA
Klemens, Msza św., koncert – Dom
Parafialny w Nadarzynie.
• 17.11.2017 – wykład pt. Depresja
poprowadzi dr Grzegorz Nawara,
lekarz psychiatra – Nadarzyński
Ośrodek Kultury; występ wokalny
młodzieży z Grupy Oazowej w Kostowcu; rozstrzygnięcie konkursu
plastycznego pt. Kolory depresji.
• 22.11.2017 - Szkolenie dla rodziców uczniów Liceum Ogólnokształcącego: Co rodzice powinni
wiedzieć o narkotykach i dopalaczach? - Liceum Ogólnokształcące
w Nadarzynie.
• 02.12.2017 – podsumowanie i zakończenie V NDP; koncert zespołu Wolna Grupa Bukowina – Nadarzyński Ośrodek Kultury.
W imieniu Organizatorów serdecznie
dziękuję Wszystkim, którzy aktywnie
włączyli się w proponowane przedsięwzięcia i zapraszam Państwa do udziału w kolejnych wydarzeniach.

Krystyna Masłowska
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień.

Informacja o ofercie Punku Konsultacyjnego
przy GKRPA dla mieszkańców Gminy Nadarzyn
Szanowni Państwo,

informujemy, że w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie Pl. Poniatowskiego 42
(wejście od strony Ronda Armii Krajowej) dyżuruje:
Psycholog – w środy w godz.17.00-19.00 i piątki w godz.10.00-13.00
– zapisy w dniach przyjęć nr tel. (22) 729 82 74.
Terapeuta uzależnień/ spec. ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie/mediator – piątki w godz.16.30-19.00 – zapisy w GOPS codziennie
od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania tel. (22) 739 73 20
lub (22) 729 81 85 w. 181
Psychiatra – 1 x w miesiącu (środa w godz.17.00 - 19.00) – zapisy w GOPS
codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach urzędowania
tel. (22) 739 73 20.
Konsultacje udzielane są bezpłatnie.
Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski

Z życia parafii...

Z radością informujemy, że
w sierpniu 2017 r. Sakrament
Chrztu przyjęli: Liliana Mysiak,
Aleksander Kuca, Oliwia Stolarczyk,
Adam Zagrobelny, Melania Macińska, Stanisław Orzeszak, Bartosz
Ołowski, Kacper Zaraś, Julia Banasiak, Hanna Malinowska.
Sakramentalny Związek Małżeński w sierpniu 2017 r. zawarły
następujące osoby:
Jakub Biernacki – Edyta Rutecka,
Marcin Trojanowski – Ewa Pawelec,

Daniel Orzeszek – Klaudia Kajak,
Tomasz Olczak – Karolina Dynarzewska.

Z przykrością informujemy, że w
sierpniu 2017 r. odeszli z naszej
Parafii:
śp. Regina Kilińska, śp. Paweł Zalewski, śp. Kunegunda Bownik,
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...
Pamiętajmy o modlitwach za zmarłych z naszych rodzin.
ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Caritas przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie
Punkt Caritas mieści się w budynku
parafialnym,czynny: wtorki 10.00 –
12.00, czwartki 15.00 – 17.00
Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
Tel. 728 947 323

Internet: www.parafianadarzyn.pl,
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

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

ZAPRASZAMY SENIORÓW!
Po wakacyjnej przerwie, seniorzy ponownie będą częstymi
gośćmi w Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn.
Już od czwartku 21 września, będziemy spotykać się
co tydzień. W ramach różnorodnych zajęć planujemy dla
Państwa spotkania autorskie, literackie oraz edukacyjne.
Kontynuowane będą zajęcia w ramach Dyskusyjnego
Klubu Książki (DKK) oraz warsztaty rękodzielnicze.
Będziemy starali się organizować spotkania
związane z nowoczesnymi technologiami oraz bieżącymi
wydarzeniami historycznymi.

Zapraszamy do czytelni biblioteki w Nadarzynie
w czwartki o godz. 11:00.
9 (222) wrzesień 2017

31

Wiadomości Nadarzyńskie

Proponujemy...
MOGGACH D.:
Przemilczane tajemnice
Autorka zabiera
czytelnika w ekspresyjną podróż,
nie
pozwalając
się oderwać ani
na chwilę. Pełna
zaskakujących zwrotów akcji i momentów napięcia, wywołuje to wzruszenie, to znów niepohamowane wybuchy śmiechu.
ORLIŃSKI
W.: Lem. Życie
nie z tej ziemi
Korzystając
z
niepublikowanych
dotąd
źródeł, Orliński
wyjaśnia
duże
i małe, poważne
i
zabawne tajemnice z życia pisarza. Jak Lem przeżył
Holokaust? Czy kiedykolwiek uwierzył w komunizm? Dlaczego w 1945
roku porzucił intratną karierę spawacza? Jak się nauczył czytać po angielsku? Co łączyło Lema z Karolem
Wojtyłą?
MRÓZ
R.:
Czarna Madonna
Boeing 747 irlandzkich
linii
lotniczych miał
wylądować w Tel
Awiwie o trzeciej
w nocy. Nigdy nie
dotarł na miejsce,
a kontakt z maszyną utracono gdzieś
nad Morzem Śródziemnym. Na pokładzie znajdowało się 520 osób, w
tym narzeczona Filipa, która miała
odbyć pielgrzymkę do Bazyliki Grobu
Świętego. Co stało się z boeingiem? I
jakie znaczenie ma obraz Matki Bożej,
nazywany Czarną Madonną?

PYTLAKOWSKA K.: Maria
Czubaszek +
Wojciech Karolak = małżeństwo doskonałe
To książka wyjątkowa - o wielkiej
miłości Wojciecha Karolaka do
absolutnie niezwykłej kobiety - Marii
Czubaszek, jego żony. Do tej pory jazzman raczej nie udzielał indywidualnych
wywiadów, nikt więc nie wiedział, co
tak naprawdę w nim siedzi ani do jakich
uczuć jest zdolny.
FLINT S.: Nigdy więcej nie zdradzisz
Charlotte „Charlie” Stafiord, młoda,
ambitna detektyw londyńskiej policji,
prowadzi dochodzenie w sprawie
okrutnych morderstw. Nie ma żadnych poszlak. Żadnych związków pomiędzy ofiarami. Jest tylko pewność,
że wkrótce zbrodniarz zabije znowu.
Mroczny kryminał pełen fałszywych
tropów, które nie pozwalają domyślić
się rozwiązania zagadki aż do szokującego końca.
PALMER M.:
Trauma
W
ośrodku
zdrowia dla weteranów dzieją się dziwne
rzeczy. Carrie
zagłębia się w
labirynt
korupcji i morderstw i choć
może przypłacić to życiem,
za wszelką cenę próbuje rozwikłać
zagadkę tajemniczego znikania jej
pacjentów… Jeśli chodzi o tworzenie intrygującej fabuły thrillerów medycznych, nikt nie robi tego lepiej niż
Michael Palmer.

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna:
pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw.,
pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00.
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SEAY M.: Złodziej luster
Znakomita powieść
z elementami thrillera,
zjawiskami
nadprzyrodzonymi
i fascynującym wątkiem przygodowym
rodem z powieści
łorzykowskiej… Trzy opowieści przeplatają się ze sobą przybliżając czytelnika
do zaskakującego finału, który nastąpi
w Wenecji.
BAKUŁA H.: Singielka i Otello na
zakręcie
Fascynująca opowieść Hanny Bakuły.
Ekscentryczna malarka, singielka po
czterdziestce, zakochuje się w starszym,
niezbyt interesującym naukowcu despocie. Nagle, na własne życzenie, musi zrezygnować ze swojego zabawnego życia
i przyjaciół. Zupełnie pogubiona, usiłuje
pogodzić dwa sprzeczne światy i przekonać zazdrosnego kochanka, że ma prawo robić, co chce, ale jest to niemożliwe.

„WSPÓLNY MIANOWNIK”
dla GIMNAZJALISTÓW

19 września br. Bibliotekę w Nadarzynie odwiedziły Anna Błaszkiewicz
i Aleksandra Rzążewska ze Stowarzyszenia Dziennikarzy i Dokumentalistów
„KONCENTRAT” aby, w ramach projektu „Wspólny mianownik”, poprowadzić warsztaty dla gimnazjalistów. W tym
celu zaprosiliśmy klasę IIID z Gimnazjum w Nadarzynie.
Projekt „WSPÓLNY MIANOWNIK”
istnieje już od 4 lat i jest finansowany przez
Narodowe Centrum Kultury. Są to zajęcia
warsztatowe, które mają pokazać jak i dlaczego
zmienia się język.
W trakcie spotkania uczestnicy rozmawiali o tym jaki wpływ mamy na zmiany zachodzące w języku polskim, a na
co wpływu nie mamy. Wiele zabawy
oraz emocji wzbudziło omówienie słów
zanikających oraz tych niedawno powstałych np. umizgi, absztyfikant bądź
szafiarka czy kawkowanie. Warsztaty
okazały się bardzo ciekawe z uwagi na
swój praktyczny wymiar. Większość czasu poświęcono ćwiczeniom, w formie
zabawy, związanym z realnymi zmianami w naszym języku, które dotyczą nas
wszystkich. Gimnazjaliści okazali się
tu prawdziwą „kopalnią wiedzy”, gdyż
większość nowych słów, które pojawiają
się w języku polskim, pochodzi właśnie
z codziennych rozmów młodzieży.

Rubrykę redaguje - Ewa Marjańska Dyrektor Biblioteki
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

1 października 2017 r. o godz. 16.00 zapraszamy
do Kina Nokusiowego - Jak ożywić lalki?
Po wakacyjnej przerwie zapraszamy na pierwszą w tym sezonie imprezę z cyklu Kino
Nokusiowe. Pokażemy zrealizowane techniką animacji lalkowej odcinki znanej i lubianej
dobranocki pt. „Miś Uszatek”. Po projekcji tradycyjnie odbędą się warsztaty animacji filmowej. Podczas zajęć (tak jak autorzy Misia Uszatka) będziemy animować lalki. Będą to
jednak lalki dość szczególne i, co najważniejsze, świetnie nadające się do animacji, czyli
malarskie manekiny. Warsztaty poprowadzi absolwentka warszawskiej Akademii Sztuk
Pięknych i mieszkanka Nadarzyna - Julia Karasiewicz. Wstęp wolny

8 października 2017 r.
o godz. 15.00 zapraszamy na:
Warsztaty Filozoficzne
dla dzieci 5-7 lat „Dialog
- czyli jak dobrze rozmawiać?”

bajek Teatru Itakzagramy, świnki nie
są do końca takie niewinne, wilk wcale nie
jest zły bez powodu, a wszystkim depcze
po piętach dzielny funkcjonariusz policji.
To po prostu trzeba zobaczyć!
Bilety 5zł/dziecko – sprzedaż na pół godziny przed spektaklem w kasie NOK

Jaki powód rzeki miały, że się nagle
posprzeczały....Wiersz Jana Brzechwy
zainspiruje nas do podjęcia dyskusji
na temat dialogu: czym jest, jak go
prowadzić, do czego jest nam potrzebny. Uczestnicy będą zastanawiać
się nad tym, w jaki sposób wyrażać
własne opinie i czy warto rozmawiać
wtedy, kiedy mamy inne zdanie na
jakiś temat. Poruszymy kwestie szacunku, mądrości oraz pokory. Informacja dla rodziców: Będziemy inspirować się filozofią dialogu i spotkania,
dla której centralnym punktem jest
otwartość na drugiego człowieka,
przy zachowaniu własnej tożsamości.
Zajęcia prowadzi Róża Stawieraj
Absolwentka Filozofii w ATK.

Z cyklu Koncerty dla Dużych
i Małych: 22 października
o godz. 16.00

o godz. 16.00
– z cyklu

Teatrzyk
w walizce

„Trzej Bracia Chrum” - spektakl
oparty jest na motywach tradycyjnej angielskiej bajki „O trzech świnkach”. Wychodzi jednak poza jej fabułę. Pojawia się oczywiście znany
wszystkim motyw trzech domków:
z trawy, drewna i cegieł zdmuchiwanych przez złego wilka, ale pojawiają
się też bohaterowie znani z innych
9 (222) wrzesień 2017

zapraszamy na koncert

„Cudze chwalicie, swego
nie znacie” - nasza muzyka,
nasze korzenie.

Koncert poświęcony słowiańskiej i polskiej
muzyce tradycyjnej. W programie polskie
tańce narodowe oraz ludowe. Wykonawcy:
Karolina Matuszkiewicz – skrzypce, suka
biłgorajska, wokal, Radosław Puszyło –
akordeon, Grzegorz Toporowski – akordeon
Wstęp wolny

15 października
o godz. 19.00
zapraszamy na koncert
poety i piosenkarza
Piotra Bukartyka

„O zgubnym wpływie
wyższych uczuć”
– piosenki z najnowszej
płyty artysty.

Mówiąc najprościej, to, co wokół nas, żenuje
mnie ostatnio i zniesmacza, dlatego zdecydowałem
się na płytę o tym, co w środku. Piosenki są tu na
ogół dość długie, bo nigdzie mi się nie spieszy, bo
co nagle to po diable, bo to rozmowa przy kawie, a
nie wiec wyborczy. O polityce zresztą napomykam
tu tylko raz, by dać wyraz właśnie zniesmaczeniu. A pomyśleć, że gdy byłem mały salutowałem
samolotom, kochałem defilady i chętnie machałem
chorągiewką czy balonikiem. Może to naturalne,
że z czasem zamykamy się w sobie? Naprawdę
sporo się tam dzieje i warto się temu poprzyglądać,
na przykład słuchając tej płyty.
Bilety w sprzedaży od 2 października 2017 r.
Szczegóły: www.nok.pl

Wójt Gminy Nadarzyn, Przewodnicząca
Rady Seniorów Gminy Nadarzyn
oraz Nadarzyński Ośrodek Kultury
zapraszają na

Interaktywną debatę społeczną “Idź na całość”
Teatru Legislacyjnego Mazowieckich Rad Seniorów
w programie: Inscenizacja opresyjnej sytuacji mogącej wystąpić w obszarze działań
rad seniorów, klubów, liderów i grup seniorów w wykonaniu członków Stowarzyszenia Praktyków Dramy STOP-KLATKA - ; Debata - widzowie będą mieli okazję do ingerencji w prezentowaną w spektaklu historię; Analiza - animatorzy polityki senioralnej
na bieżąco będą analizowali proponowane przez widzów rozwiązania.

6 października o godz. 14.30 w Sali widowiskowej
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Pl. Poniatowskiego 42
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Wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku
• 12 października 2017 r. „System kastowy w Indiach - tradycyjny podział, a współczesny obraz społeczeństwa” prowadzenie: Justyna Turek (godz. 17.00, NOK, sala
nr 2).
• 26 października 2017 r. „Księżyc jakiego nie znamy - jego wpływ na Ziemię i człowieka.” Prowadzenie: Krzysztof Figarski (godz. 17.00, NOK, sala nr 2).
• 14 października o godz. 17:00. Wernisaż - WYCINANKI Z POWIŚLA oraz

Koncert ZESPOŁU NOK PĘD BAND - promocja płyty

A CHTÓZ TAM PUKA

Prezentacja unikalnych wycinanek z kolekcji Mariana Sołobodowskiego.
Artystka ludowa pani Wiesława Bogdańska na oczach publiczności stworzy
wycinanki kurpiowskie. Po wernisażu zapraszamy na wyjątkowy koncert.
Działający od 2011 r. w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, wielokrotnie nagradzany zespół NOK Pęd Band zagra koncert promujący swoją pierwszą płytę
„A CHTÓZ TAM PUKA”. Wszyscy widzowie dostaną ja w encie płytę!!!
Zestawienie obrazów i dźwięków jest nieprzypadkowe. NOK Pęd Band
w interesujący i twórczy sposób czerpie z ludowej tradycji.
WSTĘP WOLNY!

Wakacje z NOK
Lato, wakacje, to czas wolny od szkoły, ale nie od Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury. Od wielu lat NOK organizuje
Warsztaty Artystyczne, czyli 3 tygodnie atrakcji dla dzieci w wieku od 7
do 12 lat. W programie tegorocznych
znalazły się wycieczki do: Hangaru 646,
Fun Climb, Parku Edukacyjnego Mikrokosmos, Ujazdu, na stadion Legii i na
„Niewidzialną wystawę”, poza tym jak
co roku odbywały się zajęcia sportowe,
warsztaty plastyczne, zabawy integracyjne i projekcje filmowe.
W sierpniu kto wpadł do NOK mógł
wziąć udział w warsztatach Last Minute, w ramach których uczyliśmy m.in. jak
zrobić sobie breloczek, bransoletkę z koralików, uszyć torbę, wykonać pudełko
na serwetki techniką decoupage.
W każdą niedzielę lipca i sierpnia, dzięki
uprzejmości księdza Józefa Ślusarczyka,
oraz nowego proboszcza parafii pod wezwaniem św. Michała Archanioła księdza
Romana Tupaja odbywały się koncerty w ramach drugiej edycji zaPARKuj
w MŁOCHOWIE. Program był tak
skonstruowany by każdy koncert różnił
się stylistycznie od pozostałych. Melomani mieli okazję m.in. posłuchać jazzowych standardów w wykonaniu A little
Jazz Orchestra, arii operowych i musicalowych piękknie śpiewanych przez
Grażynę Mądroch i Jana Zakrzewskiego,
klasycznego kwartetu smyczkowego Prima Vista, flamenco i muzyki bałkańskiej w wykonaniu Magdy Navarrete
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i jej zespołu Caravana Banda, radosnych
pieśni poznańskiego chóru Gospel Joy,
poetyckich piosenek Karoliny Skrzyńskiej. W projekcie The Voice of Suka
wystąpiła wybitna Maria Pomianowska.
Niezwykle cieszy nas fakt, że koncerty
spotkały się z tak dużym zainteresowaniem i bardzo dziękujemy publiczności,
że nie zawiodła nas nawet w niepogodę.
W tym roku po raz pierwszy w miejscach, gdzie zlokalizowane są świetlice
NOK - Wolica, Urzut, Rozalin, Młochów, ale także na placu zabaw w Starej
Wsi przeprowadziliśmy plenerową Akcję Animacyjną. Było to 16 różnorodnych działań - teatrzyki, warsztaty bębniarskie, animacje, pokazy iluzjonistyczne,
chemia na wesoło, zumba rodzinna, czy
zabawa ze zdalnie sterowanymi modelami samochodowymi. Frekwencja pokazała, że takie akcje są potrzebne a ich cel
- uatrakcyjnienie i urozmaicenie okresu
wakacyjnego, tym którzy nie wyjechali został zrealizowany.
Ponadto:
- w świetlicy w Urzucie przez cały lipiec odbywały się „Kreatywne wakacje”,
czyli zabawa zimną porcelaną, masą solną, cieczą „nieniutonowską”, tworzenie
świec żelowych i parafinowych, pomadek
do ust z czekolady, silikonowych etui na
telefony, różnych „glutów”, malowanie
na bawełnie, szycie torebek i poduszek z
filcu. Ale też gotowanie i pieczenie, „kino” i
ceramika. „Kreatywne wakacje” po raz kolejny cieszyły się dużym zainteresowaniem.
- w świetlicy w Młochowie odbywały
się, tradycyjnie „Czwartki przy fontannie”, czyli cieszące się niesłabnącym za-

27 października
o godz. 19.30
Zaczynamy sezon
śpiewająco - Pola Negri
i Marcin Pukaluk
w Kinie Nokowym.
Więcej informacji:
http://kinonokowe.blogspot.com
WSTĘP WOLNY!
interesowaniem gry, zabawy i animacje
w parku nieopodal fontanny właśnie.
- w świetlicy w Rozalinie - odbywały
się warsztaty programowania z użyciem
robotów, toczenie na kole garncarskim,
warsztaty tworzenia mydełek i świec, gry
planszowe.
Dla świetlicy w Parolach wakacje
były czasem przeprowadzki do nowego
budynku. Uroczyste otwarcie nastąpiło
27 sierpnia. Po części oficjalnej można
było pościgać się i potańczyć w strefie
rozrywki z Budda Play, zrobić samemu lizaka podczas warsztatów z Cukier Lukier,
pośpiewać z aktorką Ewa Konstanciak,
ulepić coś z gliny z Katarzyną Przywecką
w pracowni ceramicznej, poeksperymentować z Juniorem Odkrywcą, podziwiać
gigantyczne bańki, pobiegać za piłką
podczas pokazowego meczu szkółki piłkarskiej Milan Sport, do woli korzystać ze
strefy dmuchańców. Nie zabrakło również
pyszności przygotowanych przez Panie
z KGW z Parol.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy
wsparli nas swoją pomocą przed i podczas otwarcia świetlicy: Sołtysowi Mirosławowi Chruściakowi, Radzie Sołeckiej Wsi Parole, Agnieszce
Chruściak, Bartoszowi Chruściakowi, Dominikowi Chruściakowi, Katarzynie Chruściak,
Piotrowi Chruściakowi, Renacie Chruściak,
Sebastianowi Chruściakowi, Mateuszowi Dobiegale, Agnieszce Frączak, Annie Frączak,
Grzegorzowi Frączak, Karolinie Frączak,
Halinie Książek, Sławomirowi Majewskiemu,
Mirosławowi Młoźniakowi, Jackowi Opłockiemu, Bożenie Piotrowskiej, Tadeuszowi Piotrowskiemu.
Świetlica w Parolach zaprasza na zajęcia:
9 (222) wrzesień 2017
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ceramiczne, warsztaty kulinarne, warsztaty teatralne, komputery dla dorosłych,
zajęcia fitness „zdrowe ciało”, zajęcia
taneczne, spotkania muzyczne z panem
Potempskim, naukę języka angielskiego.

Więcej informacji na stronie
www.nok.pl w zakładce
świetlica Parole.

Monika Majewska
Kamila Michalska

Rubrykę redaguje
- Kamila Michalska Dyrektor NOK

SPORT

GLKS - sekcja
piłki nożnej

Przygotowania do nowego sezonu

W dniach 14-23 sierpnia młodzieżowe
drużyny GLKS Nadarzyn: grupa naborowa Rusiec, Orliki, Młodziki i Trampkarze pod okiem trenerów Ł. Majkowskiego, B. Kowalskiego, A. Zabłockiego,
A. Maranowskiego, A. Brzostowskiego
i M Sielskiego, koordynatora M. Witkowskiego i trenera bramkarzy G. Jędrzejewskiego przebywały na obozie
letnim w Kaliszu Pomorskim. 71 zawodników odbyło zgrupowanie, mające
na celu kontynuowanie długofalowego
procesu szkolenia, optymalne przygotowanie do okresu startowego, integracje wewnątrz-drużynowe jak i między
drużynami naszego Klubu. Plan obozu
został zrealizowany w 100%, deszczowa
pogoda, która w terminie wyjazdu utrzymywała się na terenie całego kraju, jeżeli
już docierała do Kalisza Pomorskiego,
robiła to poza godzinami naszych treningów. Dzięki temu zaplanowane atrakcje
i treningi poza boiskiem t.j rowerki wodne, kajaki, treningi plażowe, kąpiele w jeziorze czy wspólny grill odbyły się bez
zakłóceń.
Warunki mieszkaniowe i żywieniowe
zapewnione przez klub i przy wsparciu Urzędu Gminy Nadarzyn, stały na
bardzo wysokim poziomie i sprzyjały
realizacji planów treningowo-regeneracyjnych. Podsumowując, w trakcie
wyjazdu drużyny odbyło się w sumie: 8
gier kontrolnych, 50 treningów na boisku (Młodziki i Trampkarze na naturalnej, Orliki i gr. naborowa Rusiec na
sztucznej nawierzchni), 8 treningów nad
wodą – rowerki wodne, kajaki, treningi
siłowo-stabilizacyjne i koordynacyjne
na plaży, 28 treningów mentalnych i integracyjnych – testy wiedzy piłkarskiej
i nie tylko, wykłady o zdrowym żywieniu, prace grupowe dotyczące funkcjonowania piłkarza w życiu codziennym,
turniej w grę FIFA 17 - wspólny dla
wszystkich uczestników obozu. Widząc
pracę wykonaną przez zawodników, ich
zaangażowanie i podejście do obowiąz9 (222) wrzesień 2017

Fot. arch. GLKS

ków oraz realizację przez wszystkich
trenerów powierzonych im planów, możemy z optymizmem patrzeć na rundę

jesienną jak i w dalszą przyszłość.
Maciej Witkowski Trener, koordynator
ds. szkolenia młodzieży
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GLKS - sekcja piłki siatkowej

WITAJ SZKOŁO - Ogólnopolski Turniej
Kadetek i Młodziczek

9 września odbył się w Nadarzynie
(m.in. dzięki środkom pochodzącym
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego) organizowany przez GLKS Nadarzyn
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej
w kategorii Młodziczek. Gospodynie
okazały się mało gościnne i bez straty
seta wygrały zawody w finale pokonując Metro Warszawa 2-0. Trzecia lokata
dla LZS Wrzos Międzyborów, czwarte były siatkarki z Mysiadła. V lokata
przypadła zawodniczkom z Łodzi. Na
miejscu VI uplasowały się młodziutkie zawodniczki z Akademii Siatkówki
GLKS Nadarzyn, które debiutowały
w zawodach „szóstek”. Nadarzyński „siatkarski narybek” zaprezentował ambitną
i mądra grę. Miejsce VII zajęły zawodniczki z Mińska Mazowieckiego. MVP
zawodów została Wiktoria Nawrocka
z GLKS Nadarzyn, a najlepszymi zawodniczkami nadarzyńskich zespołów uznano: Asię Polski z GLKS 1 i Kasię Serwin
z GLKS 2.
Obserwując grę naszych młodziczek
należy pochwalić cały zespół. Szansę gry
dostała cała obecna na turnieju czternastka i wszystkie dziewczęta potwierdziły swoją wartość dla zespołu. Czeka
nas bardzo ciężki sezon dlatego tak ważne jest, aby na każdej pozycji w drużynie
było kilka wartościowych siatkarek.

Natomiast 10 września rozegrano
Ogólnopolski Turniej kadetek w piłce
siatkowej. GLKS Nadarzyn wystawił
dwa zespoły: GLKS 1 – zespół młodziczek i GLKS 2 – zespół kadetek.
W turnieju wzięło udział 7 ekip, które
zagrały w systemie „każdy z każdym”
po dwa sety. Obie nasze drużyny nie
przegrały żadnego spotkania. Pierwsze
miejsce przypadło w udziale ekipie kadetek GLKS, na drugim stopniu podium
stanęły nasze młodziczki (najmłodsza
ekipa turnieju), trzecia lokata przypadła
w udziale zawodniczkom SkerVis Skierniewice. Najlepszymi zawodniczkami
swoich drużynach okazały się: Martyna
Tadzik w kadetkach i Andżelika Dubielecka w młodziczkach. MVP turnieju
uznano Gosię Żwirską z GLKS Nadarzyn.
Wyniki kadetek: 1:1 z GLKS młodziczki i Nike Węgrów, 2:0 z SkerVis Skierniewice, UKS Biała Podlaska, Wrzos
Międzyborów, Krótka Mysiadło.
Wyniki młodziczek: 1:1 z GLKS kadetki, Nike Węgrów i SierVis Skierniewice
2:0 z UKS Biała Podlaska, Wrzos Międzyborów, Krótka Mysiadło.
Dwa powyższe ogólnopolskie turnieje
otworzyły siatkarski sezon 2017/2018 w
GLKS Nadarzyn. Oby sezon udany, pełen sportowych emocji i ....bez kontuzji.
Do zobaczenia na meczach siatkarek.

Fot. arch. GLKS

Zapraszamy na fanpage’a siatkarek GLKS Nadarzyn na facebooku
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Letnie zgrupowania
W dniach 18-28.08.2017 r. odbył się
siatkarski obóz sportowy w Mikoszewie. Był to ostatni etap przygotowań
techniczno - motorycznych zawodniczek GLKS Nadarzyn do nadchodzącego sezonu. Nadarzynianki nie
tylko ćwiczyły na hali, ale również na
boiskach plażowych oraz w terenie.
Akademiczki wzięły również udział
w testach kontrolnych.
Obozowiczki uczestniczyły w wykładach dotyczących zasad zdrowego żywienia i modelu diety sportowca, a na
zajęciach teoretycznych zapoznawały się
z ustawieniami na boisku.
Po zmaganiach treningowych był czas
na odpoczynek, dziewczęta miały możliwość zabaw w basenie oraz na placu zabaw znajdującym się na terenie ośrodka.
W trakcie zgrupowania zorganizowane
zostały wycieczki m.in. po Mierzei Wiślanej oraz do Malborka. Dziewczynki
pojawiły się także m.in w Rezerwacie
Mewia Łacha, przy ujściu Wisły do
morza, przy śluzie „Gdańska Głowa”,
w Rezerwacie Kormoranów Czarnych
w Kątach Rybackich. Weszły również
na „Wielbłądzi Garb”, z którego widać
było Morze Bałtyckie i Zalew Wiślany,
zobaczyły latarnię morską w Krynicy
Morskiej, a także Park Dinozaurów.
Młode siatkarki bardzo solidnie przepracowały obóz nabywając umiejętności techniczne i taktyczne, co na pewno
zaowocuje wynikami w nadchodzącym
sezonie. Akademiczki na zakończenie
obozu sprawdziły swoje siły w pierwszym sparingu „szóstkowym”.
W dniach 13-27.08.2017 nasze młodziczki i kadetki były na zgrupowaniu
w Alpach, w uroczej austriackiej miejscowości Treffen.
W trakcie pobytu, poza zajęciami sportowymi na hali i boiskach do plażówki,
siatkarki z Nadarzyn wiele zwiedziły.
M.in. krainę japońskich Makaków,
Wiedeń, Treffen, Willach, Ossiach, pokaż tresury ptakow drapieżnych, szczyt
Gerlizen oraz Wenecję.
Klimat wyjazdu poza wspaniałymi widokami stworzyła wspaniała obsługa hotelu oraz pani rezydent i kierowcy.
Sedeczne podziękowania kierujemy do
Pani Oli, mistrza kuchni Pana Andrzeja,
obsługi Pani Eli i Pana Janusza oraz dla
Pana Marka i Włodzimierza.
Źródło: GLKS Nadarzyn

9 (222) wrzesień 2017
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GLKS - sekcja tenisa stołowego
Ruszył sezon
2017/2018
Po okresie letnim kiedy to odbyły się
obozy w Brzegu Dolnym, Nowej Rudzie, Krakowie, Lidzbarku Warminskim
i znowu Krakowie (we wszystkich obozach uczestniczyli zawodnicy i zawodniczki naszego klubu) oraz wielu grach
sparingowych i startach w turniejach
(Uniwersjada w Tajpej - Klaudia Kusińska) wchodzimy w sezon 2017/2018.
Już w pierwszym tygodniu startuje
I Liga Kobiet z Pauliną Krzysiek oraz
Olą Falarz (Młodzieżowa Mistrzyni
Polski w grze podwójnej, reprezentantka Polski) oraz oczywiście pozostałą
częścią naszej kadry dziewczyn (Ola
Dąbrowska, Wiktoria Ziemkiewicz,
Weronika Bożek i Paulina Draniak).

W ten pierwszy weekend września
startują też w turnieju wojewódzkim
nasi kadeci i skrzaci. Im oczywiście życzymy jak najlepszych występów w tym
roku. A za chwilę po Mistrzostwach
Europy gdzie reprezentuje nasz klub
Klaudia Kusińska startuje Ekstraklasa Kobiet. Nasze cele i szanse w tym
roku? Oczywiście walczymy o medal.
Chcemy wygrać z każdym a nasz skład
jest bardzo ciekawy: Klaudia Kusińska,
Katarzyna Ślifirczyk (wicemistrzyni
Polski Seniorek w deblu) oraz Chinka
Cai Yu Han, która właśnie przyjechała
do Polski. Mamy nadzieję, że będą je
naciskać Paulina Krzysiek i Ola Falarz
oraz pozostałe nasze dziewczyny. Zapraszamy oczywiście kibiców bo ten
sezon będzie naprawdę ciekawy!!!
Piotr Napiórkowski - trener

Sezon I ligi rozpoczęty
Pierwszy mecz ligowy rozgrywany w
sobotę 09.09.2017r. jest tylko wstępem
do tego co się będzie działo. A cele mamy
wysokie. Zarówno I liga jak i Ekstraklasa
ma się włączyć do walki o medale. W naszym zespole nastąpiło jedno wzmocnienie. Na pozycję gry na pierwszym stole
doszła do nas Ola Falarz, która w ostatnich latach reprezentowała Bronowiankę
Kraków. Zawodniczka grająca bardzo
widowiskowo stylem defensywnym połączonym z atakiem. Reszta drużyny
jest w niezmienionym składzie: Paulina Krzysiek, Ola Dąbrowska, Wiktoria
Ziemkiewicz, Paulina Draniak i Weronika
Bożek. Z tym zespołem naszym celem
jest wygranie ligi. A ten pierwszy mecz
pokazał naszą klasę. Tak jak i nasz klub,
Hals Warszawa, gospodarz spotkania, ma
zespoły w Ekstraklasie i I lidze kobiet.
Jednak rywalizację klubową rozpoczęła
I liga. Nasze dziewczyny były jak przed
każdym początkiem rozgrywek zdenerwowane. W pierwszym rzucie gier punkt
zdobyła Ola Falarz a Ola Dąbrowska
musiała uznać wyższość Julki Więckowskiej. Ta nerwowość jednak szybko ustąpiła i był to jedyny punkt dla gospodyń.
W pozostałych spotkaniach wygrały
i Wiktoria Ziemkiewicz i Paulina Krzysiek a później było jeszcze lepiej. Dwa
wygrane deble i wszystkie gry pojedyncze
i mecz zakończył się wynikiem 9-1.
Gratulacje dziewczyny i walczymy dalej!
Piotr Napiórkowski - trener

Fot. arch. GLKS

Tomek Trzaskowski zwycięzcą I Wojewódzkiego Turnieju Kwalifikacyjnego!
9 września 2017 r. w Warszawie rozgrywany był I Wojewódzki Turniej
Kwalifikacyjny kategorii Kadet. Nasz
sympatyczny zawodnik, Tomek Trzaskowski (obok trenera) okazał się bezkonkurencyjny i w pięknym stylu doszedł do finału aby tam pokonać bez
straty seta grającego bardzo dobrze
zawodnika z Piaseczna. Tym samym
Tomek wywalczył sobie bezpośredni
awans do turnieju ogólnopolskiego.
Trudno wyobrazić sobie lepsze rozpoczęcie sezonu, tym bardziej, że Tomek
właśnie przeszedł do kolejnej kategorii
wiekowej i rywalizował z zawodnikami
o rok starszymi! Pozostali zawodnicy
również mogli być zadowoleni ze swoich występów. Filip Kostecki zakończył
9 (222) wrzesień 2017

turniej w przedziale 9-12,
Maksymilian Nawarski i
Adam Kostecki w przedziale 17-20. W turnieju
brało udział 56 zawodników. W turnieju Kadetek
bardzo wysokie czwarte
miejsce zajęła będąca
jeszcze Młodziczką Dorota Sass!
Równolegle odbywał
się turniej Skrzatów,
w którym brało udział
aż sześciu zawodników
z Nadarzyna! Tu najważniejsza była dobra
zabawa i radość z gry.
Gratulujemy dobrych

Fot. arch. GLKS
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występów Mikołajowi Matysiakowi, Stasiowi Stroińskiemu, Oskarowi Mroczkowi, Marcelowi Szreniawie-Sztajnertowi,
Markowi Klinowskiemu, Mateuszowi
Wężykowi. Słodkie przekąski dla uczest-

ników turnieju ufundowała Piekarnia
Nadarzyn. Tak liczną grupę zawodników
prowadzili trenerzy Piotr Witkowski,
Magdalena Milczarek i Bartek Lebrecht.
Artur Kostecki

Tenis stołowy na Dożynkach 2017
3.09.2017 r. Sekcja Tenisa Stołowego GLKS Nadarzyn po raz pierwszy zaprezentowała się na festynie dożynkowym. Wypoczęci po wakacjach, w dobrej formie po obozach, w dobrych humorach, w nowych strojach na sezon 2016/2017
zapraszaliśmy dzieci i dorosłych do naszego namiotu aby zmierzyć się z robotem
treningowym i zachęcaliśmy do skorzystania z naszej oferty na nadchodzący sezon.
Było sporo atrakcji. Można było zagrać z zawodniczkami Ekstraklasy Kobiet,
z Klaudią Kusińską, która właśnie wróciła z Uniwersjady w Tajpej, z Pauliną
Krzysiek, oraz naszymi nowymi zawodniczkami, Katarzyną Ślifirczyk i Olą Falarz. Można było zmierzyć się z robotem treningowym, pograć na małym stole (sprzęty przywiózł specjalnie na festyn pan Tomek z Butterfly z Gdańska),
a w nagrodę poczęstować się smakołykami z Piekarni Nadarzyn. Najmłodsi byli
zadowoleni a i dorośli bawili się dobrze. Całkiem nieźle przy stole radził sobie
Wójt Gminy Nadarzyn, pan Janusz Grzyb, śwetnie serwował Dyrektor GOS,
pan Darek Zwoliński, dobry forehand zaprezentowali Dyrektor LO pan Leszek
Skrzypczak i promotor aktywności GOS, pan Marcin Rybicki. Bardzo dziękujemy za odwiedziny i Wasze wsparcie i zapraszamy na mecze!
Zapraszamy dzieci i młodzież na treningi oraz na wprowadzone od września
zajęcia dla dorosłych. Zapraszamy do kibicowania naszym drużynom a w szczególności Ekstraklasie Kobiet. To najwyższy poziom tenisa stołowego kobiet
w Polsce. Mamy w tym roku apetyt na medal! Przyjdźcie na mecze!
Artur Kostecki

GLKS - MMA/sporty walki
Uwaga, nowy sezon! Od 6 września zapraszamy serdecznie do Nadarzyna
na ulicę Żółwińską 20 na zajęcia sportów walki w klubie GLKS Nadarzyn,
gdzie uczą znakomici trenerzy m.in. 3 - krotny zdobywca Pucharu Świata
w Taekwondo, Piotr „Kotlet” Kurkus. Kontakt pod numerem 516 555 205.
Widzimy się na macie.

GLKS - sekcja biegowa
Podczas biegu charytatywnego Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” w Nadarzynie odbyły się I Mistrzostwa Gminy Nadarzyn na 10 km wśród kobiet i
mężczyzn..
1 m. wśród kobiet zajęła Monika Dołęga z Nadarzyna z czasem 53 min. 46
sek, a wśród mężczyzn Mateusz Motyl
z Młochowa, z czasem 43 min. 3 sek.
16 września pojechaliśmy do Legionowa na XXXIV Biegi Przełajowe o Puchar Prezydenta Miasta Legionowo.
Wyniki: same sukcesy – GLKS Nadarzyn podbił Legionowo.
W swoich kategoriach wiekowych miejsca zajęli:
I miejsce – Nikola Omen
II miejsce – Emilia Omen
III miejsce – Amelia Omen
III miejsce Filip Buczkowski
IV miejsce – Kacper Buczkowski
V miejsce – Kacper Szustak
V miejsce – Małgosia Serwin.
Jacek Nowocień
Trener i opiekun sekcji biegowej

Letnie zgrupowanie

W okresie 18 - 28.08.2017 r. zawodnicy
nadarzyńskiej sekcji MMA/sporty walki
uczestniczyli w obozie szkoleniowo kondycyjnym. Kolejny raz bazą nadarzyńskich wojowników było Zakopane. Duży
nacisk treningowy położono na techniki
zapaśnicze, które szlifował medalista Mistrzostw Polski trener Wojciech Olszak.
Technikami stójkowymi, kopanymi zajmował się główny trener nadarzyńskiej
sekcji,zdobywca Pucharu Świata i Europy
Piotr Kurkus. „Przerobione” godziny na
macie oraz w terenie powinny przynieść
kolejne medale na imprezach ogólnopolskich, jak i międzynarodowych w nowym
sezonie startowym.
GLKS Nadarzyn

Fot. arch. GLKS
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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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NOK w obiektywie...
Gminne Dożynki 2017

Orkiestra OSP Nadarzyn
Fot. M. Kołecka

Poświęcenie wieńców dożynkowych

Koncert zespołu NOK Pęd Band
Koncert Jacka Kawalca

Nadarzynianki na Paradzie Seniorów
w Warszawie, 2 września 2017 r.
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