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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Inwestycje gminne
Rozbudowa bazy oświatowej
Prowadzone obecnie inwestycje
budowlane w gminnych szkołach
podstawowych pochłoną blisko
8 mln złotych (rozbudowa 3 szkół
- 7 994 026, 52 zł - koszt bez wyposażenia).
W związku z reformą oświaty rozbudowane zostaną dwie szkoły podstawowe w Gminie Nadarzyn. Jedną
z nich jest placówka w Młochowie,
gdzie zakres rozbudowy obejmuje dobudowę dwukondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku,
który przeznaczony będzie na cele
dydaktyczne. Dobudowany budynek będzie funkcjonalnie połączony
z pozostałymi istniejącymi budynka-

mi przejściami na obu kondygnacjach
Na parterze przewidziano m.in. hall
wejściowy, toaletę przystosowaną dla
osób niepełnosprawnych, szatnię, zaplecze kuchenne, aulę, salę pracowni
plastycznej, pracownię komputerową,
klatkę schodową. Na piętrze przewidziano 5 sal lekcyjnych z zapleczami,
toalety, korytarz komunikacyjny oraz
pomieszczenie porządkowe.
Skutki reformy nie ominą Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, tu
rozbudowa polegać będzie na dobudowie
dwukondygnacyjnego,
niepodpiwniczonego
budynku,
który przeznaczony będzie na cele
dydaktyczne. Dobudowane skrzy11 (224) listopad 2017

dło będzie funkcjonalnie połączone
z pozostałymi istniejącymi budynkami przejściami na obu kondygnacjach. Niezależnie w poziomie parteru przewidziano także dwa niezależne
dodatkowe zewnętrzne wejścia/wyj-

ścia do/z projektowanego segmentu
kompleksu szkolnego. Komunikacja
między kondygnacjami w dobudowywanym segmencie będzie przebiegać
poprzez projektowaną wewnętrzną
klatkę schodową.
Trzeba zaznaczyć, iż w związku ze
zwiekszającą się liczbą uczniów placówka w Nadarzynie w latach 2006
- 2007 rozbudowana została o nową
część dydaktyczną, salę sportową wraz
z zapleczem oraz kompleks sportowy (2 boiska, bieżnia, kort tenisowy).
W kolejnych latach powstał także plac
zabaw oraz siłownia zewnętrzna.
Trwa również rozbudowa Szkoły
Podstawowej w Kostowcu, gdzie od
nowego roku szkolnego uczniowie
będą korzystać z nowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem.

Publiczne placówki oświatowe w Gminie Nadarzyn to: żłobek, trzy przedszkola,
pięć szkół szkół podstawowych oraz liceum ogólnokształcące.
Ostatnią dużą inwestycją oświatową był oddany we wrześniu br. kompleks
oświatowy w Ruścu (koszt budowy 30 mln zł).
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Ścieżki
rowerowe

Trwają prace związane z budową kolejnych odcinków ścieżek rowerowych.
Obecnie prowadzone są przy ul. Brzozowej w Kajetanach (fot. poniżej) oraz przy
alei Kasztanowej w Młochowie.
Ponadto w Strzeniówce w związku
z budowaną tam ścieżką dla jednośladów trwa przebudowa mostku przy
ul. Pruszkowskiej (na Zimnej Wodzie).
Rozpoczęły się również prace przy ul.
Granicznej (od ul. Żółwińskiej doul.
Mszczonowskiej). Na tym odcinku
mogą występować utrudnienia w ruchu.

Prace przy ul. Granicznej

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 20142020, 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

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej
Trwają prace przy ul. Babiego Lata
w Nadarzynie. Jednocześnie rozpoczęły się roboty przy ulicy Tulipanowej w Nadarzynie (fot.obok).
Sieć kanalizacyjna dla mieszkańców
obu ulic powstaje w ramach projektu
„Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn”. Przewidywany koszt tego przedsięwzięcianiemal 3 mln zł.
Projekt „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” w ramach
działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-00
z dnia 31 maja 2017 roku
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Prowadzone są prace przy ul. Przerąbkowskiej 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

W związku z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rozalin oraz Kostowiec apelujmy do mieszkańców o wykonywanie przyłączy do budynków. Informacji
w tej sprawie udziela Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn,
tel. 22 729 42 00
11 (224) listopad 2017
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Drogi

W Rozalinie zakończono budowę
nakładki bitumicznej oraz progów spowalniających w ul. Winogronowej (fot.
poniżej), ponadto trwają prace związane
z naprawą destruktem ul. Kolorowej.
Po przerwie spowodowanej złymi
warunkami atmosferycznymi wznowione zostało równanie dróg gruntowych. Równanie dróg o nawierzchni
tłuczniowej rozpocznie się w pierszych dniach grudnia, po podpisaniu
umowy z dostawcą kruszywa.

Równanie ul. Pieczarkowiej w Starej Wsi

Teren rekreacyjny
w Wolicy

Nowopowstałe boisko przy ul. Oliwkowej w Wolicy jest już oświetlone,
co umożliwia korzystanie z niego po
zmroku.
Boisko jest pierwszą inwestycją związaną z planami zagopodarowania terenu
rekreacyjnego dla mieszkańców Wolicy.
W przyszłości obok boiska zbudowana
zostanie świetlica, przedszkole oraz plac
zabaw.

Oświetlenie

Zaświeciły się nowe latarnie przy ul Pruszkowskiej w Nadarzynie (na wysokości od
ul. Akacjowej w stronę ronda w Nadarzynie) - o co wnioskował radny Tomasz Siwa
oraz w Woli Krakowiańskiej - na wniosek radnego Jana Perzyny.

Budowa S8
Jak zapowiada wykonawca przebudowy DK8 w najbliższym czasie
planowane jest zamknięcie przejazdu z ul. Mszczonowskiej w kierunku
ul. Szkolnej w Ruścu. Ruch przekierowany będzie na objazd, który przygotowany jest w okolicy centrum serwisowego Volvo.
O dokładnym terminie zmian organizacji ruchu będziemy informować
niezwłocznie po otrzymaniu informacji od wykonawcy.
Zapraszamy także do śledzenia strony: http://www.s8radziejowice-paszkow.pl/

Wola Krakowiańska

ul. Pruszkowska w Nadarzynie

Uwaga kierowcy - utrudnienia w ruchu.
Starostwo zamknęło ul. Nad Utratą w Walendowie.
Naruszenie konstrukcji jezdni w Walendowie. Od 13 listopada br. nieprzejezdna
jest droga powiatowa, ul. Nad Utratą w Walendowie z powodu awarii przepustu.
Starostwo Powiatowe odpowiedzialne za naprawę drogi zaleca objazd informując
jednocześnie, iż niestety naprawa drogi potrwać może nawet dwa tygodnie.
11 (224) listopad 2017

Zapraszamy do obejrzenia materiałów
filmowych dot. inwestycji na iTVNadarzyn:
Referat Inwestycji
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Gmina Nadarzyn - wśród liderów rozwoju

Ranking Politechniki Warszawskiej JST Zrównoważonego Rozwoju obejmuje 2478 samorządów.
Ranking, uwzględnia wszystkie miasta
i gminy w Polsce i jest opracowywany
na podstawie 15 wskaźników, których
źródłem są dane Głównego Urzędu
Statystycznego. Pod uwagę brane są
m.in. wydatki na projekty inwestycyjne na mieszkańca, liczba osób pracujących na 1000 mieszkańców, liczba
podmiotów gospodarczych na 1000
mieszkańców, saldo migracji, liczba
absolwentów szkół ponadgimnazjalnych na 1000 mieszkańców oraz odsetek mieszkańców korzystających
z oczyszczalni ścieków.
Ranking ten ma na celu monitorowanie zrównoważonego rozwoju
społeczno-ekonomicznego gmin
i regionów jako jednostek samorządu terytorialnego oraz promocję rozwoju na bazie opracowanych wzorców, czyli najlepszych
przykładów. Do nich także zalicza
się Gmina Nadarzyn, która zajęła
10 miejsce w Polsce wśród gmin
wiejskich, drugie na Mazowszu
(lepszy był tylko jeden z naszych
sąsiadów - Gmina Lesznowola) .
Wyniki rankingu najdynamiczniej
rozwijających się gmin w Polsce przedstawiono podczas konferencji pt.
„Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu
Terytorialnego”, która odbyła się na
poczatku listopada w Sejmie.
Jak podkreślił przewodniczący sejmowej Komisji Samorządu Terytorialnego
i Polityki Regionalnej Andrzej Maciejewski, ranking opiera się na rzetelnej,
naukowej analizie. „Jego wyniki pokazują, że z dalekiego miejsca można
w ciągu kilku lat przeskoczyć do czołówki i znaleźć się wśród najlepszych.
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Każdy, kto się rozwija, kto zmienia
swoją małą ojczyznę, ma szansę się tutaj pojawić. Cieszy mnie, iż wielu samorządowców dostrzega, że perspektywa
lat, zmian i rozwoju przynosi efekty”
– zaznaczył.
Zdaniem twórcy rankingu prof. dr hab.
Eugeniusza Sobczaka na dynamiczny rozwój gmin wiejskich, miejsko - wiejskich
i miejskich duży wpływ ma położenie
blisko centrum lub rozwinięta turystyka.
„Wysokie miejsce w rankingu nie bierze
się znikąd. To także w dużej mierze zasługa fantastycznych samorządów. Jeśli
samorząd umie pozyskiwać inwestorów
i kreować miejsca pracy, gmina może roz-

wijać się w sposób zrównoważony” - powiedział.
http://samorzad.pap.pl/depesze/wiadomosci_pap/178644/Liderzy-rozwoju--Laureacirankingu-JST-Zrownowazonego-Rozwoju
W rankingu najlepsi byli: Kleszczów
(gmina wiejska), Polkowice (gmina
miejsko-wiejska), Karpacz (gmina
miejska) oraz Warszawa (miasto na
prawach powiatu).
Gminy wiejskie: 1. Kleszczów, 2.
Kobierzyce, 3. Tarnowo Podgórne,
4. Puchaczów, 5. Suchy Las, 6. Baranów, 7. Lesznowola, 8. Rewal, 9. Komorniki, 10. Nadarzyn.
red.

OZE w Gminie Nadarzyn

Trwa realizacja projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”. Kończą się wizje lokalne u mieszkańców uczestniczących w projekcie. Dnia 22 listopada odbyło się
w Urzędzie Gminy zorganizowane dla mieszkańców spotkanie informacyjne
z przedstawicielami firmy Sanito, czyli Wykonawcy wybranego w przetargu
nieograniczonym oraz z projektantami i przedstawicielami nadzoru inwestorskiego. Wiceprezes firmy Sanito podczas prezentacji omówił sposoby montażu
instalacji i inne kwestie techniczne. Następnie odpowiadano na pytania i wątpliwości.
Wykonanie indywidualnych projektów wykonawczych dla każdej nieruchomości zgłoszonej do projektu kończy kolejny ważny etap naszego programu.
Obecnie pocztą rozsyłane są wezwania do zapłaty 20% wkładu własnego
mieszkańców. Na wpłaty oczekujemy do 15 grudnia br.
Jak zapewniał na spotkaniu 22 listopada br. wiceprezes firmy Sanito pan Piotr
Jacewicz, wykonawca zamierza przystąpić do montażu pierwszych instalacji na
przełomie grudnia i stycznia, jeśli warunki zewnętrzne na to pozwolą. Utrudnieniem będą tylko znaczne opady śniegu i duże mrozy.
Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów „Infrastruktura do produkcji
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
11 (224) listopad 2017
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Nadarzyn
- ograniczające
widoczność miejsca
parkingowe przy
ul. Mszczonowskiej
W odpowiedzi na częste pytania oraz skargi Mieszkańców Urząd Gminy informuje, że likwidacja
miejsc parkingowych w ciągu ulicy Mszczonowskiej
(na wysokości sklepu LIDL) nie leży w kompetencjach Urzędu Gminy lecz Powiatu Pruszkowskiego.
Z pismem w sprawie likwidacji trzech miejsc parkingowych przy zjeździe do sklepu LIDL zwrócił się
w imieniu Rady Gminy Przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa i Porządku radny Dariusz Jakubowski.
Niestety mimo faktycznego stwarzania niebezpiecznych sytuacji drogowych, władze powiatu odmówiły likwidacji tych miejsc parkingowych.

23.11.2017 r. Gmina Nadarzyn podpisała umowę z Firmą A&B HEATING sp. z
o.o. W ramach tej umowy zostaną wymienione piece węglowe na piece gazowe
dla 19 gospodarstw domowych w naszej Gminie. Na ten cel Gmina pozyskała
środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
dofinansowanie będzie wynosiło 75% ceny zakupu pieca oraz czujki czadu, ale nie więcej niż 5.000,00.
Obecnie Gmina złożyła dokumenty po przeprowadzonym przetargu do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej i oczekuje na podpisanie umowy o dofinasowanie.

Panu
Witoldowi Siwcowi

Panu
Mirosławowi Wojtysiakowi

Pracownikowi Gminnego Ośrodka Sportu

wyrazy szczerego współczucia

wyrazy szczerego żalu i współczucia

z powodu śmierci

z powodu śmierci

składają
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Radni, Sołtysi
Wójt Gminy wraz z Pracownikami Urzędu
Gminy Nadarzyn

składają
Dyrekcja i Pracownicy GOS,
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Radni,
Wójt Gminy wraz z Pracownikami Urzędu
Gminy Nadarzyn

MAMY
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Program Ochrony Środowiska dla Gminy Nadarzyn
do roku 2020
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System wczesnego ostrzegania czyli co oznaczają alarmowe sygnały dźwiękowe?
Wdrażany obecnie „Zintegrowany system wczesnego ostrzegania i alarmowania ludności o zagrożeniach” ma na celu wzrost poziomu bezpieczeństwa ludności zamieszkałej oraz przebywającej na obszarze gminy poprzez przekazywanie przez wojewodę/starostę/wójta sygnałów
dźwiękowych oraz komunikatów głosowych w razie wystąpienia zagrożeń na obszarze województwa/starostwa/gminy. Powiat Pruszkowski
realizuje projekt dofinansowany z funduszy unijnych, natomiast gminy są partnerami biorącymi udział w projekcie.
Cel projektu realizowany będzie poprzez ostrzeganie i alarmowanie.
Ostrzeganie – działania mające na celu przekazanie komunikatów i informacji uprzedzających o prawdopodobnych zagrożeniach i zalecających podjęcie działań zabezpieczających i ochronnych oraz instruujące o sposobach wykonania takich działań.
Alarmowanie – działania mające na celu natychmiastowe przekazanie sygnału do właściwych terytorialnie władz, służb i ludności na
danym terenie, informującego o zagrożeniu skażeniem, skażeniu lub o innym zagrożeniu wymagającym natychmiastowego działania.

11 (224) listopad 2017
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11 listopada Narodowe Święto Niepodległości
w Gminie Nadarzyn

Obchody 99. rocznicy odzyskania
przez Polskę niepodległości w Nadarzynie rozpoczęły się uroczystą Mszą
św. w Kościele pw. św. Klemensa
w intencji Ojczyzny.
Następnie uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Ruścu przedstawili okolicznościowy program słowno - muzyczny.
Dalsza część uroczystości odbyła się
przy Placu Poniatowskiego pod Krzyżem z popiersiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego.

Delegacja Rady Gminy Nadarzyn składająca wieniec. Od prawej Danuta Wacławiak przewodnicząca Rady oraz radni Tomasz Siwa i Andrzej Pietrzak.
Z okazji Święta Niepodległości
w szkołach, przedszkolach na terenie
Gminy Nadarzyn odbyły się okolicznościowe akademie. Ponadto dzieci i młodzież uczestniczyli w licznych zajęciach
związanych z obchodami tego najważniejszego dla Polaków święta.

Po przedstawieniu rysu historycznego dotyczącego obchodzonego
święta, przez Dyrektora Liceum
w Nadarzynie - Leszka Skrzypczaka,
delegacje kombatantów, samorządu
lokalnego, powiatowego, placówek
oświatowych, instytucji, stowarzyszeń
oraz partii złożyły wieńce.
Symboliczne kwiaty złożone zostały
przez delegację Rady Gminy Nadarzyn także pod pamiątkowym obeliskiem ku czci patriotów polskich, którzy zginęli w latach 1914 - 1920 oraz
pod Dębami Pamięci znajdującymi się
w nadarzyńskim rynku.
Oprawę muzyczną uroczystości
przygotowała Orkiestra Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nadarzynie.

W Szkole Podstawowej im. bł. ks. B.
Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
(fot. poniżej) uczniowie klasy II przygotowali żywą lekcję hitorii.
Po występie każda klasa zaśpiewała
wybraną pieśń patriotyczną (kl. IV nawet z choreografią).

Fot. arch. SP Wola Krakowiańska

W Szkole Podstawowej im. św. Stanisałwa Kostki w Kostowcu 13 listopada 2017 r. odbył się uroczysty apel
z okazji 99 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Uczniowie
przedstawili montaż słowno – muzyczny. Wszyscy z uwagą słuchali recytacji, pieśni patriotycznych
i chętnie włączali się do wspólnego
śpiewu.
Po apelu, aby oddać hołd Tym,
dzięki którym dziś możemy żyć
w wolnym i niepodległym państwie,
młodzież złożyła wiązanki biało –
czerwonych kwiatów na leśnej mogile Nieznanego Żołnierza i przy
Dębie Pamięci znajdującym się przy
Szkole.
Delegacji towarzyszyli opiekun
samorządu szkolnego – Marta
Kuczewska oraz nauczyciel historii – Maciej Szmel (na fot. poniżej
z uczniami przy ww. mogile).

Zapraszamy do obejrzenia
materiałów filmowych
z uroczystości na
iTVNadarzyn
Fot. arch. SP Kostowiec
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Jubileusz Odzyskania Niepodległości w Gminie Nadarzyn

Z inicjatywy Liceum Ogólnokształcącego i Urzędu Gminy w Nadarzynie 5 października 2017 r. odbyło się
spotkanie dotyczące powołania Komitetu Obchodów i kalendarium organizacji
jubileuszu 100-lecia Niepodległości.
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Rady Gminy, Urzędu Gminy,
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury,
Związku Harcerstwa Polskiego, Gminnego Ośrodka Sportu, Gminnego Ogniska Dziecięco – Młodzieżowego „Tęcza”, Gminnego Zespołu Oświatowego
i Liceum Ogólnokształcącego.
Przewodniczącym Komitetu Obchodów 100-lecia Odzyskania Niepodległości wybrano jednogłośnie p. Dariusza
Zwolińskiego.
Zastępcami Przewodniczącego zostali
wybrani:
p. Danuta Wacławiak
p. Edyta Gawrońska
p. Agnieszka Kuźmińska
p. Kamila Michalska
p. Leszek Skrzypczak.
Powołano również sekretariat organizacyjny:
ks. Jarosław Kuśmierczyk (ZHP)
p. Maria Aleksińska (GZO)
p. Dorota Sobolewska (UG)
p. Krystyna Masłowska (GODM Tęcza)
p. Monika Majewska (NOK)
p. Marcin Rybicki (GOS)
p. Magdalena Drzewucka (LO)
p. Marek Żwirski (LO)
p. Tomasz Siwa ( RG).
W skład Komitetu wchodzą również
przedstawicie Rady Gminy Nadarzyn,
dyrektorzy szkół, przedszkoli, żłobka,
osoby reprezentujące gminne jednostki
organizacyjne, parafie oraz stowarzyszenia i organizacje społeczne, które
wyraziły chęć uczestniczenia w pracach
Komitetu.
Podczas spotkania uzgodniono hasło
obchodów:
„100 lat Niepodległej – Nadarzyn
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2018”oraz omówiono koncepcje logo
jubileuszu.
Ustalono, że ramy czasowe obchodów
będą obejmowały okres od listopada
2017 r. do listopada 2018r.
Zaprezentowano projekty i koncepcje szeregu uroczystości, imprez, konkursów, wykładów, koncertów, imprez
sportowych i innych wydarzeń, które
będziemy realizować w naszej gminie
przez cały rok obchodów 100-lecia Niepodległości.
W grudniu 2017 r. odbędą się jasełka
patriotyczne – „Wigilia niepodległości”.
W styczniu 2018r. planujemy m.in. „Mecz
dla Niepodległej” (1918 minut ciągłej gry
w piłkę nożną), a harcerze z naszego szczepu ZHP organizują zimowisko „U źródeł
niepodległości”. W lutym dla wszystkich
przedszkolaków naszej gminy zorganizujemy historyczny karnawałowy bal kostiumowy. Planujemy szereg konkursów dla
uczniów naszych szkół i przedszkoli. Zawody sportowe i strzeleckie.

W ramach cyklu Kino Nokowe odbędzie się projekcja „Pana Tadeusza”
z 1928 roku -największej polskiej produkcji okresu międzywojennego. Będzie
również organizowany cykl wykładów
poświęconych m.in. architekturze i sztuce odradzającej się Polski, koncerty muzyki polskiej, w tym koncert piosenek
patriotycznych w wykonaniu zespołu
Nok Pęd Band. Jeden z planowanych
na 2018 rok, Salonów poezji – organizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem
K-40 poświęcony będzie tematycznie 100 leciu niepodległości, poza tym
w przestrzeni publicznej odbywać się
będą różnego rodzaju akcje, happeningi,
działania między świetlicowe.
Na profilu https://www.facebook.
com/100-lat-Niepodległej-Nadarzyn-20…/… będziemy na bieżąco
informować Państwa o wydarzeniach
związanych z obchodami 100-lecia Niepodległości naszego kraju.
Święto Niepodległości to nasze najważniejsze święto narodowe. Niech obchody 100-lecia Niepodległości będą wyrazem naszej dumy i radości.
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców naszej gminy, całymi rodzinami, sołectwami na wspólne
świętowanie dla
uczczenia naszej Niepodległej
Rzeczypospolitej.
Leszek Skrzypczak

Już dziś zapraszamy na Plac Poniatowskiego w Nadarzynie do obejrzenia kolejnej wystawy pt. „DROGA DO NIEPODLEGŁEJ POLSKI” powstałej z wykorzystaniem materiałów ze strony:
www.polska1918-89.pl, opracowanie Marek Gałęzowski.
Ekspozycję będzie można oglądać do połowy grudnia br.
W wersji elektronicznej można obejrzeć ją także na fb: na profilu
https://www.facebook.com/100-lat-Niepodległej-Nadarzyn-20…/…
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XXXV Sesja Rady Gminy Nadarzyn
XXXV sesja Rady Gminy Nadarzyn
odbyła się 25 października. Obrady
rozpoczęły się o godzinie 14:00. Po
powitaniu zebranych i stwierdzeniu
quorum radny Andrzej Jakubowski
(przewodniczący Komisji Rewizyjnej) zaproponował zmianę w porządku obrad. Wnioskował o dopisanie
punktu dotyczącego rozpatrzenia
skargi mieszkańca pana Konrada P. na
działalność Wójta Gminy Nadarzyn.
Radni przyjęli poprawkę i nowy punkt
porządku obrad wpisano po sprawozdaniu Wójta Gminy Nadarzyn
z działalności za okres między sesjami. W swoim wystąpieniu Wójt Janusz
Grzyb mówił o profilowaniu i równaniu dróg gminnych, postępach pracy
przy budowie ścieżek rowerowych, remontach i budowach szkół, kanalizacji oraz oświetlenia. Zreferował również statusy prac przy realizowanych
inwestycjach jak i zaprezentował te
planowane (szczegółowe informacje
dotyczące realizowanych inwestycji na
stronach 3-5).
- Bardzo ważną inicjatywą społeczną, która znalazła poparcie w Gminie,
a to się przełożyło na dotację centralną w wysokości 6 mln zł są tak zwane
instalacje fotowoltaiczne OZE (Odnawialne Źródła Energii). Wartość
kontraktu to 7,5 mln podpisanych jest
przeszło 270 umów z mieszkańcami.
Obecnie przeprowadzono przetarg,
a podpisanie umowy planowane jest
na 27 października – wyjaśnił Wójt
Janusz Grzyb.
Następnie Radni zajęli się rozpatrzeniem skargi na Wójta Gminy Nadarzyn.
- Dziękuję, że wprowadziliśmy ten
punkt do porządku obrad. Skargę
rozpatrywaliśmy dzisiaj podczas obrad Komisji Rewizyjnej. Jest to skarga
zgłoszona przez pana Konrada P. na
działalność Wójta Gminy Nadarzyn
– wyjaśnił przewodniczący komisji
Andrzej Jakubowski przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
Sprawa dotyczy zalanej działki. Jak
wyjaśnił Wójt chodzi o dawne tereny
rolnicze.
- Gdy mieszkańcy zaczynali budować na nich domy, byli informowani
czy teren był drenowany czy nie. Jeśli
teren był drenowany, osoba stawiająca
dom powinna była zgłosić się do Grodziska i uzyskać warunki przebudowy
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tego drenażu. Pamiętam, że do 2004
roku, gdy objąłem funkcję wójta nikt
tego praktycznie tego nie przestrzegał. Dopiero po 2004 roku sporządzone zostały nowe mapy dla drenażu. Systemy drenażu pamiętają czasy
Gomułki i Gierka – były robione 50
i 40 lat temu. Jeśli teren jest drenowany każdy miał i ma obowiązek
uzyskać z Grodziska zgodę na przebudowę ewentualnie na wyłączenie
drenażu. Jeśli ktoś z jakiś powodów
tego nie wykonał lub urządzenia te nie
są konserwowane może dochodzić
do zalania terenu – wyjaśnił Wójt. Gminna Spółka Wodna tylko z nazwy jest gminna, faktycznie kontrolę
nad nią posiada Starostwo Powiatowe
w Pruszkowie. Dlatego skarga mieszkańca na działalność spółki skierowana pod adresem Wójta jest bezzasadna, gdyż wykracza poza zadania
gminy. Na koniec Wójt wyjaśnił, że
tych drenaży nie można mylić z odwodnieniem osiedli mieszkaniowych,
są to całkowicie różne sprawy. Wpływ
na to co dzieje się w spółce wodnej
ma powiat jak i członkowie spółki.
Każda meliorowana miejscowość ma
swoich delegatów, Stara Wieś również
ma swoich przedstawicieli.
Kolejny punkt obrad dotyczył skargi
na dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury. Mieszkaniec pan Paweł P.
skarżył się na nieotrzymanie z NOK
w ramach dostępu do informacji publicznej informacji o wysokości gaży
występującej w Nadarzynie artystki.
- Ustawa o działalności kulturalnej
jest regulacją szczególną w stosunku
do ogólnych przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej zatem
zgodnie z ogólną zasadą obowiązującą w przepisach prawa ma ona pierwszeństwo stosowania w danym przypadku. Ustawodawca nie tak dawno,
bo dwa lata temu zdecydował, że
takie informacje jak wynagrodzenia
artystów z uwagi na specyfikę branży
były wyłączone z udostępniania – wyjaśnił mecenas Krzysztof Zygrzak. Spraw między skarżącym, a NOK jest
około 10 na różnym etapie rozstrzygania, natomiast żadne z tych postępowań nie zakończyło się prawomocnym rozstrzygnięciem. Chciałbym
podkreślić, że cały szereg informacji
skarżący dostał. Nie są udostępniane
te, które zdaniem NOK-u prawnie są

niemożliwe do udostępnienia.
Skarga mieszkańca została uznana za bezzasadną. W dalszej kolejności Radni przyjęli między innymi
uchwałę w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
części wsi Urzut w Gminie Nadarzyn
– rejon al. Katowickiej. Radni wyrazili zgodę na oddanie w dzierżawę,
na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata,
części nieruchomości stanowiącej
drogę wewnętrzną, będącej własnością Gminy Nadarzyn w miejscowościach Stara Wieś oraz Wolica. Podjęli uchwały dotyczące stwierdzenia
przekształcenia
dotychczasowych
sześcioletnich Szkół Podstawowych
w Kostowcu, Młochowie, Nadarzynie, Ruścu i Woli Krakowiańskiej
w ośmioletnie Szkoły Podstawowe co
jest wynikiem reformy oświaty. Radni
powołali Radę Społeczną Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie,
którą stanowi pięcioro przedstawicieli
Rady Gminy (Andrzej Jakubowski,
Renata Bajerska, Wiesława Mlekicka,
Anna Szabat, Andrzej Pietrzak). Rada
wyraziła również zgodę na zawarcie
z gminą Brwinów porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia
Gminie Brwinów wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów
pasażerskich dotyczących linii komunikacyjnej Brwinów Rynek–Otrębusy
– Nadarzyn - Kanie na terenie gminy Nadarzyn. Z kolei Gminie Nadarzyn powierzono wykonanie zadań
z zakresu gminnych przewozów pasażerskich dotyczących linii komunikacyjnej Nadarzyn –Pruszków (przez
Kanie) na terenie Gminy Brwinów.
Pod koniec sesji Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na rok 2018. Ustalono, że
kwota 32,00 zł za 1dt* (kwintal) żyta
przyjmowana jest jako podstawa do
obliczenia podatku rolnego w 2018
roku na obszarze Gminy Nadarzyn.
Następnie Radni podjęli uchwałę
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od
roku 2018. Szczegółowe informacje
na temat wysokości stawek podatku
od nieruchomości w na kolejnej stronie WN.
red.
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UCHWAŁA Nr XXXV.459.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od roku 2018
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875 ze zm.) i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych11 (tekst jednolity: Dz.
U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1.
Określa się następujące stawki podatku od nieruchomości od roku 2018 obowiązujące na terenie Gminy Nadarzyn:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 3,50 zł od 1 ha powierzchni,
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,30 zł od 1 m² powierzchni;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r.
o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową lub zabudowę
o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu
w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami
prawa budowlanego – 2,98 zł od 1 m² powierzchni.
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,55 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych
na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym –
9,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych
przez podmioty udzielające tych świadczeń – 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez
organizacje pożytku publicznego – 7,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1785 ze zm.)
§ 2.
Z dniem wejście w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała Nr XXIV.301.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30
listopada 2016 sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na rok 2017.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.
§ 4.
1) Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
2) Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.
PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY NADARZYN (siódmej kadencji) Danuta Wacławiak
1
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich:
1) dyrektywy 92/106/EWG z dnia 7 grudnia 1992 r. w sprawie ustanowienia wspólnych zasad dla niektórych typów transportu kombinowanego
towarów między państwami członkowskimi (Dz.Urz. WE L 368 z 17.12.1992),
2) dyrektywy 1999/62/WE z dnia 17 czerwca 1999 r. w sprawie pobierania opłat za użytkowania niektórych typów infrastruktury przez pojazdy
ciężarowe (Dz.Urz. WE L 187 z 20.07.1999).
Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie – z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską
członkostwa w Unii Europejskiej – dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne.
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OŚWIATA

Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie
została wyróżniona mianem „Wiarygodnej szkoły”
Po rekrutacji placówek w naszym regionie, Ogólnopolskie Wyróżnienie
„Wiarygodna Szkoła” przyznano Szkole
Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie.
Program Wiarygodna Szkoła stanowi
ranking najlepszych szkół w całej Polsce. Uczestnicząc w programie, szkoła
spełniła warunki zawarte w regulaminie
i jest w stanie zapewnić właściwy poziom edukacyjny, wychowawczy, a także
podjęła szereg działań, które zapewniły
bezpieczeństwo swoim uczniom. Nadany certyfikat jest gwarantem spełniania
przez placówkę wysokich standardów
edukacyjnych. Wyróżniona placówka,
dzięki właściwemu poziomowi nauczania, osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, posiada ciekawą bazę i zapewnia
młodzieży bezpieczeństwo. Posiadanie certyfikatu sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku szkoły zarówno w gminie
oraz powiecie, jak i w całym regionie. Dzięki wyróżnieniu uczestnik programu wzmacnia również swoją pozycję wśród
innych szkół, jako wiarygodny partner w edukacji oraz podkreśla prestiż szkoły, bezpieczeństwo jego uczniów oraz fakt,
że jest ona prowadzona na wysokim poziomie.
Portfolio wszystkich uczestników programu znajduje się na stronie internetowej www.wiarygodnaszkola.pl w zakładce Laureaci.

Szkoła Podstawowa w Nadarzynie - „Jesteś widoczny - jesteś bezpieczny”
15 listopada 2017 r. miała miejsce
inauguracja kampanii „Jesteś widoczny - jesteś bezpieczny - wyprawka dla pierwszoklasisty”.
W murach nadarzyńskiej szkoły gościli: pierwszoklasiści z terenu Gminy
Nadarzyn, Wójt Gminy Nadarzyn
Janusz Grzyb, komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie st.asp.
Krzysztof Iwanowski, podkom. Karolina Kańka z Komendy Powiatowej
Policji w Pruszkowie, komendant
Straży Gminnej Adam Piskorz, prelegent z Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego Sławomir Bakalarski oraz dyrektorzy szkół z Gminy
Nadarzyn.
Materiał ze spotkania można obejrzeć
na iTVNadarzyn:
Fot. arch. szkoły

Gości powitała Izabela Bogusiewicz - Dyrektor SP Nadarzyn
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Rada Seniorów w Gminie Nadarzyn
Kolejna już, X. Sesja Rady Seniorów
Gminy Nadarzyn odbyła się 13 listopada br. Podczas posiedzenia przewodnicząca przedstawiła zebranym sprawozdanie z działań z okresu pomiędzy
sesjami. Omówione zostało wdrożenie
w gminie tzw. „kopert życia” czyli akcji
kierowanej do osób starszych i samotnych, polegającej na przechowywaniu
w lodówce specjalnej koperty zawierającej najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach,
alergiach, kontaktach do najbliższych
oraz danych osobowych. Ponadto
członkowie nadarzyńskiej Rady Seniorów wybrali i zaakceptowali logo rady
opracowane przez fundację ZACZYN.
Na sesji Radni Seniorzy przyjęli, także
Lokalną Strategię Polityki Senioralnej
Gminy Nadarzyn na lata 2018 - 2025
opracowaną przez wybrany uprzednio
zespół roboczy. Zamysłem powstałej
polityki senioralnej jest adaptacja gminy i jej działań do zmian zachodzących
w środowisku, w taki sposób aby
przystosować otoczenie do potrzeb
mieszkańców w wieku 60+. Powstały
dokument zawiera program działania
określający misję oraz cele strategiczne
charakteryzujące obszary problemowe
oraz potrzeby osób starszych w naszej
gminie.
„Role i funkcje w Radzie Seniorów”
to temat spotkania, zorganizowanego
dla członków nadarzyńskiej Rady Seniorów, które odbyło się 6 listopada br.,
poprowadzone przez p. Karolinę Kołbyk z fundacji ZACZYN. Pani moderator wyjaśniła zebranym, iż rady seniorów
są przede wszystkim ciałami o charakterze
konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym,
które wspierają rady gminy w realizacji polityki senioralnej, a powstawanie rad seniorów stanowi odpowiedź na realne potrzeby
osób starszych w naszym kraju. Prognozy
pokazują, iż liczba osób w wieku 60+ systematycznie wzrasta. Coraz więcej seniorów chce kształtować swoją przyszłość
i decydować o najbliższym otoczeniu. Niestety nie zawsze jest to takie proste. Każdy z zebranych mógł się wypowiedzieć
o osobistych doświadczeniach, dotyczących nadarzyńskiej Rady Seniorów i działalności społecznej, o tym jak widzi siebie,
jaką rolę w gminie odgrywa? Radni głównie skarżyli się na brak czasu. Pani Kołbyk zachęciła zebranych do włączenia się
w debatę publiczną i tym samym przyczynienia się do zmiany otoczenia na lepsze.
11 (224) listopad 2017

Kurs komputerowy dla Seniorów

7-28 listopada 2017 r. w sali komputerowej Liceum Ogólnokształcącego
w Nadarzynie miał miejsce kurs komputerowy skierowany do członków
Rady Seniorów oraz mieszkańców naszej gminy w wieku 60+. Podczas cyklu czterech spotkań koordynatorka
projektu p. Magdalena Foryś omówiła
z seniorami podstawowe zagadnienia
dotyczące Internetu. Wytłumaczyła w jaki sposób najłatwiej odnaleźć
potrzebne informacje, jak mądrze
korzystać z wyszukiwarki Google, nakreśliła zebranym temat wyszukiwania obrazkiem, filmem i dźwiękiem.
Pani Foryś uczuliła uczestników na

zapisywania adresów odbiorców;
odróżnienia emaila „chcianego” od
reklamy; rozszyfrowała kursantom
tajemniczy skrót folderu SPAM.
Prowadząca poinstruowała uczestników w tworzeniu krótkich pism
w programie WORD. Wyjaśniła także działanie telefonu typu Smartfon,
zachęciła Seniorów do korzystania
z Internetu w telefonie i jednoczenie
zasygnalizowała na jakie kwestie należy zwrócić szczególną uwagę; omówiła zagadnienia dotyczące aplikacji
telefonicznych, które warto mieć,
a z których lepiej zrezygnować. Pani
koordynator wytłumaczyła seniorom

Fot. arch. Rady Seniorów

problem fałszywej informacji krążącej w sieci, zdradziła łatwy sposób
na pozbycie się niechcianych reklam
pojawiających się nieustępliwie na
ekranach komputerów. Na kolejnych
spotkaniach prowadząca szkolenie
nauczyła kursantów zakładania i obsługi własnych adresów e-mailowych;
poprawności wysyłania wiadomości mailowych wraz z załącznikami;

jak zrobić dobre zdjęcie za pomocą
telefonu komórkowego.
Komputery i Internet są w obecnych czasach tak powszechne, że nie
można od nich uciec, ani się bez nich
obejść. Choć wydają się obce i trudne
do zrozumienia są tak na prawdę bardzo potrzebne i pożyteczne.
Zofia Latkowska
Przewodnicząca Rady Seniorów

Zapraszamy do obejrzenia materiału
filmowego dot. szkolenia na iTVNadarzyn:

Dzięki Państwa życzliwości i wsparciu uczestnicy kursu mieli okazje przypomnieć sobie zdobytą wcześniej
wiedzę oraz rozwinąć nowe umiejętności.
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Nadarzyński Szczep WATAHA
im. Żołnierzy Wyklętych
Zbiórka na Fundację
Niezłomni

najważniejszych wydarzeń z historii
Polski.

1 listopada 2017 r., jak co roku,
w Dzień Wszystkich Świętych, tłumnie odwiedzano nadarzyński cmentarz. Można tam było spotkać naszych harcerzy, kwestujących przez
cały dzień, już po raz drugi, na potrzeby Fundacji Niezłomni.
Fundacja dzięki ogólnopolskim
zbiórkom prowadzi poszukiwania
miejsc pochówku Żołnierzy Wyklętych, finansuje ekshumacje i badania
genetyczne oraz uroczyste pochówki
odnalezionych osób.
Nasz Szczep ma w nazwie Żołnierzy Wyklętych, co nas zobowiązuje do
dbania o ich upamiętnienie. Bardzo
dziękujemy wszystkim, którzy złożyli
datki na ten szlachetny cel.
1 i 2 listopada włączyliśmy się również w wieczorną modlitwę na cmentarzu. Podczas procesji harcerze
nieśli zapalone pochodnie i razem
z innymi modlili się za zmarłych, wymienionych w wypominkach.

Od 1 grudnia nasz Szczep
będzie prowadził w nadarzyńskich sklepach świąteczną zbiórkę żywności
dla osób potrzebujących
(w ramach ogólnopolskiej akcji, organizowanej
przez Banki Żywności
oraz harcerskiej
Fot. arch. Szczepu

nie, przygotowane przez uczniów ze
szkoły podstawowej w Ruścu, które
wszystkich bardzo zainteresowało.
Potem nastąpił przemarsz na pl. Poniatowskiego, gdzie odbył się uroczysty apel, upamiętniający 99-tą rocznicę odzyskania niepodległości.

– “Zostań
św. Mikołajem”).
Serdecznie
zapraszamy do
udzielenia wsparcia
ubogim!

Fot. arch. Szczepu

Święto Niepodległości
Co roku Święto Niepodległości
w naszej gminie jest obchodzone
bardzo uroczyście. 11 listopada na
Mszy św. stawili się liczni mieszkańcy Nadarzyna. Wśród nich nie mogło
zabraknąć oczywiście harcerzy i zuchów, którzy i w tym roku dużą grupą
przybyli na obchody Święta. Po Mszy
odbyło się patriotyczne przedstawie-
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Nasi harcerze wystawili warty honorowe przy popiersiu Józefa Piłsudskiego i kamieniu upamiętniającym
poległych patriotów Ojczyzny w latach 1914-1920. Należy docenić postawę zuchów, które dzielnie wytrwały, długo stojąc, w trakcie Eucharystii
i apelu.
Kadra w czasie całorocznej pracy
stara się zaszczepiać dzieciom i młodzieży miłość do ojczyzny i dlatego
zachęca do wspólnego świętowania

Dh. Magdalena Pawlica
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Kampania
informacyjno
- edukacyjna

„Noś odblaski
- świeć
przykładem”.
Od kliku lat GODM Tęcza wspólnie ze Strażą Gminną oraz Policją
angażuje się w kampanie promujące
bezpieczeństwo uczestników ruchu
drogowego. Na naszych spotkaniach
dot. bezpieczeństwa gościliśmy m.in.
dzieci z przedszkola w Nadarzynie,
młodsze klasy ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, grupę zuchów.
W zeszłym roku z uwagi na przebudowę trasy S 8 pojechaliśmy z kampanią
informacyjno – edukacyjną organizowaną przez Samorząd Województwa
Mazowieckiego, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
w Warszawie i Mazowiecką Radę
Bezpieczeństwa Publicznego w porozumieniu z Wojewódzkimi Ośrodkami Ruchu Drogowego rozpoczęli
„Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”
do uczniów Szkoły Podstawowej
w Kostowcu i w Młochowie. Wtedy
to razem z przedstawicielami Straży
Gminnej z Nadarzyna, Policji i Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Warszawy przekazaliśmy 250
pakietów odblaskowych uczniom.
Młodzież z Ogniska przygotowała
odblaskowy pokaz mody pod hasłem
„Odblaski są cool” oraz krótką inscenizację nt. prawidłowego noszenia
odblasków.
W tym roku we współpracy ze Strażą Gminną i Urzędem Gminy realizowaliśmy kampanię informacyjno-edukacyjną „Noś odblaski - świeć
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przykładem”, której organizatorami
są Policja wspólnie z Konferencją
Episkopatu Polski oraz Polską Radą
Ekumeniczną.
Na potrzeby tego wydarzenia
w GODM Tęcza w Młochowie wykonane zostały dwa drzewa, które
zostały „ubrane” w 200 szt. odblasków, podarowanych przez GODM
Tęcza, Urząd Gminy i Straż Gminną
i ustawione w holu Urzędu Gminy.
„Odblaskowe drzewa” czy „Drzewa
życia” cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców.
Młodzież z Ogniska Tęcza
w Nadarzynie razem z wychowawcami przygotowała inscenizację, którą można obejrzeć
na stronie Ogniska www.ognisko.nadarzyn.pl oraz na stronie
Urzędu Gminy www.nadarzyn.pl
w zakładce iTV.
Naszym celem było przypomnienie, iż
od 31 sierpnia 2014 r. każdy pieszy, który porusza się po zmierzchu po drodze
poza obszarem zabudowanym, musi
mieć odblask umieszczony w sposób widoczny dla kierujących (chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku) oraz
uświadomienie pieszym poruszającym
się po drodze po zmierzchu nie tylko
o obowiązku, ale również o konieczności używania elementów odblaskowych
w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu. Trzeba pamiętać, że po
zmroku pieszy ubrany w ciemny strój jest
widziany przez kierującego pojazdem
z odległości około 40 metrów, pieszy
mający na sobie prawidłowe umieszczone elementy odblaskowe, staje się widoczny nawet z odległości 150 metrów.
Te dodatkowe metry mogą uratować życie ponieważ pozwalają kierowcy wyhamować i bezpiecznie ominąć pieszego.
Prawidłowo noszone odblaski mogą
uratować życie pieszym.
Element odblaskowy powinien być
umieszczony w takim miejscu, by znalazł się w polu działania świateł samo-

chodowych i był zauważalny dla kierujących nadjeżdżających z obu kierunków
(z tyłu i z przodu). Samochodowe światła mijania oświetlają drogę niesymetrycznie (więcej światła kierowanego jest
na prawą stronę drogi), zaleca się zatem
pieszym idącym lewą stroną drogi (w kierunku przeciwnym do ruchu pojazdów)
noszenie odblasków na prawej ręce lub
nodze (od strony ruchu pojazdów).
1. Noś odblaski – nie gadżety! Przy
zakupie odblasku zwróć uwagę czy
został na nim umieszczony znak CE,
nazwa producenta i typ wyrobu oraz
czy jest dołączona instrukcja użytkowania. Brak tych elementów oznacza, że jest to gadżet – a nie odblask.
2. Bądź widoczny – nie zasłaniaj!
Sprawdź czy elementy odblaskowe
nie są zasłonięte przez np.: szalik,
torbę czy plecak.
3. Dbasz o zdrowie – świeć przykładem! Lubisz biegać? Używaj
elementów odblaskowych, jeśli nie
masz na stałe wszytych w ubranie
sportowe.
4. Kochasz – zadbaj o bezpieczeństwo! Zadbaj, aby Twoi bliscy byli
widoczni na drodze i używali elementów odblaskowych.
5. Żyć – to myśleć! Nie wchodź na
jezdnię bezpośrednio przed jadący
pojazd, w tym również na przejściu
dla pieszych. Noś elementy odblaskowe.
Źródło: http://www.policja.pl/pol/
aktualnosci/149868,Nos-odblaski-swiec-przykladem.html
Składamy serdeczne podziękowania
Pani Edycie Gawrońskiej Sekretarz
Urzędu Gminy, Referatowi Promocji
UG oraz Straży Gminnej w Nadarzynie
za włączenie się w Kampanię Informacyjno - Edukacyjną „Noś odblaski świeć przykładem”.

Krystyna Masłowska
Dyrektor Gminnego Ogniska
Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza”

Fundacja Kultury Informacyjnej oraz Przedszkole JUPIK
zapraszają na Otwarte Spotkanie Czwartkowe

Z gitarą przez świat
Na gitarze gra i śpiewa Marek Korzemski
14 grudnia 2017,g. 18.30
w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26. Wstęp wolny
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KARTA NADARZYNIAKA

- już ponad tysiąc osiemset 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.

653

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

• Salon Fryzjerski „Marzena”,

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

• SalonPiękności„Eli”, ul.Mszczonowska
50K, Nadarzyn; 5% 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.
Rodzaj biletu
30 dniowy imienny obowiązujący
w strefie 1 i 2
90 dniowy imienny obowiązujący
w strefie 1 i 2
30 dniowy imienny obowiązujący
tylko w strefie 2
90 dniowy imienny obowiązujący
tylko w strefie 2

Do biletu normalnego

ZDROWIE I
URODA:

Do biletu ulgowego 50%

14 zł

7 zł

54 zł

27 zł

12 zł

6 zł

30 zł

15 zł

• 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

• 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
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• Salon Fryzjerski „Studio 3”,

ul. Mszczonowska 8, Nadarzyn, co druga
koloryzacja premiowana kosmetykiem ryzjerskim:
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.
• CENTER – GAZ USŁUGI GAZOWE, ul. Modra 10, Kajetany; tel. 511
929 559; 5 % budowa instalacji gazowej
• Family Company. Usługi hydrauliczne; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn;
10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48,
Nadarzyn; 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
• 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,
11 (224) listopad 2017
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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.
• A D M A R
Budownictwo Sp. z o. o.
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. admarbudownictwo.pl: tel. 791 559 291; 5% usługi
remontowe, 7% usługi wykończeniowe.
• Studio Reklamowe, ul. Kalinowa 1 Nadarzyn
100 % nadzory autorskie realizowanych projektów
na terenie Gminy Nadarzyn od 10.10.2017 r.
• MG www.mg-rolety.pl;. al. Krakowska
95, Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy; 10 % siatki
przeciw owadom, 5 % rolety zewnętrzne
• Suchy Badyl – Florystyka Artystyczna
ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn; 10 % upominki; 5 % świece; 10 % kwiaty cięte;5 %
kwiaty doniczkowe.

•

Centrum Depilacji Laserowej; ul. Winogronowa 20, Rozalin. 10% depilacja laserowa,
15% fotoodmładzanie,15% terapia trądziku

• 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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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,

Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% bilety
wstępu (1 karta - zniżka na jedną osobę).
• Fundacja im. Borchardta, Poznańska
16/4 Warszawa. www.kapitanborchardt.pl
5% rejs stażowo szkoleniowy dla 1 osoby
8% rejs stażowo szkoleniowy dla minimum 3
osób. Od 12 października 2016 roku.

EDUKACJA:

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

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

• After School
Club, ul. Młodości

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

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

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

SKLEPY:

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

5% okulary korekcyjne.

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

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

• „Klasyka” Centrum Mody;

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

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

internetowy
z
zabawkami;

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

Żaneta Wójtowicz Referat Organizacyjny
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83
• 5.10.2017 r. W godzinach wieczornych wyjazd zastępu do zalanej ulicy
w Kajetanach.
• 6.10.2017 r. W południe wyjazd zastępu
do zalanej posesji przy ulicy Kokosowej.
Dwukrotne wypompowanie wody ze starej studni.
• 11.10.2017 r. W godzianch wieczornych udział zastępu w usunięciu skutków
wypadku na trasie Katowickiej przy zjeździe na ulicę Komorowską w Nadarzynie.
Zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia,
udzielilismy pierwszej pomocy jednej osobie poszkodowanej, a także zajęliśmy się
uprzątnięciem jezdni. Na miejscu obecne były także: Państwowa Straż Pożarna
Pruszków, Wydział Ruchu Drogowego
Pruszków, Pogotowie ratunkowe.
• 13.10.2017 r. Wyjazd zastępu do
wypadku dwóch aut osobowych
w Urzucie. Naszym zadaniem było zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz uprzątnięcie jezdni. Na miejscu obecne były także: PSP Pruszków, Pogotowie ratunkowe.
Działania prowadzone w były w godzinach porannych.
Kilka godzin później zostaliśmy zadysponowani na ulicę Saperską do złamanego konaru drzewa, który opierał się na linii telekomunikacyjnej. Na miejscu obecna była rownież Straż Gminna Nadarzyn.
• 15.10.2017 r. Udział zastępu
w usuwaniu skutków wypadku drogowego w Wolicy na trasie katowickiej.
Zabezpieczaliśmy miejsca zdarzenia.
Na miejscu obecne były także: OSP
Falenty, PSP Pruszków, WRD Pruszków,
Pogotowie ratunkowe.
• 16.10.2017 r. Wyjazd zastępu do usunięcia skutków kolizji dwóch aut osobowych na wysokości hotelu George
w Ruścu. Zabezpieczaliśmy miejsca zdarzenia, uprzątnęliśmy także jezdnię. Na
miejscu obecne były: PSP Pruszków,
Policja WRD Pruszków, Pogotowie ratunkowe.
• 25.10.2017 r. Wyjazd zastępu do kolizji
w Urszulinie. Bez działań ratowniczych.
• 26.10.2017 r. Powiadomienie jednostki
o załączonej czujce dymowej na terenie
PTAK Warsaw EXPO. Po rozpoznaniu
okazało się, że zaczęła się dymić centralka alarmowa na hali F. Bez działań gaśni-
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czych. Na miejscu obecna była także
PSP Pruszków. Działania podjęte
w godzinach popołudniowych.
• 29.10.2017 r. Wyjazd zastępu do
przewróconego w skutek działania silnego wiatru słupa drogowego na skrzyżowaniu w Nadarzynie.
Uprzątnięcie słupa i złożenie części
na poboczu.
• 30.10.2017 r. W nocy wyjazd zastępu do powalonego drzewa i zerwanej linii energetycznej przy ulicy
Błońskiej. Usunięcie drzewa przy pomocy piły. Na miejscu obecne było
Pogotowie Energetyczne Konstancin
Jeziorna.
Natomiast w godzinach porannych
zostaliśmy zadysponowani do usunięcia powalonego drzewa przy ulicy
Lawendowej.

• 31.10.2017 r. Wyjazd zastępu do wydobywającego się dymu spod samochodu przy ulicy Południowej w Starej Wsi.
Po przejechaniu całej ulicy, nie zlokalizowano zdarzenia.
W dniach 27 - 28 - 29 10.2017 uczestniczyliśmy w obstawie targów Moto
Show na terenie centrum handlowego
PTAK. Przede wszystkim odpowiadaliśmy za zabezpieczenie strefy dryftu,
gdzie odbywały się pokazy jazdy samochodami rajdowymi. Podczas trzech
dni zabezpieczenia interweniowaliśmy
czterokrotnie do płonącej instalacji elektrycznej, zapalenia się lampek
oświetleniowych wewnątrz hali, dymu
wydobywającego się spod samochodu
na parkingu, jak i wyłamanego hydrantu przez przejeżdżający samochód.
Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn

Ochotnicza Straż
Pożarna
w Młochowie
OSP Młochów może się pochwalić nowym samochodem strażackim. Jest to samochód specjalny, pożarniczy, średni ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4, marka MAN.
Całkowity koszt zakupu wyniósł 848.700 zł. Gmina Nadarzyn i OSP Młochów
uzyskały trzy dotacje, które pochodziły z następujących źródeł:
Z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 212.175 zł w Programie
2017-NZ-21 „Zapobieganie zagrożeniom środowiska i poważnym awariom oraz usuwanie
ich skutków poprzez zakup samochodów pożarniczych oraz sprzętu ratowniczego”.
Z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej otrzymaliśmy
dofinansowanie 150.000 zł z Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego.
Z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy dofinansowanie 100.000 zł z programu „OSP-2017” na zakup sprzętu specjalistycznego
dla Ochotniczej Straży Pożarnej Młochów”
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V Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia
Wykład pt. „Depresja jako choroba cywilizacyjna” w ramach V Nadarzyńskich
Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia.
17 listopada 2017 roku w Nadarzyńskim Ośrodku kultury odbył się wykład
pt. „Depresja jako choroba cywilizacyjna”, który poprowadził lekarz specjalista
psychiatra Grzegorz Nawara, kierownik
oddziału psychiatrycznego w MSCZ
w Pruszkowie; doświadczony w pracy
ambulatoryjnej, specjalizujący się w leczeniu zaburzeń afektywnych i psychoz.
Uczestnicy wykładu mogli zabrać ze
sobą przygotowane przez doktora poradniki dla chorych i ich rodzin „Depresja oraz Choroba afektywna dwubiegunowa” (wyd. Adamed), a także skalę
depresji Becka (tzw. Test Becka) służącą
do przesiewowego rozpoznawania u siebie objawów depresji.
Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe Tęcza przygotowało ulotki
z informacją na temat tej choroby oraz
informacje o instytucjach pomocowych
(na podstawie materiałów z kampanii
Twarze Depresji. Nie oceniam. Akceptuję).
Tradycyjnie był kącik degustacyjny potraw z ziemniaka, kawa, herbata, gorąca
czekolada.
W tym dniu mogliśmy podziwiać występ mima, prace konkursowe pt. Kolory depresji wykonane przez uczniów
Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie oraz wysłuchać wzruszającego
koncertu muzycznego Grupy Oazowej
z Kostowca.
Spotkania organizowane w ramach
Nadarzyńskich Dni Profilaktyki cieszą
się coraz większą popularnością a temat
wykładu z 17 listopada zainteresował
bardzo dużą liczbę mieszkańców naszej
Gminy. Wiedza na temat tej, coraz powszechniejszej choroby, którą podzielił
się z uczestnikami wykładu dr Grzegorz
Nawara, jej przebiegu, sposobach i formach opieki nad chorym może pomóc
zarówno osobom cierpiącym na depresję jak i najbliższym, których udział już
na etapie diagnostyki a następnie w procesie terapeutycznym jest bardzo ważny
czy wręcz niezbędny.
Określenie depresja jest terminem
bardzo szerokim. Cytując za wyżej
wspomnianym poradnikiem „W języku
medycznym/ klinicznym oznacza długotrwałe, uporczywe uczucie rozpaczy,
braku nadziei różniące się jakościowo
11 (224) listopad 2017

od przeżywanych przez osoby zdrowe
odczuć smutku/nieszczęścia. U osób
doświadczających klinicznej postaci depresji choroba utrudnia lub wręcz dezorganizuje normalne funkcjonowanie
rodzinne, zawodowe i towarzyskie.”
Depresja może dotknąć każdego z nas,
występuje w każdej grupie wiekowej. To
na co powinniśmy być szczególnie
uwrażliwieni, to na pewno depresja
wśród dzieci i młodzieży. Niezdiagnozowana i nieleczona może nieść
za sobą tragiczne skutki. Dlatego
ważne jest, aby nie lekceważyć zachowań czy objawów, które mogą ją
maskować.
We współczesnej psychiatrii stosuje
się takie formy leczenia, jak farmakoterapia, psychoterapia, terapia społeczna a proces leczenia prowadzi się
w warunkach domowych, ambulato-

ryjnych lub szpitalnych. Warto tu zaznaczyć, że do lekarza psychiatry nie
jest wymagane skierowanie. Osoba,
która podejrzewa u siebie depresję,
bądź osoba najbliższa po zauważeniu
niepokojących objawów może udać
się do dowolnie wybranej Poradni
Zdrowia Psychicznego.
Na zakończenie chciałbym podziękować Wszystkim, którzy skorzystali
z naszego zaproszenia oraz włączyli
się w organizację V NDP i „przekazać” cytat, który powtarzam za dr.
Grzegorzem Nawarą „Po drugiej
stronie chmur zawsze jest czyste niebo.” Éric-Emmanuel Schmitt, dramaturg.
Z życzeniami pogody ducha,

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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Nadarzyńscy muszkieterowie sportu

W V edycji Wyróżnienia „Pasjonat Sportowej Polski” znalazło się
50 laureatów z całego kraju. Wyróżnieni tym zaszczytnym mianem poprzez swoją pasję do sportu zachęcają
dzieci, młodzież i dorosłych do zdrowego stylu życia. Poprzez aktywne
działania przyczyniają się do tworzenia infrastruktury sportowo - rekreacyjnej w Polsce. Podczas uroczystej
Gali Sportowa Polska, która odbyła się
25 października br. w Warszawie zostali wyróżnieni trenerzy i instruktor
z Gminy Nadarzyn, Bogdan Lewandowski, Witold Siwiec oraz Dariusz
Zwoliński (sylwetkę Dariusza Zwolińskiego przedstawiliśmy w ostatnim numerze
WN).
Wyróżnienie „Pasjonat Sportowej Polski” przyznawane jest przez
Klub Sportowa Polska w ramach
Programu „Sportowa Polska”. Celem przyznawania tytułu „Pasjonat
Sportowej Polski” jest propagowanie na forum ogólnopolskim osób,
które budują sportowe oblicze gminy, promują sport i rekreację oraz
zachęcają do uprawiania zdrowego
stylu życia. Pasjonat Sportowej Polski
to osoba, która poprzez swoją pracę
zawodową i działalność społeczną
przyczynia się do upowszechniania
kultury fizycznej, działa na rzecz
sportu dzieci i młodzieży, aktywizuje inne środowiska, a za sprawą
swoich działań jest wzorem i autorytetem dla mieszkańców, uczniów
i sportowców.

BOGDAN
LEWADOWSKI
Trener Gminnego
Ludowego
Klub
Sportowego
„Nadarzyn” ze
sportem związany jest od 1971 r. Wychował kilka
pokoleń piłkarzy. Jednym z jego
sukcesów jest budowa zespołu piłkarskiego w Nadarzynie i awans do
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A-klasy. Posiada certyfikat trenera
łyżwiarstwa, trenera piłki nożnej, sędziego międzynarodowego
w łyżwiarstwie szybkim. Oddany jest pracy z młodzieżą, dla
swoich zawodników zawsze znajdzie czas. Szanowany i doceniany
nie tylko jako szkoleniowiec, ale
i wychowawca. Był zawodnikiem
Legii Warszawa. Kolory Legii prezentował również na murawie,
grał także w Zniczu Pruszków,
w którym zaczynał karierę piłkarską, w Polonii Warszawa i Wiśle Chicago (przez dwa lata). Do
dziś czynnie uczestniczy w życiu
sportowym gminy Nadarzyn, jest
II trenerem seniorów w sekcji piłki
nożnej GLKS Nadarzyn. Za swoje
zaangażowanie w pracę na rzecz
sportu otrzymał m.in. Złoty Krzyż
Zasługi i Medal za zasługi dla lokalnej społeczności (Pruszków, Nadarzyn, Warszawa).
- Czy Pana zdaniem w gminie Nadarzyn są wystarczające warunki do
uprawiania sportu?
- Jeśli chodzi o sport masowy dzieci i młodzieży to są tutaj jak najbardziej sprzyjające warunki. Jeśli chodzi
o sport wyczynowy, to brakuje drugiego boiska do piłki nożnej. Mamy
piękny stadion z bardzo dobrą nawierzchnią – jeden z najlepszych
obiektów w powiecie, na którym
chcieliby grać i trenować wszyscy zawodnicy. Przy tak dużej liczbie drużyn nie jest to możliwe, bo przy tak
intensywnej eksploatacji murawa zostałaby zdewastowana. Problem rozwiązałoby drugie boisko ze sztuczną
murawą takie jak ma przykładowo
Nowa Wieś.
- Posiada Pan certyfikat trenera
łyżwiarstwa i uprawnienia sędziego
międzynarodowego w łyżwiarstwie
szybkim. Skąd u trenera piłki nożnej
i piłkarza łyżwiarstwo?
- Pytanie powinno brzmieć skąd
u łyżwiarza wzięła się piłka nożna.
Gdy zaczynałem przygodę ze sportem to były lata 50. i 60. Uprawiałem
sport, który był dostępny i sprawiał
przyjemność. Zimą jeździłem na łyżwach, jak wielu chłopców z Prusz-

kowa w tamtym okresie. Natomiast
latem grało się w piłkę nożną. Jednak
w pierwszej drużynie Zniczu Pruszków zaczynałem od łyżwiarstwa. Kilkakrotnie zdobywaliśmy Mistrzostwa
Drużynowe Polski w łyżwiarstwie
szybkim. Później była piłka nożna,
kolejne drużyny. Kiedyś sport był
inny. Można było z powodzeniem
uprawiać kilka dyscyplin. Dziś sport
jest bardziej wyczynowy, dobrym
można być tylko w jednej dyscyplinie,
no chyba, że startuje się w pięcioboju
nowoczesnym. Gdy zaczynałem trenowało się to co dawało przyjemność
i były możliwości.
- Co daje Panu satysfakcję? Czy najważniejsze są wyniki?
- Jako trener wychowałem wielu
wspaniałych ludzi i zawodników. Wielu z nich dziś jest trenerami w GLKS-ie Nadarzyn. Odnosiłem też sukcesy.
Trenowałem drużynę, która w 1996
roku awansowała z klasy B do A. To
było wtedy znaczne osiągnięcie. Niewiele osób o tym wie czy pamięta, ale
królem strzelców w tej drużynie był
obecny zastępca wójta Tomasz Muchalski. Bardzo dobry zawodnik. Teraz mam 81 lat i staram się nie stracić
kontaktu ze sportem i sportowcami,
a jednocześnie pomagać i angażować
się na ile pozwalają siły. Obecnie w
sporcie zawodowym liczą się wyniki
- pieniądze. Sport amatorski daje satysfakcję i rozwija kulturę fizyczną zdrowie. Zawodowo uprawiany sport
jest bardziej nastawiony na wyniki,
bardziej urazowy i bardziej obciążający dla organizmu.
Tutaj w gminie, trenując dzieci
i młodzież najważniejszy jest rozwój
oraz satysfakcja. Nie jest sztuką wygrywać, ale sztuką jest przegrać z honorem, a to nie każdy potrafi.
- Dziękuję za rozmowę.

red.

Dyrekcja Gminnego Ośrodka
Sportu w Nadarzynie składa
Panu Andrzejowi Sieradzanowi
serdeczne podziękowania za
współpracę i życzliwość.
11 (224) listopad 2017

Wiadomości Nadarzyńskie

Ważne telefony
Policja
997
Komisariat Nadarzyn:		
22 729 81 77 		
Komenda Pow. Pruszków:
22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna 			
998
Pruszków 			
22 758 62 52
				
22 758 77 01
OSP Nadarzyn 			
22 729 81 83
OSP Młochów			
22 729 91 99
Straż Gminna
22 720 08 67
Pogotowie gazowe		
992
Gazownia Warsz. O/Pruszków
22 758 85 46
Pogotowie energetyczne		
991
Pogot. energ. Konstancin Jez.
22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe 		
999
Pruszków 			
22 755 52 22
				
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn 			
22 729 81 28
Młochów 			
22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)
Urząd Gminy Nadarzyn
Sekretariat		
22 729 81 85 w. 100, 101
Fax			
22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami 22 729 81 93
w. 161,162
Referat Urbanistyki i Architektury 22 729 81 98 w. 151,
152,153,
Referat Działalności Gospodarczej w. 172
Referat Inwestycji 22 739 97 06 w. 126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu
w. 110 - 116
Referat Realizacji Podatków i Opłat w. 121- 124, 120
Kasa
w. 203
Referat ds. funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
			
w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji 				
w. 165,166
Gminny Zespół Oświatowy.
w. 190,191
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych
w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz
ochrony informacji niejawnych 		
w. 197
Samodzielne stanowisko ds. audytu
w. 195
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie 22 739 73 44
w. 171
Biuro Rady Gminy		
22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:		
Dowody osobiste			
22 729 89 14
Ewidencja Ludności
22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ. 22 729 81 73;
w. 183, 184, 185, 186, 187 tel/fax 22 739 73 20
świadczenia rodzinne
22 739 97 07
Przesiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami pracy wodociągowe:			
503 755 217
kanalizacji sanitarnej: 22 729 83 20; 516 378 261
Starostwo Powiatowe:
Sekretariat 			
22 738 14 00
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Fax 				

22 728 92 47

Nadarzyński Ośrodek Kultury
22 729 89 15
Gminny Ośrodek Sportu 		
22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum
				
22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”
w Nadarzynie			
22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie
22 729 90 47
Żłobek w Ruścu
22 724 50 66
Liceum w Nadarzynie
22 739 96 90; 22 739 98 16
SP Kostowiec			
22 729 91 69
SP Młochów		
22 729 91 40
SP Nadarzyn			
22 729 81 66
SP Rusiec			
22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska		
22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie		
22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie		
22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy		
22 729 81 65
Przedszkole „Maluch”		
22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”		
607 615 231
Przedszkole „Jupik”		
22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”
695 743 265
Przedszkole „Bajkowy Lasek”
502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi 519 743 727; 22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Sternik”
22 739 70 74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie
502 936 482
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pitagoras tel. 728 52 52 54
Fundacja Kultury Informacyjnej w Nadarzynie
				22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie 		
22 729 89 13
Biblioteka w Młochowie 		
22 729 90 09
Urzędy Pocztowe:
05-830 Nadarzyn 		
22 729 81 18
05-831 Młochów 			
22 729 91 48
Apteki:
ul. Błońska 6 B			
22 729 88 31
ul. Sitarskich 1 			
22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a		
663 913 821
				
22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1
22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka			
22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody):		
22 739 57 25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie 22 739 76 20
				
22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie
				
22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu
				
22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi w Kostowcu 22 729 94 37; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
22 729 94 37; 517 541 169;
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia
w Walendowie 		
22 729 88 80 lub 81
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...

- prawda w krzywym zwierciadle, czyli profesjonalna dezinformacja
Malkontenctwo to stan umysłu,
w naszej gminie przejaw interesowności i wyrachowania. Taki wiecznie
niezadowolony człowiek czerpie perwersyjną przyjemność z tego, że coś
poszło źle. Nawet gdy sprawy toczą
się zgodnie z planem, a efekt jest pozytywny gminny Malkontent znajdzie
powód do krytyki. Przedziwną satysfakcję sprawia mu narzekanie, potępienie i negowanie cudzych działań
– zwłaszcza sukcesów. Każdy powód
jest dobry. Że droga jest utwardzona
tłuczniem, a nie asfaltem. Że powstało liceum, a nie kolejna podstawówka
czy zawodówka. Że dzieci w klasach
za mało i choć szkoła jest publiczna,
to warunki nauki są jak w prywatnej.
Że deszcz pada i zalewa działkę. Że
pola nie zalewało bo był drenaż, a jak
podczas budowy domu uszkodzono
drenaż to woda w ogródku stoi. Że
nie te drogi, które on by chciał utwardzono destruktem. A w ogóle, to kto
zdecydował, które drogi utwardzać?
Dlaczego akurat te, a nie inne? Po co
boisko, skoro można zrobić chodnik?
Po co chodnik bez oświetlenia, po co
oświetlenie bez spowalniaczy i po co
spowalniacze bez chodnika, a chodnik bez boiska do którego by prowadził? Zawsze znajdzie powód do
niezadowolenia, a wszystkiemu jak
zawsze winny jest Wójt i „kotleciarze”. Czyli cała rzesza mieszkańców,
którzy nie widzą jak bardzo jest źle.
Ci, którzy dostrzegają cokolwiek dobrego w innych ludziach, czy działaniach, są „oderwani od rzeczywistości”, naiwni lub z PSL-u. Doszło już
do takiej skrajności, że ten kto nie jest
Malkontentem musi być powiązany
z Wójtem, czy to rodzinnymi, czy
zawodowymi koligacjami ewidentnie
„sitwa”. Tak naprawdę Malkontenctwo to ciężka i zaraźliwa choroba ducha. Trudno się z niej wyleczyć, gdyż
nosiciele tego wirusa uważają się za
zdrowych. Malkontentowi trudno
zmienić nawyk narzekania, bo kiedy
mówi, że nic nie ma sensu, to w to
szczerze wierzy. Dodatkowo gminny Malkontent w krytykowaniu ma
również swój interes. Obrzydzenie,
zohydzenie wszystkiego, ma na celu
przekonanie wszystkich, że Wójt
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jest zły i wszystko robi źle. Za to on
Malkontent wprowadzi dobrą zmianę
i odtąd wszystko będzie dobrze. Malkontenctwo ma w naszej gminie wielu
gorliwych wyznawców pomimo tego,
że stoi w ewidentnej sprzeczności
z tym, czego nauczał Jezus. Niektórzy
tak zapamiętali się w tym krytykanctwie, że uważają, że pełnią wiekopomną misję „Trzeba przecież napiętnować zło. Trzeba nazwać rzeczy po
imieniu, bo „prawda nas wyzwoli””.
Tymczasem jeśli krytykować to czyny
a nie ludzi.
Aby się wyleczyć Malkontent musiałby przede wszystkim chcieć. Takim lekarstwem może być powtarzane codziennie zadanie wyszukania
przynajmniej trzech dobrych rzeczy,
które się mu każdego dnia przytrafiły i za które może czuć wdzięczność.
Nie chodzi o zamiatanie spraw pod
dywan, lecz docenianie tego co dobre,
gdyż daje nam to energię również do
przezwyciężania wszelkich trudności.
Jednak gminny Malkontent nie chce,
nawet nie może wyzdrowieć. On
musi krytykować, bo to narzekanie
i wytykanie nawet wyimaginowanych
błędów jest uzasadnieniem jego istnienia. Gdyby wszystko było dobrze
jakie miałby uzasadnienie na domaganie się zmiany władzy? Zatem jeśli
chce zasiąść w fotelu Wójta musi krytykować. A Malkontent nie tylko tego
chce, on o tym marzy i pożąda. Dlatego torpedował inicjatywę gminną
szeroko popartą przez mieszkańców
przekształcenia gimnazjum w ogólniak. Liczył, że skutecznie zablokuje
pomysł i pokaże jak nieskuteczna jest
władza. Jeśli mieszkańcy będą bardzo
chcieli i temat nie umrze, chciał powstanie ogólniaka uskutecznić w roku
wyborów samorządowych i sobie
przypisać zasługę. Zły Wójt poparty
przez „sitwę” i „kotleciarzy” jednak
przeforsował inicjatywę i liceum powstało. Zgodnie z zamierzeniami warunki miały być kameralne i sprzyjać
indywidualnemu rozwojowi talentów
i zainteresowań uczniów. Teraz Malkontentowi nie pozostaje nic innego,
jak przełknięcie własnej klęski i krytykowanie. No może jeszcze nasłać
kontrolę…

Chce władać jedną z najbogatszych
i najlepiej ocenianych gmin w kraju,
a od jakiś siedmiu może dziesięciu lat
tylko się przyczepia. Rozumiem, że
można mieć odmienny punkt widzenia, ale żeby ani jednej gminnej inicjatywy nie ocenić pozytywnie?! Zwłaszcza, że tyle się w naszej gminie dzieje.
Ostatnie lata, to faktycznie niesamowity rozwój. Nie chodzi tylko o drogi czy szkoły. Rozwija się wszystko,
infrastruktura, sport, oświata, gmina
jest atrakcyjna dla bogatych firm i ludzi uciekającym przed zgiełkiem stolicy. Zrównoważony rozwój i zdrowy rozsądek sprawiają, że w miarę
możliwości zaspokajane są nie tylko
podstawowe potrzeby mieszkańców.
W dodatku różnorodna baza daje
możliwość ciekawego spędzenia czasu wszystkim bez względu na wiek,
płeć czy zainteresowania.
Rozbawiło mnie „wyzwanie” radnego powiatowego. Doprawdy ma
chłopina poczucie humoru. Wszystkie drogi gruntowe powiatowe chce
przekształcić w asfaltowe!!! Super tylko czy z chodnikami i oświetleniem,
całą towarzyszącą infrastrukturą? Czy
też gminy będą musiały uczestniczyć
finansowo w tym „wyzwaniu powiatu”? Jeśli wszystko finansowane będzie z kiesy powiatowej, a asfaltowe
drogi powstaną wraz z pełną infrastrukturą to jestem pod wrażeniem.
Jeśli natomiast asfalt ma być współfinansowany z gminami, a do tego
chodniki, przepusty, latarnie itd. mają
fundować gminy, to już tak pięknie to
nie brzmi. Wręcz będzie oznaczało,
że gmina będzie musiała komuś zabrać lub czegoś nie zrobić, aby dorzucić do sukcesu powiatu.
Jednak pełen optymizmu patrzę
w przyszłość, radnego trzymam za
słowo i już się cieszę na ten asfalt za
powiatowe środki, bo droga – mili
Państwo – może być drogą do sukcesu lub porażki.
AntyMalkontent
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski

Z życia parafii...

Z radością informujemy, że
w październiku 2017 Sakrament
Chrztu przyjęli: Maria Matuszewska, Franciszek Lis, Hanna Goryniak,
Nikola Przybylska, Eryk Klimowski,
Julia Materka, Stanisław Jankowski,
Zuzanna Goszcz.
Sakramentalny Związek
Małżeński w październiku
2017 r. zawarły następujące osoby:
Łukasz Strzemieczny – Katarzyna
Wojda.

Z przykrością informujemy, że
w październiku 2017 r. odeszli
z naszej Parafii:
śp. Władysława Kostyra, śp. Maria
Madelska, śp. Kazimierz Radziak,
śp. Józef Kulkowski, śp. Karola
Śmigielska, śp. Marian Piotrkowicz
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych
z naszych rodzin.

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

Internet: www.parafianadarzyn.pl,
ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

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
11 (224) listopad 2017
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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

Finco –Stal Serwis Sp. z o.o.
ul. Skulska 7, Nowa Bukówka poszukuje: OPERATORÓW LINII
PRODUKCYJNEJ DO CIĘCIA BLACH oraz MAGAZYNIERÓW.
Oczekiwania: gotowość do pracy
w systemie zmianowym, umiejętność pracy w zespole,
odpowiedzialność, uprawnienia na wózki widłowe i suwnice
mile widziane. Oferujemy: praca na pełen etat z atrakcyjnym
wynagrodzeniem, stabilne zatrudnienie w firmie
o ugruntowanej pozycji na rynku.
CV proszę przesłać na:
praca@fincoserwis.pl
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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
Kupię mieszkanie do 60 m kw. w Nadarzynie lub na
terenie.Gminy Nadarzyn. Tel. kontaktowy: 602 291 301,
607 825 013
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

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

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

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

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 działkę budowlaną w Urzucie. Tel. 505 987 404
65 latek poszukuje partnerki do siebie. Tel 500 696 912
Wywóz nieczystości płynnych
Tel. 503 906 665 SZYBKO - TANIO - SOLIDNIE
Firma zatrudni do serwisu sprzątającego:
mile widziane panie. Praca w godzianch
popołudniowych. Miejsce pracy: Kajetany
k. Nadarzyna, tel. 510 272 943
Przyjmę do pracy w kwiaciarni i zakładzie
pogrzebowym. Tel. 602 120 832; 22 720 33 69
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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

Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną – 1000 m kw.
w Rozalinie – dostęp do mediów.
Tel. 22 729 86 01; 661 160 045; 505 002 003

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

Pracownia protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219
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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
11 (224) listopad 2017
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K U LT U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn

Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13;
www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl
FELLOWES
J.: Belgravia
Najnowsza powieść twórcy serialu Downton
Abbey i laureata
Oscara za scenariusz do Gosford
Park
Roberta
Altmana. Salony
XIX-wiecznego Londynu. Pod pozornym chłodem kipi tu od namiętności,
a skrywane długo tajemnice prędzej
czy później muszą wyjść na jaw.
LANGE K.: 40 godzin
Gdy w stolicy Niemiec trwają obchody Ekumenicznych Dni Kościoła,
policja otrzymuje anonimowy telefon
i filmik, na którym ktoś ukrzyżowuje mężczyznę. Funkcjonariusze mają
czterdzieści godzin na znalezienie
ofiary. Jeśli nie zdążą, nie tylko mężczyzna zginie, ale cały Berlin stanie
w ogniu. Rozpoczyna się wyścig z czasem i pogoń za zamachowcem. Emocjonujący thriller, w którym godziny
zamieniają się w sekundy, a realizm
opisanych zdarzeń wywołuje ciarki.
WENTZ
I.: Hashimoto : jak
w 90 dni
pozbyć się
objawów i
odzyskać
zdrowie
Hashimoto
to najpowszechniejsza
przewlekła
choroba autoimmunologiczna – zmaga się z nią co trzecia kobieta na świe-

cie. Jest bezpośrednią przyczyną między innymi zapalenia tarczycy. I jak
dotąd jest nieuleczalna. Gdy w 2009
roku u farmaceutki Izabelli Wentz
zdiagnozowano chorobę Hashimoto, kobieta postanowiła zmierzyć się
z nią na własnych warunkach. Wykorzystując swoje doświadczenie i medyczną wiedzę mamy lekarki, opracowała kurację, dzięki której… może
żyć normalnie! Teraz chce pomóc
także innym.

RADOMSKA M.: Maraton do
szczęścia
Co mają wspólnego
rybki
akwariowe, niesforny, gustujący w pożeraniu
ubrań amstaff,
tajemniczy dręczyciel i pocięte opony? Tu
nie ma mowy
o
przypadku! Ta powieść ma świetnie skrojoną
fabułę, wartką akcję, tajemnice i rodzinne sekrety, ale też trochę humoru
i… dreszczyk grozy!
HARPER T.: Stacja Zodiak
Stacja Zodiak to lektura tak przejmująca i nieprzewidywalna, jak surowy klimat Arktyki. Lodołamacz Straży Przybrzeżnej Terra Nova przedziera się
przez zamarznięty Ocean Arktyczny,
gdzie w promieniu setek kilometrów
nie powinno być żywego ducha. Nagle z mgły wyłania się wychłodzony
i skrajnie wyczerpany człowiek, który
samotnie przemierza na nartach lodową pustynię. Gdy odnajdują się inni
ocaleni, w swoich relacjach odsłaniają

podstępne praktyki spółek naftowych,
knowania rosyjskiego wywiadu, katastrofalną wizję globalnego ocieplenia,
a także zwykłą ludzką zawiść i pazerność. Jednak oblicze prawdy przerasta
wszelkie wyobrażenia…

KOS-KRAUZE J., PAWLICKA
A.: Jest życie po końcu świata
Ta książka to nie jest zwykły wywiad
rzeka. Osobista rozmowa z Joanną Kos-Krauze przeplatana jest reportażami z Rwandy, kraju, którego
mieszkańcy muszą nauczyć się żyć na
nowo, a który stał się drugim domem
Joanny. Temat tej książki również nie
jest błahy. Jest to przepiękna, choć
momentami dotkliwa opowieść o sile
miłości, determinacji i przebaczenia.
O sile kraju, który odbudowuje się po
wojnie domowej, i sile kobiety, która
przeżywa swój osobisty koniec świata
i się po nim podnosi.
KWIATKOWSKA
K.: Zgubna
trucizna
Nowa powieść
Katarzyny
Kwiatkowskiej
to nie tylko
kolejna znakomicie skonstruowana intryga
kryminalna. To także wspaniały portret
Poznania z początku XX wieku: ulice,
pałace i sale balowe. Opisane tak, że
można niemal wyczuć zapach perfum, woń cygar, usłyszeć szelest sukien, stłumione szepty i balową muzykę.
Rubrykę redaguje - Ewa Marjańska Dyrektor Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna:
pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw.,
pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl
Co słychać w świetlicach...
Młochów
27 października odbył się kolejny konkurs z cyklu „Gotuję, bo lubię”. Tym
razem uczestnicy musieli zmierzyć się
z kuchnią wegetariańską. Jury konkursu miało „ciężki orzech” do zgryzienia,
bowiem wszystkie zgłoszone potrawy
były pyszne. Werdykt jednak zapadł
i I miejsce otrzymało Kółko Kulinarno-Twórcze ze świetlicy NOK
w Urzucie, II miejsce (ku naszej radości) zajęła świetlica w Młochowie, III
miejsce otrzymało Koło Gospodyń
z Młochowa ex aequo z panią Gabrielą
Sikorą. Dodatkową atrakcją dla dzieci
była możliwość stworzenia autorskiej
pracy z koralików do prasowania, każdy
mógł także skomponować swój własny
sok, swoją „bombę witaminową”! Na
zakończenie były zabawy animacyjne dla
dużych i małych. Dziękuję wszystkim,
którzy ten dzień postanowili spędzić
z nami. W szczególności chciałbym
podziękować naszemu fantastycznemu
jury, paniom: Monice Kołakowskiej,
Barbarze Szmel i Katarzynie Krysik.
Marcin Szwed
Instruktor świetlicy NOK w Młochowie

Wolica
Jesienne inspiracje plastyczne
W październiku w świetlicy w Wolicy
odbywały się warsztaty plastyczne pt.
”Inspiracje plastyczne z liści”.
Podczas jesiennych spacerów dzieci uwielbiają zbierać kolorowe liście,
kasztany, szyszki czy żołędzie. Tylko co
z nimi zrobić, by nie wylądowały w koszu na śmieci? Można wykorzystać je
w zabawie z dziećmi, a dokładnie na
zajęciach plastycznych. Pomysłów było
bardzo dużo np. zabawne zwierzątka
– wystarczy odpowiednio ułożyć liście
dopracować szczegóły i powstaje jeżyk,
zajączek, sowa czy wiewiórka. Postanowiliśmy wspólnie zrobić krajobraz pejzaż jesienny (las i krzewy owocowe).
Uczestnicy warsztatów wykorzystali rożne techniki plastyczne i różne materiały
m. in. rysowanie ołówkiem, kredkami,
malowanie farbami, wyklejanie plasteliną czy zrobienie chmurek z płatków
kosmetycznych. Dało to bardzo reali11 (224) listopad 2017

styczny efekt. Owoce, które dzieci lubią
najbardziej, uwieczniły na papierze (borówki, maliny, winogrona czy włoskie
orzechy). Stworzyliśmy prace indywidualne i pracę zespołową, które można
obejrzeć na naszej stronie internetowej.
Jednak to nie koniec naszych pomysłów
plastycznych inspirowanych jesienią,
mamy dużo materiałów i zamierzamy
kontynuować nasze działania. Wszystkim uczestnikom dziękuję za zaangażowanie i mile spędzony czas w naszym rodzinnym gronie. Zapraszam na następne
twórcze spotkania.
Barbara Skrobisz
Instruktor świetlicy NOK w Wolicy

Parole
„Poznajemy kuchnie świata”
9 listopada w naszej świetlicy odbyło się
kolejne spotkanie kulinarne tym razem
poświęcone kuchni żydowskiej. Było to
bardzo ciekawe poznawczo doświadczenie. Dowiedzieliśmy się, że cymes,
to smakołyk, zazwyczaj deser, ale może
być również daniem głównym, zawierającym mięso. Zawsze jednak jest słodki
i ma czerwoną lub pomarańczową barwę a podstawowym składnikiem jest
podsmażana marchewka. Natomiast
kawior żydowski nie ma nic wspólnego z rybą -w kuchni koszernej nie wolno jeść kawioru z ikry jesiotra czy innej
ryby. Pod tą nazwą kryje się potrawa
z siekanych wątróbek kurzych, cielęcych
lub wołowych, pieczonych albo duszonych na smalcu kurzym bądź gęsim,
z dodatkiem jajek na twardo i cebuli.
A co to jest gęsi pipek? To duszone gęsie
żołądki. Mogliśmy spróbować również
macy i humusu w kilku smakach.Na wycieczkę po kuchni żydowskiej zabrał nas
pan Sławomir Majewski miłośnik każdej
kuchni i pasjonat gotowania. Kolejne
spotkanie, już w styczniu, poświęcone
będzie kuchni czeczeńskiej. Zobaczymy,
co nas tym razem zaskoczy. Chętnych
zapraszamy do śledzenia naszej strony
internetowej lub facebooka, gdzie pojawi się dokładna data spotkania, na które
już dziś Państwa serdecznie zapraszamy.
Przepisy dostępne na stronie www.nok.
pl w zakładce świetlicy w Parolach.
Od wielu lat w świetlicy w Parolach

prowadzona jest akcja „ Szczepionka na
zimę, czyli zjedz jabłko”. Możliwa jest
ona dzięki Państwu Renacie i Mirosławowi Chruściakom, którzy zaopatrują
nas w dorodne, świeże i pachnące owoce. W tym roku również możemy prowadzić akcję. Za tę wieloletnią współpracę bardzo dziękujemy.
Przy świetlicy prężnie działa Koło Gospodyń Wiejskich zachęcamy do przyłączenia się a tym samym do brania udziału w wydarzeniach dedykowanych tylko
tej grupie jak np. wyjazd na warsztaty do
Osikowej Doliny.
Jedna z sal świetlicy została wyposażona w klocki sensoryczne. Przestrzeń
jest przyjazna i kolorowa. Obecnie
pracujemy nad doposażeniem miejsca
w maty i tablice sensoryczne, które sam
i przygotowujemy w ramach zajęć
świetlicowych. Zapraszamy rodziców
i opiekunów z dziećmi do zabawy i korzystania z tej przyjaznej przestrzeni
w godzinach pracy świetlicy.

Wydarzenia w świetlicy i zapowiedzi
Świetlica, to miejsce spotkań muzycznych grupy ludzi realizujących projekt
pt. „Trzy stoliki” pod okiem jego autora
pana Janusza Potempskiego. Efektem
tych spotkań był Muzyczny Wieczór
Andrzejkowy, który odbył się 25 listopada (sobota). Wystąpili nasi znajomi
i sąsiedzi wśród nich Iwona Oloś, Joanna Potempska, Anna Stec, Katarzyna
Przywecka, na gitarach akompaniowali
Janusz Potempski i Paweł Wołoszyn.
Jeśli nie masz pomysłu na świąteczną
dekorację zapraszamy do świetlicy na
warsztaty poświęcone stroikom świątecznym, może tu znajdziesz inspirację.
A może to Ty nas czymś zainspirujesz.
Widzimy się 14 grudnia (czwartek) o godzinie 17.00.
W świetlicy rusza akcja „Sztuka w przestrzeni publicznej”. W ramach akcji będą
odbywały się wystawy, koncerty, spotkania w plenerze. Zapowiedzią będzie
ustawienie i ubranie choinki. 17 grudnia
(niedziela) o godzinie 12.00 zapraszamy
wszystkich chętnych na wspólne ubieranie choinki na placu przed świetlicą,
przyjdź do nas i miej swój udział w dekorowaniu przestrzeni publicznej. A jeśli
pogoda pozwoli to również spróbujemy
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ulepić bałwana i porzucać śnieżkami do
celu. Wszystko zakończymy gorącą herbatą i czymś słodkim. Wymienimy się
poglądami i pomysłami na kolejne działania. A może masz ochotę podzielić
się z nami swoją pasją i zaprezentować
w świetlicy swoje prace czy pomysły?
Zapraszamy do współpracy.
Na w/w wydarzenia wstęp wolny.
Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK w Parolach

Urzut
Teatr Wariacja
22 października gościliśmy w świetlicy Teatr Wariacja z przedstawieniem
„Trzej muszkieterowie i D’Artagnan
– tajemnica królewskiego klejnotu”.
Był to spektakl interaktywny, dla małych i dużych -czynny udział brały zarówno dzieci jak i rodzice. Doskonali
artyści sprawili widzom wiele radości
i umilili nam niedzielne popołudnie.
Po przedstawieniu był słodki poczęstunek i można było po raz pierwszy
obejrzeć wystawę, która na stałe zagościła w świetlicy. Wystawa, to 23
plansze z kolażem zdjęć z życia świetlicy z lat 1997 -2017, upamiętniająca
20 lecie działalności
. Wystawę można oglądać w godzinach otwarcia świetlicy. Serdecznie
zapraszamy.
Halloween
Tak jak planowaliśmy, obchody Halloween przebiegły u nas w dwóch etapach. W czwartek 26 października ci,
którzy przyszli do świetlicy mogli wykonać sobie czarodziejską czapkę czy
pelerynę i wspólnie z innymi wyciąć
i udekorować halloweenową dynię.
W poniedziałek 30 października
było u nas „straaaaasznie”….fajnie.
Wszystko było straszne - straszne makijaże i straszne jedzenie, czyli ciastkowo - paluszkowe pająki, duchowe
banany, mini dynie z mandarynek
i tosty – duchy, które dzieci same
przygotowały i zjadły. Na zakończenie odbyła zabawa z chustą animacyjną, wyścigi w workach i zabawy
taneczno - ruchowe.
Agnieszka Sokołowska.
Instruktor świetlicy NOK w Urzucie
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3 grudnia 2017 r. godz. 15.00 zapraszamy na:

Warsztaty Filozoficzne dla dzieci 5-7 lat
Co widzimy? Co nam się podoba?
Podczas zajęć przymierzymy się do analizy otaczających nas obrazów – tych
rzeczywistych i tych namalowanych. Przyglądając się różnorodnym dziełom
sztuki, zaczniemy rozważać czy to, co widzimy nam się podoba i czy każdemu podoba się to samo. Spróbujemy zdefiniować pojęcie smaku i gustu, żeby
wspólnie dotrzeć do pytania o to, czy możemy wartościować to, co widzimy
- na obrazach i w rzeczywistości. Na wszelkie wątpliwości będziemy się starali
wspólnie odpowiedzieć.
Informacja dla Rodziców: pracować będziemy na klasycznej definicji wartości
– jako czegoś cennego i co powinno stanowić przedmiot troski oraz cel dążeń,
a także kryterium postępowania człowieka. Porozmawiamy o tym, czy wartość
jest obiektywna, czy subiektywna. Utrwalimy klasyczną definicję filozofii, jako
umiłowania mądrości. Wstęp wolny

- o godz. 16.00

Koncert dla Dużych i Małych:
„Truwerzy i Waganci, czyli dawni muzykanci”
W programie popularne piosenki i melodie taneczne sprzed stuleci opracowane
w sposób oddający charakter dawnych zabaw dworskich i ludowych. Podczas koncertu zostaną zaprezentowane kopie dawnych instrumentów. Całość zaś dopełnią stroje
muzyków nawiązujące do czasów średniowiecza. Wykonawcy: Paulina Koszewska Sienkiewicz - flety renesansowe, Jędrzej Sienkiewicz - lira korbowa, rabab kashgar,
Miłosz Sienkiewicz - buzuki irlandzkie, dudy.
Wstęp wolny.

Z cyklu „Teatrzyk w walizce”
10 grudnia 2017 r., o godz. 16.00
zapraszamy na przedstawienie

„Zamieszanie ze Świętami”
Teatru Itakzagramy
Kiedy za oknem sypie śnieg, a na niebie wschodzi pierwsza gwiazdka wszyscy spotykamy się w rodzinnym gronie, aby świętować Boże Narodzenie. Nie może się, rzecz
jasna, obyć bez prezentów, ale… gdzie jest święty Mikołaj? Aniołek pomocnik Świętego nigdzie nie może go znaleźć. Renifer Rudolf też nic nie wie, a przecież gdyby
Mikołaj gdzieś wyjechał, on wiedziałby pierwszy. Sprawa jest bardzo tajemnicza. Staje się jeszcze dziwniejsza, kiedy Aniołek znajduje pod choinką bombkę w kształcie
ogórka, kilka węgielków i jakieś czarne ziarenka…
„Zamieszanie ze Świętami”, to interaktywny spektakl muzyczny, w którym dzieci,
poprzez czynny udział w poszukiwaniach świętego Mikołaja, nauczą się m. in. jak
powiedzieć w różnych językach „wesołych świąt”, poznają kolędy z innych krajów
oraz świąteczne zwyczaje.
Na koniec spotkają św. Mikołaja i otrzymają prezent.
Scenariusz i reżyseria: Joanna Mazewska
Muzyka: Katarzyna Waszkiewicz, Dawid Ludkiewicz
Scenografia i kostiumy: Zespół; Nagłośnienie i oświetlenie: Krzysztof Iwanik
Występują: Katarzyna Gruszewska, Joanna Mazewska, Katarzyna Wypchło, Piotr Łokietek
Spektakl trwa ok. 50 minut. - dla dzieci do 10 r.ż
Wstęp 20 zł./dziecko - bilety w sprzedaży od 4 grudnia 2017r.
w kasie NOK w godzinach 13.00 – 19.00 (poniedziałek –piątek).
W dniu imprezy od godz. 15.00. Liczba biletów ograniczona.
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Ikony Grupy Agathos
i koncert Męskiego Zespołu Wokalnego Kairos

Czas przed Świętami Bożego Narodzenia to dobry moment na to by
zainteresować się źródłami chrześcijańskiej kultury. Malarze z grupy Agatos inspirują się tradycją ikonopisania
sięgającą czasów sprzed podziału na
Kościół Wschodni i Zachodni. W galerii 51 m2 zobaczymy współczesne
ikony pisane z zastosowaniem tradycyjnych technik, a podczas wernisażu odbędzie się pokaz prezentujący
poszczególne etapy ich powstawania.
Technikę pisania ikon przybliży Ewa
Grześkiewicz, której prace również
znajdą się na wystawie. Zobaczymy
również ikony Katarzyny Barszcz,
Bartosza Bremera, Małgorzaty Dżygadło Niklaus, Julity Jaśkiewicz, Cecylii Szali.
Przed wernisażem zapraszamy na koncert znakomitego
Męskiego Zespołu Wokalnego
Kairos. Grupa ma w swoim repertuarze głównie śpiewy cerkiewne oraz greckie, ormiańskie
i gruzińskie pieśni liturgiczne.

Przyjdźcie do nas
9 grudnia
o godzinie 17.00
Wystawa potrwa
do 7 stycznia 2018 r.

GRUPA AGATHOS
Jesteśmy grupą osób, które łączy zafascynowanie ikoną. Ikoną jako sztuką, oraz ikoną
jako sposobem modlitwy. Należymy do Kościoła
Katolickiego, jednak duchowość chrześcijańskiego wschodu jest nam bliska. W naszym
malarstwie powracamy do tradycji pierwszego
tysiąclecia chrześcijaństwa, gdy Kościół nie był
jeszcze podzielony. Inspiracje czerpiemy również
z polskiej sztuki sakralnej, w której ikona była
zawsze obecna.
Staramy się poznać i zrozumieć czym jest święty obraz w przestrzeni kościelnej i prywatnej,
jak może ułatwić kontemplację i pogłębić wiarę. Chcielibyśmy zmienić stosunek do ikony w
Polsce, obarczony często niewiedzą i uprzedzeniami.
Nasza grupa powstała w 2003 r. Wywodzimy
się z pracowni Św. Łukasza w Krakowie, gdzie
pobieraliśmy nauki u o.Zygfryda Kota SJ.
Dalsze doskonalenie i wiedzę w dziedzinie ikonografii zawdzięczamy Studium Chrześcijańskiego Wschodu w Warszawie oraz kontaktom
z prawosławnymi ośrodkami i szkołami pisania ikon. Nie ma wśród nas mistrza i uczniów.
Razem zaczynaliśmy naszą przygodę z ikoną
i wspólnie odkrywamy jej tajemnice.
Od 2009 r. jesteśmy związani ze Scholą
Teatru Wegajty, z którą współpracujemy
w ramach projektu Laboratorium Tradycji.
W czasie tego wydarzenia odbywają się warsztaty malowania ikon i śpiewu liturgicznego
pod nazwą „Tradycja Bizantyjska”.

MĘSKI ZESPÓŁ WOKALNY
KAIROS
Jedyny w Polsce Męski Zespół Wokalny, który w swoim repertuarze
jednocześnie prezentuje piękne śpiewy cerkiewne oraz fragmenty liturgii ormiańskiej, gruzińskiej i greckiej.
Zespół był gościem wielu festiwali
i konkursów, brał udział w nagraniach
muzyki do filmów „Wiedźmin” i „Quo
vadis”.
KAIROS koncertował na wielu prestiżowych polskich i zagranicznych
scenach, m.in. w katedrze berlińskiej,
w paryskim College des Bernardines,
w katedrze ormiańskiej we Lwowie
i w Kościele Mariackim w Krakowie.
Twórcą i liderem zespołu jest Borys
Somerschaf - dyrygent, kompozytor
i wokalista.

Zapraszamy na wykład
12 grudnia 2017 r.
„Ikona w kulcie domowym”
wykładowca:
Ewa Grześkiewicz
Godz. 17.00 sala nr 2
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SPORT

Sport szkolny
Gimnazjaliści
z Nadarzyna
na trzecim miejscu
w turnieju „Mazovii”
18 listopada Gmina Michałowice
zorganizowała turniej piłki koszykowej dla chłopców klas gimnazjalnych
z gmin zrzeszonych w Stowarzyszeniu Gmin Zachodniego Mazowsza
„Mazovia”. Nasi gimnazjaliści po
zaciętych pojedynkach w końcowej
klasyfikacji zajęli miejsce trzecie, za
co zostali udekorowani brązowymi
medalami i otrzymali puchar.
Gratulujemy!!!

Gimnazjalne
mistrzostwa powiatowe
w koszykówce
W dniach 16 i 17 listopada młodzież
z klas gimnazjalnych reprezentowała
naszą gminę w mistrzostwach powiatowych w piłce koszykowej.
W czwartek - 16 listopada w Nowej
Wsi grały dziewczęta, które zajęły
miejsce piąte w powiecie. 17 listopada
w Pruszkowie grali chłopcy, którzy
uplasowali się na miejscu czwartym.
Gratulujemy zawodnikom!!!

Mistrzostwa powiatu pruszkowskiego szkół podstawowych w koszykówce
7 i 8 listopada odbyły się mistrzostwa
powiatu pruszkowskiego w piłce koszykowej dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych. Dziewczęta grały
7 listopada w Pruszkowie, a chłopcy dzień później w Raszynie.
Naszą gminę reprezentowały dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Ruścu, które zaprezentowały się bardzo
dobrze i w końcowej klasyfikacji uplasowały się na miejscu trzecim. Nieco
gorzej poszło reprezentantom gminy
- chłopcom ze Szkoły Podstawowej
w Młochowie, którzy zajęli miejsce
czwarte w powiecie. Gratulujemy.
Wiesław Iwaniuk
koordynator sportu szkolnego
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Rubrykę redaguje Kamila Michalska Dyrektor NOK

FINAŁ WOJEWÓDZKI - GIMNAZJADA

Uczennice
gimnazjalnych
klas
sportowych
L i c e u m
Ogólnokształcącego
w Nadarzynie wygrały
rozgrywany
w Wolanowie k. Radomia finał wojewódzkiej
Gimnazjady
w piłce siatkowej dziewcząt.
W finale turnieju nadarzynianki pokonały zespół z Pionek 2-0 w setach.
Skład Nadarzyna: Kinga Wrońska, Wiktoria Nawrocka, Gabrysia
Dębowska, Gabrysia Jedlińska, Asia

Fot. arch. GLKS

Polski, Julia Stępień, Angelika Dubielecka, Gabrysia Maruszewska, Asia
Zaborowska, Karolina Guzowska,
Milena Malinowska, Natalia Mokrzycka, Martyna Tadzik.
Dariusz Zwoliński - trener
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GLKS - sekcja piłki siatkowej

MŁODZICZKI
z awansem do
I LIGI MAZOWIECKIEJ
Mamy to!

Młodziczki GLKS Nadarzyn wygrywają dzisiaj drugą ligę z kompletem
zwycięstw i awansują do najlepszej
szóstki zespołów na Mazowszu. Łatwo nie było jednak drużyna w ważnych momentach potrafiła opanować
lęk i dążyć do zwycięstwa.
Wyniki zawodów, podczas których dziewczęta walczyły o awans: Krótka Mysiadło
2-0 (26-24 25-23),Volley Płock 2-0 (25-11
25-14) Nike Ostrołęka 2-1 (21-25 26-24

Fot. arch. GLKS

15-10), NOSiR Nowy Dwór 2-1 (18-25 25-12 15-9),13 Radom 2-0 ( 25-22 25- 21).

XXVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MŁODZICZEK
z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI w ŚRODZIE WIELKOPOLSKIEJ
GLKS NADARZYN I MIEJSCE!!!
10-12.11.2017 r. w Środzie Wielkopolskiej rozegrano XXVII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MŁODZICZEK z OKAZJI
ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI. W zawodach wystartowało 16 zespołów
z całego kraju.Nasze zawodniczki po wyśmienitej grze i bez straty seta wygrały zawody.
Skład zespołu:
Kinga Wrońska, Gabrysia Dębowska, Gabrysia Maruszewska, Wiktoria Nawrocka, Milena Malinowska, Ola Bąkiewicz, Asia Zaborowska, Asia Polski
Julia Głodek, Julia Stępień, Angelika Dubielecka, Julia Brzeczkowska, Karolina Guzowska.
Najlepszą blokującą turnieju została wybrana Gabrysia Dębowska, a MVP
turnieju Kinga Wrońska.
Serdecznie gratulujemy.

TURNIEJ
ROZSTAWIENIOWY CZWÓREK
W dniach 18-19.11.2017 odbyły się
turnieje rozstawieniowe do lig w kategorii czwórek.
Nasz pierwszy zespół po bardzo dobrej grze, 3 wygranych w sobotę oraz
2 w niedzielę wywalczył sobie miejsce
w I Mazowieckiej Lidze Czwórek,
drugi zespół zagra w II lidze a trzeci w czwartej. Miejmy nadzieje, że to
będzie „trampolina” do wzmożonej
pracy na najważniejszą fazę rozgrywek jak i przyszłych sukcesów.
I kolejka ligi czwórek już
9-10.12.2017. Trzymamy kciuki.
11 (224) listopad 2017
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Kadetki wygrywają
grupę A
W przedostatnim meczu rundy zasadniczej Mazowieckiej Ligi Kadetek
nasze zawodniczki pokonały zespół
LKS Wrzos Międzyborów we własnej hali 3-0 (25-16, 25-22, 25-13).
Tym samy zespół przed ostatnim
grupowym spotkaniem z KS Mazovią
Warszawa wygrał grupę A w tej klasie
rozgrywkowej i awansował do fazy
play-off.
Fot.obok.
kadetki podczas meczu

Źródło: GLKS Nadarzyn

Fot. arch. GLKS
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OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TRÓJEK z okazji ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI
19.11.2017 r. na obiektach Gminnego
Ośrodka Sportu w Nadarzynie odbył się
III Ogólnopolski Turniej Trójek Dziewcząt z Okazji Święta Niepodległości.
W zawodach udział wzięły 224 zawodniczki z 49 zespołów, które rozegrały
w sumie 328 spotkań. Zawody stały
na bardzo wysokim poziomie. W obu
grupach finałowych o wejściu do finału
decydowały małe punkty, gdyż trzy zespoły doznały tylko po jednej porażce.
Serdeczne podziękowania za pomoc
w organizacji dla sędziów, Pani Grażyny
Hamernik, trenerek GLKS Nadarzyn
oraz Beaty Dey.
Najlepsze zawodniczki zawodów: Martyna Rytlewska, Aleksandra Walczak,
Maja Grabarczyk.
Pełna klasyfikacja zawodów:
1. Dwójka Zawiercie 1, 2. Nova
4 Aleksandrów, 3. Jasieniak Gdańsk
1, 4. Rosario Lubowidz 1, 5. NOSIR Nowy Dwór Maz. 1, 6. Joker
Świecie 1, 7. Metro Warszawa 1,
8. Lider Konstantynów, 9. Metro Warszawa 2, 10. Tuszyn, 11 GLKS Nadarzyn 1, 12 NOSIR Nowy Dwór Maz. 2,
13. Joker Świecie 2, 14. Dwójka Zawiercie 2, 15. Salos Ełk 2, 16. Rosario Lubowidz 2, 17. Tytan Ostrowy,
18. Legionovia Legionowo 1, 19. GLKS
Nadarzyn 3, 20. Atena Warszawa 4,
21. Jasieniak Gdańsk 2, 22. Atena
Warszawa 3, 23. Mikro Ełk 1, 24. Set
Wasilków 1, 25. Atena Warszawa 2,
26. GLKS Nadarzyn 2, 27. Polonez
Wyszków 1, 28. Atena Warszawa 1,
29. Polonez Wyszków 2, 30. Start
Kłobuck 1, 31. Salos Ełk 1, 32. Legia
Warszawa, 33 Spart Grodzisk 1, 34.
Mikro Ełk 2, 35. Polonez Wyszków 4,
36. Sęp Żelechów 2, 37 NOSIR
Nowy Dwór Maz. 3, 38. Spart Grodzisk 2, 39. Sęp Żelechów 1, 40. LLegionovia Legionowo 2, 41. NOSIR
Nowy Dwór 4, 42. Set Wasilków 2,
43. Żak Żyrardów 1. 44. Sęp Żelechów
3, 45. Polonez Wyszków 3, 46. Żak Zyrardów 2, 47. Orlęta Mroków, 48. Sparta
Grodzisk 3, 49. Set Wasilków 3.
Turniej był współfinansowany ze
Środków Samorządu Województwa
Mazowieckiego.Sponsorzy
i partnerzy zawodów: Urząd Gminy
Nadarzyn, Gminny Ośrodek Sportu
w Nadarzynie, Firma Stanno Polska
www.stannopolska.pl.
Damian Krzemiński
Organizator
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Uczestniczki turnieju trójek

Przygotowania do cyklu Kinder Plus Sport
- czwórki na podium
4 listopada 2017 r. odbył się turniej „Słodkie granie”.Turniej zorganizowany
był przez warszawski klub „Metro”. W zawodach wzieły udział zawodniczki
rocznika 2005, 2004. Nasze siatkarki zajęły w swojej kategorii wiekowej drugie miejsce. W zawodach wzięły udzial 4 zespoly „Metra” oraz zespół NOSiR
Nowy Dwór, Legionovia Legionowo i GLKS Nadarzyn.
Był to dobry turniej sparingowy przed kolejnym etapem cyklu Kinder Plus Sport.
11 (224) listopad 2017
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GLKS - sekcja tenisa stołowego
punktowała. To ważne jednak aby kiei w trudnych sytuacjach wierzyć i walI Liga Kobiet
dy przeciwnik nas naciska i gra dobrze
czyć do końca.

Dobre złego początki. Takimi
w skrócie słowami można opisać
mecz II zespołu dziewcząt GLKS
Scania Nadarzyn z zawodniczkami
z Białegostoku w I Lidze Kobiet, rozgrywany 14.10.2017r. Nasz zespół
występował w składzie bez Pauliny
Krzysiek, która na stałe będzie już
występować w zespole Ekstraklasy.
Oczywiście gratulujemy jej ostatniego bardzo udanego występu przeciwko drużynie z Wrocławia, która
jest naszym stałym przeciwnikiem
w walce o medale.
Ale wracając do meczu (fot. poniżej).
Początek super. Trzy wygrane: Oli
Falarz, Wiktorii Ziemkiewicz oraz
Weroniki Bożek dawały nadzieję na
bardzo dobry rezultat. Porażkę poniosła w pierwszym rzucie gier singlowych Ola Dąbrowska. Deble są naszą
słabszą stroną. Ciągła zmiana składu
i brak możliwości wspólnego treningu nie dają możliwości dobrego przygotowania się do gier podwójnych,
w których bardzo ważną rolę odgrywa zgranie zawodniczek. Przegraliśmy
obie partie deblowe. Wynik meczu 3-3.

Chełmno
Mecze z liderem naszej grupy jak zawsze są dla naszego zespołu trudnym
sprawdzianem. Gospodarze od wielu
lat grają na pograniczu Ekstraklasy
i czołówki I ligi. Tak jest i w tym sezonie. Chełmno jest na pierwszym miejscu w tabeli i to był faworyt tego spotkania. Dla nas najważniejszym zadaniem było walczyć od pierwszej do
ostatniej piłki. Już w ostatnim meczu
z Gdańskiem dziewczyny pokazały
dużo dobrej walki. Jak trudnym przeciwnikiem jest drużyna z Chełmna
przekonaliśmy się w spotkaniu rozgrywanym w sobotę, 11.11.2017 r.
Pierwsze gry rozpoczęły Ola
Dąbrowska i Wera Bożek. Ich przeciwniczki to Agata Szczuka i Agnieszka
Sitarska. Obie przeciwniczki są w czołówce rankingu pierwszej ligi. Agata
Szczuka na ostatnim Grand Prix Polski
weszła do czołowej ósemki. Nasze
dziewczyny podjęły walkę i w pojedynku Oli na pierwszym stole była
szansa na wygranie. Ola prowadziła
w setach 2-1. Zabrakło jeszcze dokładności w ataku. Wera nie poradziła sobie

Fot. arch. GLKS

W kolejnych grach porażka na
pierwszym stole Oli Falarz i dosyć
niespodziewane i ważne zwycięstwo
Wiktorii Ziemkiewicz. Zatem przed
ostatnimi grami remis.
W dwóch ostatnich grach lepsze okazały się nasze przeciwniczki. O ile Paulina Draniak nie miała
w tym pojedynku szans i przegrała
0-3. To Ola Dąbrowska prowadziła już 2-1 i zabrakło jednego seta.
Przeciwniczka zachowała więcej sił
i w końcowej fazie meczu popełniała
mniej błędów. Szkoda. I oczywiście
należy w grę wkładać więcej serca
11 (224) listopad 2017

ze znakomita grą obronną przeciwniczki ale pokazała waleczność i nieustępliwość. Kolejne gry Oli Falarz i Wiktorii
Ziemkiewicz przyniosły nam pierwsze
zwycięstwo.
W pojedynku z inną obrończynią
Katarzyną Henning, Ola wykazała
się lepszym atakiem od przeciwniczki
i pomimo równej gry obronnej decydujące punkty Ola zdobywała
w ataku. Wiktoria niestety nie poradziła
sobie z trudnym serwem przeciwniczki. Leworęczna Błażejewicz dzięki
agresywnej grze po serwie odepchnęła
Wiktorię od stołu i pewnym atakiem

podejmować walkę i być wytrwałym
w tym co się robi. Wiktoria z tym sobie
tym razem nie poradziła. Pierwsze gry
singlowe i prowadzenie Chełmna 3-1.
W deblach bardzo zacięta gra i wynik
1-1. Bardzo dobra postawa obu debli.
Walka od pierwszej do ostatniej piłki.
Tak zawsze powinien wyglądać mecz.
A wynik? Pierwszej parze (Falarz,
Bożek) tym razem się nie udało zaś para
druga (Ziemkiewicz – Dąbrowska) pokonały trudny debel Sitarska - Błażejewicz.
Wynik 4-2 dla Chełmna.
W ostatnich grach zobaczyliśmy znakomity pojedynek Oli Falarz z Agatą
Szczuką .3-2 dla Oli. Nie udało się wygrać Wiktorii z Agieszką Sitarska. Przy
wyniku 5-3 dla Chełmna do stołów podeszły Ola Dąbrowska na pierwszym
i Weronika Bożek na drugim. Zacięta
walka, zwycięstwo Oli i porażka Wery
i w całym spotkaniu nieznaczna porażka
4-6. Z liderem tabeli można uznać to za
dobry prognostyk przed następnymi spotkaniami. Dzięki dziewczyny za walkę.
Piort Napiórkowski -trener

Ogólnopolskie święto
tenisa stołowego

14 października 2017 r. zawodnicy
GLKS Nadarzyn uczestniczyli w imprezie sportowej „Pingpongowy Narodowy” z udziałem polskich i zagranicznych gwiazd tenisa stołowego.
Pierwsza tego typu, całodniowa impreza skierowana była do wszystkich
sympatyków naszej dyscypliny. Każdy tu mógł znaleźć coś dla siebie. Na
80 stołach rozegrany został turniej we
wszystkich kategoriach wiekowych,
a na stole centralnym była możliwość
potrenowania z dawnymi gwiazdami
oraz aktualnymi reprezentantami Polski. Można było porozmawiać i zdobyć autograf byłego Mistrza Świata
i Europy Szweda Joergen’a Perssona ,
czwartego zawodnika igrzysk w Atlancie - Czecha Petra Korbela oraz Polskich zawodników Mistrzostw Świata
czy Mistrzostw Europy: Leszka Kucharskiego, Stefana Dryszela, Lucjana
Błaszczyka.
Organizatorzy: Polski Związek Tenisa
Stołowego oraz Ministerstwo Sportu
i Turystyki.
Magdalena Milczarek - trenerka
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Całe podium dla Nadarzyna - świetna postawa
naszych zawodniczek!
W
rozegranym
12.11.2017
r.
II
Wojewódzkim
Turnieju
Klasyfikacyjnym Seniorów i Seniorek w
Nadarzynie na podium znalazły się wyłącznie nasze reprezentantki. Pierwsze
miejsce zdobyła Paulina Krzysiek, drugie miejsce Ola Falarz a trzecie Wiktoria
Ziemkiewicz.
Dwie najlepsze zawodniczki uzyskały awans do II Grand Prix Polski
Seniorów i Seniorek, który odbędzie się
w Wałbrzychu. Na pochwały zasługują
szczególnie Ola Falarz za znakomity pojedynek z Agatą Zakrzewską 3-2. Był to
pojedynek decydujący o bezpośrednim
awansie do GP. Wiktoria Ziemkiewicz
za mecz z Moniką Klimczak, wygrany
3-0. Weronika Bożek za mecz z Julią
Więckowską (wszystkie zawodniczki
Hals Warszawa). Weronika Bożek ostatecznie zajęła miejsce 8. Ten start to
dobre przetarcie przed kolejnymi zawodami ligowymi i turniejami indywidualnym. Gratulacje Dziewczyny!
Jakby tego było mało, wśród panów

Fot. arch. GLKS

zwycięzcą turnieju został Marcin
Kusiński - trener drużyny Ekstraklasy
Kobiet GLKS SCANIA Nadarzyn!
Piotr Napiórkowski - trener

Srebro Klaudii w turnieju ogólnopolskim
Klaudia Kusińska powróciła ze srebrnym medalem z I Grand Prix Polski
Seniorów. Turniej rozgrywany był
27-29.10.2017 r. w Gdańsku. Udany
występ zaliczyła również Kasia
Ślifirczyk, kończąc turniej na miejscach
5-6. Nasze pozostałe zawodniczki,
Paulina Krzysiek i Ola Falarz zajęły

miejsca w przedziale 25-32, a Wiktoria
Ziemkiewicz w przedziale 41-48.
W turnieju eliminacyjnym startowała
również Weronika Bożek, jednak pomimo dobrej gry nie zdołała awansować
do czołowej sześćdziesiątki czwórki.
Dziewczętom gratulujemy.
Piotr Napiórkowski -trener

GLKS - sekcja biegowa
4 listopada byliśmy w parku przy
Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów
w Stawisku (Podkowa Leśna), gdzie
odbył się V Nocny Bieg Stonogi. 4 godziny biegania lub marszu, wygrywał
ten, kto pokonał najdłuższy dystans.
Impreza rozpoczęła się o godzinie
15.00, a zakończyła w ciemnościach
o 19.00. Każdy uczestnik miał obowiązek startować z lampką na czole
lub w ręku. Na koniec i w trakcie imprezy można było napić się kawy lub
herbaty, zjeść grochówkę, kiełbaskę
z rożna, a także słodycze. Wystartowało 181 zawodników w tym 6 + trener
z GLKS Nadarzyn.
Wyniki:
72 miejsce – Nikola Omen przebiegła
18 km;
86 miejsce – Emilia Omen – 16 km
200 m;
91 miejsce – Kacper Szustak – 14 km
400 m;
92 miejsce – Kacper Buczkowski
– 14 km 400 m;
135 miejsce – Małgorzata Serwin
– 7 km 200 m;
178 miejsce – Filip Buczkowski –
1800 m.
Jacek Nowocień trener i opiekun sekcji biegowej: 13 miejsce – 38 km 560 m - red.
12
listopada
uczestniczyliśmy
w XXV Biegach Niepodległościowych
w Górze Kalwarii. W biegach na dystansach od 200 do 1000 m upamiętniających 99 Rocznicę Niepodległości Polski uczestniczyło około 300
dzieci. W biegu głównym, na 5 km ,
wystartowało 200 zawodników.
Wyniki w swoich kategoriach wiekowych:
400 m - 22 miejsce – Iza Niska;
400 m - 15 miejsce – Kacper Szustak;
400 m - 14 miejsce – Małgorzata Serwin.
Jacek Nowocień trener i opiekun sekcji biegowej: 24 miejsce – 3 w kategorii wiekowej,
czas 19 min 22 sek. - red.
GRATULUJEMY!!!

Dziękuję Rodzicom za pomoc
w dowiezieniu dzieci na zawody.
Jacek Nowocień
Trener i opiekun sekcji biegowej

Fot. PZTS

38

11 (224) listopad 2017

Wiadomości Nadarzyńskie

Pierwsza nadarzyńska
GALA SPORTU
Szanowni Państwo!

Wielkimi krokami zbliża się Pierwsza Nadarzyńska GALA SPORTU, na której wręczane będą nagrody i wyróżnienia dla najlepszych z najlepszych.
Na mocy Uchwały nr XXVI.342.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2017 roku ustanowiono Regulamin przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki
sportowe. Nagrody i wyróżnienia za rok 2017 będą wręczane na uroczystej Nadarzyńskiej Gali Sportu w drugiej
połowie marca 2018 roku.
Jednorazowe nagrody finansowe oraz wyróżnienia dla sportowców, trenerów, nauczycieli, działaczy sportowych oraz organizatorów imprez sportowych mogą otrzymać osoby fizyczne zamieszkałe na terenie Gminy
Nadarzyn lub udzielające się w klubach sportowych mających swoją siedzibę na terenie Gminy Nadarzyn oraz
jednocześnie prowadzących szkolenie sportowe na terenie Gminy Nadarzyn; osoby pracujące w placówkach
oświatowych Gminy Nadarzyn lub współpracujące z nimi; osoby pracujące lub współpracujące z innymi jednostkami organizacyjnymi Gminy Nadarzyn, w szczególności promujące kulturę fizyczną i zdrowy styl życia.
Wypełnione wnioski (załącznik nr 2 do Regulaminu przyjętego Uchwałą Nr XXVI.342.2017 z dnia 25 stycznia
2017 r.) wraz ze stosownymi dokumentami należy składać do 30 listopada 2017 roku w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn (pok. 100) w opisanej kopercie: „Wniosek w sprawie nagród i wyróżnień za osiągnięcia sportowe
za rok 2017” lub listownie na adres: Urząd Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn (decyduje
data stempla pocztowego).
W razie potrzeby, z przyjemnością udzielę dodatkowych informacjizapytania proszę kierować na e-mail
gos@nadarzyn.pl. Zapraszam do zapoznania się z Regulaminem i składania wniosków.
Dyrektor GOS w Nadarzynie Dariusz Zwoliński

GLKS Nadarzyn - sekcja tenisa stołowego
Zajęcia dla dzieci i dorosłych

Od początku września br., w każdy wtorek i piątek odbywają się treningi tenisa stołowego dla miłośników tego sportu, młodzieży i dorosłych, którzy nie grają w ligach. Zajęcia są otwarte dla wszystkich chętnych, zarówno dla tych którzy już grali jak i dla tych którzy z ping-pongiem nie mieli nic
do czynienia. W miłej atmosferze, pod okiem zawodniczki Ekstraklasy GLKS SCANIA Nadarzyn,
Katarzyny Ślifirczyk, wicemistrzyni Polski seniorek w grze podwójnej, przy dobrych stołach można
poprawić swoją technikę, rozegrać pojedynek, poćwiczyć serwis czy po prostu poodbijać piłeczkę.
Nieco młodszych pasjonatów tenisa stołowego (w wieku 9-15 lat) zapraszamy zaś w poniedziałki
od 17.00 i piątki od 17.30 na treningi prowadzone przez trenerkę Magdalenę Milczarek.
Jedne i drugie zajęcia cieszą się coraz większą popularnością.
Wystarczy zabrać ze sobą buty na halę i strój sportowy. Zapraszamy!
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
11 (224) listopad 2017
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NOK w obiektywie...

Fot. M. Zdrzyłowski

Koncert Katarzyny Groniec, 18.11.2017 r.
Koncert dla dużych i małych pt. Mozaika barw i rytmów, 12.11.2017 r.

IV Przegląd Muzyczny Zespołów Seniorów „Śpiewam, bo lubię”,
Centrum Kultury Raszyn

Kino nokowe – gość Małgorzata Zajączkowska.
Na fot. z widzami kina. 24.11.2017 r.
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Marcin Pukaluk, KINO NOKOWE, 27.10.2017 r.

Przedstawienie „Przyszedł mężczyzna do kobiety”
– 26.11.2017 r.
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Fot. M. Kołecka

Fot. M. Kołecka

