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OGŁOSZENIA:
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 m2 w Nadarzynie lub
na terenie Gminy Nadarzyn. Tel. 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
Poszukuję osoby do sprzątania budynku. Praca
w wymiarze 1/2 etatu w Nadarzynie.
Informacja pod tel. 504 772 293
Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej Tel. 505 367 915
Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem do klienta. Tel. 505 206 369
Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną – 1000
m kw. w Rozalinie – dostęp do mediów.
Tel. 22 729 86 01; 661 160 045; 505 002 003
Pogotowie ogrodnicze: wycinki i formowanie
drzew, zakładanie trawników sianych i z rolki,
koszenie i wertykulacja trawników, strzyżenie
żywopłotów, zakładanie ogrodów zimowych,
sadzenie roślin. Usuwanie zarośli z terenów
działek. Prace porządkowe. Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki).
Drenaże i odwodnienia rynien.
Remonty, opryski. Okolice Nadarzyna.
Tel. 511 289 481
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Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni
pomoc nauczyciela. Telefon 607 615 231
Pałac Rozalin zatrudni na stanowisko PRACOWNIK ZAPLECZA KUCHNI / POMOC
KUCHENNA. Poszukujemy osoby z gotowością
do pracy w systemie zmianowym i posiadającą aktualną książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt pod numer 794 231 90
Pałac Rozalin zatrudni na stanowisko POKOJOWA. Poszukujemy kandydatki z zamiłowaniem do
czystości, dokładności i sumienności.
Tel. 794 231 900
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
Poszukuje do wynajecia działki ok. 100m2.
Tel. 501-936-339
Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej. Balustrady, schody, ogrodzenia.
Tel. 785 063 795
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
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
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
Pracownia protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219
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Uczciwa ocena przeszłości, racjonalna
praca i trzeźwa perspektywa na przyszłość.

Rozmowa z Dariuszem Nowakiem,
komisarzem w gminie Nadarzyn.
Zapytam o coś, o co zapewne
ma ochotę zapytać Pana wielu
mieszkańców Naszej Gminy: czy
będzie Pan kandydował na wójta
gminy Nadarzyn w najbliższych
wyborach 4 marca?
- Według kalendarza wyborczego decyzję powinienem podjąć do
2 lutego – ponieważ do tego dnia
można utworzyć komitet wyborczy.
Nie ukrywam, że poważnie rozważam taką możliwość. Otrzymuję od
mieszkańców liczne sygnały z wyrazami wsparcia i zachętami do tego bym
wystartował w wyborach. Jestem na
ostatniej prostej do podjęcia decyzji,
ale póki co skupiam się na swojej pracy jako komisarz, a tej jest mnóstwo.
Czy na ostateczną decyzję może
wpłynąć obraz sytuacji jaki Pan
zastał w Urzędzie Gminy jako komisarz?
- Już jako radny powiatowy, miałem
świadomość, że w nadarzyńskim
Urzędzie Gminy jest wiele problemów, które widzą wszyscy, ale z jakiegoś powodu nikt nie podejmuje
się ich rozwiązania. Przyznam, że
ich skala okazała się większa niż
przewidywałem. Po pobieżnym nawet przejrzeniu wybranych dokumentów przekonałem się, że gmina
w wielu aspektach funkcjonuje na 1 (226) styczeń 2018

mówiąc obrazowo - sznurkach, za
które ktoś pociąga i tak naprawdę
nie było żadnej kontroli nad tym, co
się dzieje. Okazało się, że oto najbogatsza gmina Mazowsza – co tak
bardzo lubiła podkreślać poprzednia ekipa - ma dziś dług w wysokości około 38 milionów złotych,
a przewiduje się, że na koniec roku
wyniesie około 52 milionów złotych.
Powinna nam wszystkim zapalić się
czerwona lampka, bo dług tej wielkości to bardzo poważny problem,
a gminy na niego po prostu nie stać.
Żadnej gminy na to nie stać. Jeśli
w takim tempie gmina nadal będzie
się zadłużać, to w 2022 roku możemy
stracić już płynność finansową. To
będzie prawdziwy kryzys i ktoś personalnie odpowiada za taki stan rzeczy.
Do budżetu jeszcze wrócimy,
natomiast chciałbym zapytać
o początki Pana działalności jako
komisarza. W kuluarach mówi
się, że pierwsze dni w urzędzie
nie były łatwe? Przed wejściem
do gminy komisarza pojawiły się
opinie, że sparaliżuje on działania
urzędu, zablokuje ciągłość inwestycji itp.
- Dla mnie te opinie były i są absurdalne, a traktuje je jako część trwającej już kampanii wyborczej. Myślmy racjonalnie - czemu to miałoby
służyć? Co miałbym tym osiągnąć?
Zwłaszcza, że jestem urzędnikiem
który musi respektować prawo. Co
więcej, mam nieodparte wrażenie,
że niektóre środowiska i urzędnicy
chcieli ten paraliż wywołać, a raczej
wykreować, a skoro o tym rozmawiamy to znaczy, że im się udało. Co
ciekawe, po moim wejściu do urzędu okazało się, że duża część osób
poszła na zwolnienia lekarskie, część
na urlop… Niespotykana kumulacja
zdarzeń, które spowodowały, że np.
praktycznie cały referat promocji
wziął zwolnienia lub L4. Zastanówmy się zatem kto faktycznie „paraliżuje” pracę urzędu? Odpowiedź
zostawiam do oceny Czytelnikom.

Chciałbym zauważyć, że nasz urząd –
chyba jedyny w skali kraju – ma pięć
związków zawodowych – więcej niż
niejeden zakład przemysłowy czy kopalnia. Zostały założone całkiem niedawno, bo zdaje się, że nawet nie mają
wpisu do KRS’u. Odnoszę wrażenie,
że komuś bardzo zależało by pracowników zastraszyć zwolnieniami,
redukcjami i radykalnymi zmianami
co jest dla mnie kompletnie niezrozumiałe, przecież urząd musi działać
płynnie, a mnie - jako komisarzowi zależy na tym szczególnie. Choć nie
da się ukryć, że około 80 pracowników jak na 12 tysięczną gminę to też
jest fenomen i możemy śmiało mówić
o pewnym przeroście zatrudnienia.
Myślę, że obsada w naszym urzędzie
gminy również wymaga pewnej racjonalizacji, tak by nie dublować zadań.
Które z wydanych przez te dwa
ostatnie tygodnie decyzji będą
Pana zdaniem kluczowe dla pracy
urzędu?
- Ten czas przeznaczyłem na analizę dokumentów, nie tylko gminy, ale
i jednostek mu podległych. Tu szczególnie dziękuję mojemu zastępcy,
Panu Zygmuntowi Laskowskiemu,
który jest prawnikiem, doświadczonym samorządowcem, wykładowcą na
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który efektywnie wspierał
mnie swoją wiedzą prawniczą. Nie
chcę już wspominać o przykrym incydencie zawłaszczenia strony urzędu na portalu Facebook przez jedną
z pracownic urzędu – podjęliśmy
odpowiednie kroki by ukrócić proceder podszywania się przez tę
stronę pod instytucję państwową, jaką jest Urząd Gminy Nadarzyn. To niebywałe, że jeden
z najważniejszych kanałów komunikacji z mieszkańcami przez cały
czas był i jest w prywatnych rękach.
Ktoś dopuścił do takiej sytuacji
i obecnie wykorzystuje to z pełną
świadomością i premedytacją. Na
chwilę obecną nikt nie wie kto administruje stroną urzędu na tym por-
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talu. To tak jakby oficjalna strona
urzędu była w prywatnych rękach
bliżej nieokreślonej osoby. To sytuacja niedopuszczalna i niebezpieczna. Jesteśmy także w trakcie zmiany
kancelarii prawnej – wróciliśmy do
współpracy z prawnikami, którzy
obsługiwali gminę kilka lat temu
i mamy nadzieję na udaną współpracę.
Podjął Pan już także pierwsze decyzje kadrowe.
- Owszem. Nie było chyba dla nikogo niespodzianką – w tym dla
samego zainteresowanego – że jedną z moich pierwszych decyzji było
podziękowanie za pracę w urzędzie
Panu Tomaszowi Muchalskiemu, dotychczasowemu zastępcy wójta. Nie
będę komentować spekulacji prasowych, dlaczego to zrobiłem. Mieszkańcy Gminy Nadarzyn są doskonale
zorientowani w sytuacji prawnej Pana
Muchalskiego. Nie wyobrażam sobie, aby w urzędzie finansowanym
ze środków publicznych pracowała
osoba, wobec której są tak poważne wątpliwości natury etycznej. Tak
naprawdę, mandat pana Muchalskiego został automatycznie wygaszony
w momencie wygaszenia mandatu wójta. Tak stanowi prawo, zatem
z mojej strony była to czysta formalność. W piątek 26 stycznia podjąłem również decyzję o zakończeniu
współpracy z dotychczasową dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury ze skutkiem natychmiastowym.
Bezpośrednią przyczyną odwołania
było poważne naruszanie podstawowych obowiązków i przepisów prawa
w związku z zajmowanym stanowiskiem. Jest coś nieprawdopodobnego
w tym, że urzędnicy z taką lekkością
podchodzą do przepisów prawa i samowolnie decydują o tym, które informacje ujawnić, a które nie wbrew
zaleceniom jednostki nadrzędnej.
Przypominam, że NOK to placówka
w 100 proc. finansowana ze środków
publicznych, więc ich wydatkowanie
musi być i będzie poddawane kontroli. Jeśli ktoś tego nie rozumie to znaczy, że nie rozumie podstawowych
zasad funkcjonowania instytucji państwowych. Wiem, że dla niektórych
ta decyzja jest kontrowersyjna, ale pa-
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miętajmy proszę, że działalność Pani
Dyrektor rozpatrywana jest nie tylko
w sferze aktywności artystycznych,
ale w równym stopniu wywiązywania się z obowiązków i pod kątem
przestrzegania prawa. Pani Dyrektor
uporczywie odmawiała udzielenia
informacji publicznej, a powinna jej
udzielić bez względu na to kim nie
byłaby osoba o te dane pytająca. Dyrektor takiej jednostki jak NOK ma
prawny obowiązek takiej informacji
udzielić. Jeśli tego nie robi, mimo
upomnień sądu oraz kilkoma decyzjami Samorządowego Kolegium
Odwoławczego, to musi liczyć się
z konsekwencjami swoich decyzji.
Kto teraz będzie kierował placówką?
- W poniedziałek zostanie ogłoszony
konkurs na dyrektora.
Zapowiadał Pan przeprowadzenie audytu w gminie i jednostkach podległych, kiedy można
się spodziewać działań w tym zakresie?
- Na początku swojego urzędowania poinformowałem kierowników
referatów, że moim priorytetem
jest przygotowanie urzędu do kompleksowego audytu i taki audyt ma
miejsce od poniedziałku 29 stycznia.
Tego dnia w gminie rozpoczeła się
kontrola Najwyższej Izby Kontroli,
ze szczególnym uwzględnieniem finansów i kwestii umorzenia podatków. Również w przyszłym tygodniu
powinien rozpocząć się audyt wybranych inwestycji i zamówień publicznych. Potrwa on około miesiąc
i będzie miał dosyć szeroki zakres.
Chciałbym, aby ten audyt objął także
stowarzyszenia w 100% finansowane przez samorząd, np. GLKS, czyli
Gminny Ludowy Klub Sportowy.
Jakimi budżetami dysponują takie stowarzyszenia jak GLKS?
- Nie są to małe środki, GLKS dysponuje budżetem rzędu 1,3 miliona
złotych. Swego czasu próbowałem
uzyskać w drodze dostępu do informacji publicznej z GLKS umowy
cywilnoprawne, ale niestety bez powodzenia. Nikt nawet nie odpowiedział na pismo, które do nich skie-

rowałem w tej sprawie. Cieszę się, że
kluby zrzeszone w GLKS zdobywają
sukcesy i grają na naprawdę dobrym
poziomie. To przecież radość i duma
nas wszystkich jako mieszkańców
gminy. Natomiast, oddzielmy wyraźnie kwestie czysto sportowe od ich
działalności formalnej. Na nich jak
na każdym innym podmiocie spoczywa obowiązek przejrzystego finansowania. A ponieważ jest wiele głosów
mówiących o możliwych nieprawidłowościach w działaniu GLKS
chciałbym audytem przeciąć te spekulacje i stworzyć pewien „raport
otwarcia”. Jeśli jest w porządku – to
działamy dalej i nie widzę żadnych
przeszkód w kontynuacji współpracy.
Czy to był pojedynczy przypadek czy są jeszcze jednostki, które unikają, a w praktyce - uniemożliwiają dostęp do informacji
o wydatkowaniu pieniędzy publicznych?
- Niestety, nie jest to odosobniony
przypadek. Kolejną osobą, która
od ponad pół roku unikała przekazania dokumentów jest dyrektor
Gminnego Ośrodka Sportu. Tutaj też możemy mówić o złamaniu
prawa i w tej sprawie jest już prowadzone przez prokuraturę dochodzenie z art. 23 „Ustawy o dostępie
do informacji publicznej”. Od razu
chciałbym przeciąć spekulacje, które na pewno zaczną pojawiać się
w tym temacie - postępowanie zostało wszczęte zanim dyrektor
GOS ogłosił, że będzie kandydował
w najbliższych wyborach na wójta
Gminy Nadarzyn. Prokuratorskie
dochodzenie to konsekwencja jego
notorycznych, trwających od wielu miesięcy, niezgodnych z prawem
działań. W czwartek, 11 stycznia
tego roku pojawiły się pewne umowy
na BIP - jest ich co prawda niewiele
– ale nawet to cieszy. Zastanawiające jest jednak to, co miał do ukrycia
przez te pół roku kiedy uniemożliwiał dostęp do tych dokumentów.
Odbył Pan już pierwsze spotkania z mieszkańcami. Jakie są najczęstsze problemy, które zgłaszają?
- Zainteresowanie tymi spotkaniami
1 (226) styczeń 2018
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jest bardzo duże, co mnie ogromnie
cieszy. Wyszliśmy naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i zmieniliśmy
godziny przyjmowania naszych gości na popołudniowe. Ogrom spraw,
z którymi się zgłaszają dotyczył
kwestii mieszkaniowych. Przyznam,
że jestem zszokowany niektórymi
przypadkami i ich liczbą. Od wielu
lat osoby naprawdę poszkodowane
przez los – rodzice samotnie wychowujący dzieci, osoby mniej zamożne, które zajmują zagrzybione
lokale, zagrażające zdrowiu ich dzieci
nie są w stanie doprosić się w gminie o lokal komunalny. Ze względu
na dobro osób, które do mnie przychodziły w tym temacie nie będę
wchodził w szczegóły i opisywał ich
trudnych sytuacji. Są one udokumentowane i Komisja Mieszkaniowa ma
pełną wiedzę o tych przypadkach.
Warto przypomnieć, że w 2017 roku
wszystkie mieszkania socjalne zmieniono na komunalne i to one stanowią zasób mieszkaniowy gminy.
Na kolejnym posiedzeniu poproszę
Komisję Mieszkaniową, aby zweryfikowała czy wszystkie osoby zamieszkujące lokale komunalne spełniają
kryteria otrzymania takiego lokalu,
bo te kryteria są dosyć precyzyjnie
określone. Mieszkanie komunalne
należy się osobom, które zostały np.
poszkodowane w klęskach żywiołowych, czy pożarach, są wychowankami domów dziecka, o trudnej sytuacji
materialnej już wspominałem wyżej.
Czy dużo jest takich osób?
- Tak, kolejka do mieszkań komunalnych jest bardzo długa i tym
bardziej zbulwersował mnie fakt,
że na liście osób korzystających
z tych mieszkań jest wiele osób,
które nie powinny na niej być.
Lokale komunalne zajmują osoby
piastujące prominentne stanowiska
w gminie. Korzystają z nich po kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat! To
nie jest sprawiedliwe wobec ludzi,
którzy pomocy faktycznie potrzebują.
Myślę, że możemy już mówić o pewnym sukcesie i konkretnych przypadkach, ponieważ w ostatnich dniach te
osoby – pod wpływem presji społecznej – same się ujawniły. To są osoby zaufania publicznego – dyrektorzy, rad1 (226) styczeń 2018

ni, pracownicy służb mundurowych
– osoby, które szczególnie powinny
się wykazywać wzorową postawą moralną. W końcu obowiązuje ich etos
pracownika państwowego, powinny
wykazywać się pewną wrażliwością
i postawą prospołeczną. Na terenie naszej gminy zamieszkują osoby
w trudnej czy wręcz dramatycznej
sytuacji życiowej i materialnej. Przyznam, że bulwersują mnie głosy które
czytam m.in. na forach, które drwiącym tonem po prostu kpią z tych ludzi,
usprawiedliwiając tym samym osoby
nadużywające swoich przywilejów.
Wiemy, że zasób lokali mieszkaniowych w gminie jest ograniczony,
a gmina sama sobie narzuciła drogą
uchwały kryteria ich przyznawania.
Jak Pan chce rozwiązać ten
problem?
- Zasób mieszkaniowy powstał po to
aby zapewnić dach nad głową osobom najbardziej potrzebującym, tymczasem na liście znajduję komendanta
Straży Gminnej, byłego komendanta
komisariatu policji, dyrektora GOS,
radną Rady Gminy, czy znanego
muzyka. Dla mnie to skandal, że np.
dyrektor GOS, posiadający swoje
własnościowe mieszkanie, zajmuje
lokal, który mógłby zająć czekający
na kawałek miejsca dla siebie ojciec
z dziećmi! I zajmuje ten lokal od 28
lat. Trudno to nawet komentować.
Myślę, że powinniśmy sprostować
również pewne twierdzenia, które
funkcjonują w przestrzeni dyskusji
na ten temat: nie ma czegoś takiego
jak „mieszkanie nauczycielskie”, nie
istnieje też uchwała czy zasada że nauczyciele w gminie zajmują lokale komunalne. To jest po prostu kłamstwo.
Apeluję z tego miejsca do wszystkich tych ludzi, szczególnie do komendanta i kandydata na wójta, aby
zwolnili zajmowane lokale. To na
razie jest apel, ale zamierzam podjąć kroki prawne, aby te lokale wróciły do dyspozycji gminnego zasobu mieszkaniowego, aby Komisja
Mieszkaniowa mogła je rozdysponować osobom, które faktycznie
ich potrzebują. Mam nadzieję, że
te osoby zachowają się honorowo.

Wróćmy do wyborów 4 marca.
Mamy już deklarację kandydowania ze strony wspomnianego już
Dyrektora GOS Pana Dariusza
Zwolińskiego. Jak Pan, jako potencjalny kontrkandydat, odnosi
się do jego pierwszych deklaracji?
- W pierwszych deklaracjach usłyszeliśmy znajome mi hasła i przyznam, że jestem szczerze zdumiony,
że zgłoszone przeze mnie postulaty
zyskały nie tylko aprobatę, ale i wręcz
są kopiowane przez Pana Zwolińskiego. To dowód na to, że były słuszne.
Chodzi o moje dwa najważniejsze
postulaty, które zostały m.in. opublikowane w komunikacie prasowym w mediach i na stronie gminy
Nadarzyn w pierwszym dniu mojego urzędowania jako komisarza. To
idea zrównoważonego rozwoju gminy Nadarzyn oraz pełnej jawności
umów cywilnoprawnych w gminie.
Pan Zwoliński nieco spóźnił się
z tym ostatnim postulatem, bo jedną z moich pierwszych decyzji było
zarządzenie w Urzędzie Gminy
obowiązku prowadzenia rejestru
umów, zarówno przez urząd, jak
i jednostki mu podległe. Zarządzenie wejdzie w życie od 1 lutego
i z dniem 1 marca mieszkańcy będą
mogli w każdej chwili zajrzeć na stronę internetową BIP i sprawdzić kto
dla urzędu czy jednostek mu podległych wykonuje zlecenia, czy to
remontów, czy organizacji imprez,
itd. Mówiąc kolokwialnie – czy są to
„znajomi królika” czy firmy wybrane w drodze uczciwego przetargu.
Jawność zawieranych umów to jeden
z moich kluczowych postulatów, które wnosiłem już jako mieszkaniec,
a potem radny powiatowy – na wnioski
i prośby mieszkańców zaniepokojonych wydatkowaniem funduszy
z kasy gminy. Dlatego będę dążył
do tego, aby w rejestrze pojawiły
się nie tylko nowe umowy, ale również – aby sukcesywnie pojawiały się
i te archiwalne. W ostatnich latach
narosło sporo wątpliwości dotyczących wydatkowania pieniędzy publicznych przez jednostki podległe
Urzędowi Gminy i przez sam urząd,
a transparentność wydatkowania
środków na które składają się wszy-
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scy mieszkańcy jest priorytetem
i oczywistością. Przypomnę tylko, że
dzięki mojej inicjatywie, jako radnego,
a potem członka Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego, od lipca ubiegłego
roku podobny rejestr umów prowadzony jest starostwie. Wydaje mi się,
że ta jawność wydatkowania środków publicznych powinna być standardem i mam nadzieję, że ktokolwiek zostanie w przyszłości wójtem
Gminy Nadarzyn nie zniesie możliwości bardzo efektywnej społecznej kontroli jaką jest rejestr umów.
W swojej zapowiedzi planowanych działań jako komisarz zadeklarował Pan także działania na
rzecz zrównoważonego rozwoju
gminy.
- Bardzo się cieszę, że mój postulat, aby Gmina Nadarzyn
i wszystkie jej sołectwa rozwijały się w sposób zrównoważony
i w równomierny sposób korzystały z budżetu gminy spotkał się
z zainteresowaniem Pana Zwolińskiego. Szkoda, że dopiero teraz zauważył, że Gmina Nadarzyn rozwija się
w sposób niezrównoważony, mimo
że przez wiele lat, jako bliski współpracownik wójta Grzyba powinien
mieć wgląd w sytuację i tego świadomość. Szkoda, że dopiero teraz,
w trakcie prowadzonej kampanii wyborczej chce działać w tym zakresie.
Już wcześniej przecież pojawiały
się głosy krytyczne dotykające tego
tematu. Choć, mogły do niego nie
docierać, ponieważ jedyny papierowy nośnik informacji gminnej, czyli „Wiadomości Nadarzyńskie” nie
dość, że nie dopuszczały głosów
krytycznych, to publikowały anonimowe paszkwile atakujące osoby
nie będące zwolennikami rządzącej
ekipy. I pomyśleć, że trzeba było
ogłoszenia wyborów na wójta, aby
do Pana Zwolińskiego dotarło, że
w naszej gminie coś jest jednak nie
tak i obraz kreowany przez dotychczasowego Wójta i Radę Gminy
bardzo mija się z rzeczywistością.
A wracając do zrównoważonego
rozwoju – moim zdaniem nie będzie go bez planu inwestycyjnego
i tutaj trzeba przypomnieć, że taki
plan powinien w gminie powstać
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i funkcjonować. Można populistycznie mówić o rozwoju, ale bez planu
trudno będzie to zrealizować. Tylko
tworząc plan inwestycyjny wszystkie sołectwa będą miały w możliwej do ujęcia perspektywie czasowej harmonogram np. remontów
dróg, czy planowanych inwestycji.
Rozumiem, że ten plan inwestycyjny miałby w praktyce służyć
mieszkańcom? Jak?
- Powinien powstać, aby każdy
z mieszkańców wiedział, w którym
roku w jego sołectwie powstanie
dana droga, w którym powinien się
spodziewać remontu budynku instytucji, czy budowy szkoły. Ktokolwiek
będzie wójtem w przyszłości będzie
zobowiązany do przestrzegania tego
planu inwestycyjnego. Ktoś, kto będzie chciał wybudować dom w danej
okolicy od razu będzie wiedział, co
i kiedy w jego okolicy zostanie zbudowane. Dziwię się, że do tej pory
w Nadarzynie nie powstał taki dokument, bo mógłby nakreślić kierunek
w jakim gmina będzie się rozwijać. Taki
plan powinien być przygotowywany
w drodze konsultacji społecznych.
Padła również propozycja wprowadzenia budżetu obywatelskiego w naszej gminie. Co Pan myśli
o tym postulacie?
- Idea konsultacji ze społeczeństwem
w zakresie wydatkowania środków
z budżetu jest oczywiście słuszna,
natomiast taki budżet mieliśmy już
w Gminie Nadarzyn w 2014 roku –
przez kilka miesięcy pracowano nad
funduszami sołeckimi. W gminie wiejskiej, takiej jak Nadarzyn to właśnie
fundusze sołeckie są pewnego rodzaju odpowiednikiem budżetu obywatelskiego, takiego jaki znamy choćby
z Pruszkowa czy Warszawy. Niestety,
władze naszej gminy bardzo szybko
zrezygnowały z jego wprowadzenia.
Powody oficjalne były dosyć niejasne, natomiast przypomnę tylko, że
ideą takich konsultacji i ich finałem
jest zobowiązanie do wydatkowania
środków dokładnie tak jak zdecydowaliby ludzie, mieszkańcy – co
podejrzewam niekoniecznie było
spójne z koncepcją wydatkowania
środków z budżetu przez ówcze-

sną ekipę rządzącą w gminie. Będę
chciał wrócić do koncepcji funduszy sołeckich i skonsultować z sołtysami, jak efektywnie je rozwinąć.
A propos sołtysów. Jest wiele spraw
kontrowersyjnych, które ich dotyczą.
To np. 10-procentowa prowizja od
zbieranych podatków dla sołtysów,
czy zwiększenie ich diety za aktywny udział w sesjach (przypomnę,
że aktualnie wynosi 160 zł), która
wymaga rozmów i konsultacji. Jestem otwarty na te rozmowy, wiem,
że nie będą łatwe ale chciałbym
podjąć to wyzwanie. Zapraszam na
spotkania wszystkich, którzy chcieliby zgłosić swoje postulaty i uwagi dotyczące działalności gminy.
Pana urzędowanie jako komisarza
kończy się w marcu. Czego możemy spodziewać się jeśli chodzi
o pracę samego Urzędu Gminy
w tym czasie?
- Mam nadzieję, że po zakończonych
feriach i wyleczonych chorobach
u osób, które masowo poszły na
zwolnienia lekarskie, wrócą one do
pracy, aby urząd był w pełni efektywny i odpowiadał na zapotrzebowanie mieszkańców. W końcu,
urzędnicy pracują dla mieszkańców
i to wobec nich w pierwszej kolejności wypełniają swoje obowiązki.
Mam nadzieję, że każdy z pracowników będzie wykonywał swoją pracę
sumiennie i rzetelnie bez względu na
trwającą gdzieś obok kampanię wyborczą. Chciałbym także zaapelować
do osób, które z różnych względów
chcą wpłynąć na pracę urzędników,
aby pozwolili im spokojnie pracować. Ponadto, nieustająco zapraszam
wszystkich mieszkańców, nie tylko
na dyżury w poniedziałki i czwartki.
W końcu chciałbym powiedzieć
zwracając się do wszystkich mieszkańców – urząd jest dla Was, a nie na
odwrót, ale aby taki stan rzeczy stał
się faktem potrzebna jest również
Wasza pomoc. I o to apeluję, abyśmy
wspólnie uzdrowili gminę Nadarzyn.
Dziękuję za rozmowę.
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SPRAWY BIEŻĄCE

XXXIX Sesja Rady Gminy Nadarzyn
W dniu 28 grudnia 2017 r. odbyła
się ostatnia w minionym roku Sesja
Rady Gminy Nadarzyn. Na sali obrad obecnych było 15 radnych co stanowiło quorum wobec ustawowego
składu Rady przy, którym rada może
obradować i podejmować prawomocne uchwały.
Po przyjęciu protokołów z trzech
ostatnich sesji, Rada przystąpiła do
podjęcia uchwał. Radni wyrazili zgodę
na oddanie w dzierżawę na rzecz PSG
Sp. z o.o., na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata, części nieruchomości dz. nr
ew.166/7, 167/7 w miejscowości Kajetany, stanowiącej drogę wewnętrzną, będącą własnością Gminy Nadarzyn. Rada zaakceptowała odstąpienie
od obowiązku przetargowego trybu
zawarcia umowy dzierżawy. Teren
wydzierżawiono w celu budowy urządzeń infrastruktury technicznej tj.
sieci gazowej średniego ciśnienia z
przyłączami oraz pozostawienia tych
urządzeń w w/w nieruchomości.
Kolejnym tematem podjętym przez
Radnych było przyjęcie Lokalnej Strategii Polityki Senioralnej Gminy Nadarzyn, opracowanej w ramach projektu
„Profesjonalne i zaangażowane Rady
Seniorów na Mazowszu”. Polityka senioralna Gminy Nadarzyn ma na celu
zaadaptowanie gminy i jej działań
1 (226) styczeń 2018

do zmian zachodzących w środowisku, w taki sposób aby przystosować
otoczenie na potrzeby mieszkańców
w wieku 60+. Na przestrzeni ostatnich lat zauważony został systematyczny wzrost osób starszych w populacji Gminy Nadarzyn (obecnie
seniorzy stanowią ponad 30% całego społeczeństwa zamieszkującego
gminę). Zmiany te spowodowały
postępujący proces starzenia się społeczności lokalnej, co w perspektywie
najbliższych lat będzie wymagało wielu usprawnień. Dokument ten zawiera
program działania, określający misję
oraz cele strategiczne charakteryzujące obszary problemowe i potrzeby
osób starszych w gminie Nadarzyn.
Następnie Radni obradowali nad
podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn
na 2018 rok. Program zakłada podnoszenie świadomości mieszkańców
Gminy Nadarzyn na temat uzależnień, a także na temat przemocy rówieśniczej i domowej; podnoszenie
świadomości mieszkańców gminy dotyczącej instytucji i osób udzielających
pomocy oraz większą dostępność do

profesjonalnej pomocy osobom uzależnionym i współuzależnionym.
Kolejną kwestią poruszoną na sesji
była uchwała dotycząca zaciągnięcia
długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Warszawie z przeznaczeniem na
sfinansowanie wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica”. Następnie Radni
przystąpili do podjęcia uchwały
w sprawie zaciągnięcia długoterminowych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie
z przeznaczeniem na sfinansowanie
wydatków inwestycyjnych w związku z realizacją zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin”.
W dalszej części Radni zaakceptowali zmiany w Wieloletniej Prognozie
Finansowej na lata 2017 – 2026. Ponadto Rada pozytywnie zaopiniowała
zmiany, które nastąpiły w uchwale
budżetowej Nr. XXV.338.2016 Rady
Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia
2016 r.
Zapraszamy na stronę iTVNadarzyn
do obejrzenia materiału z Sesji
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XL Sesja Rady Gminy Nadarzyn

XL Sesja Rady Gminy Nadarzyn
odbyła się w dniu 31 stycznia br.
Po stwierdzeniu quorum, radni bez
uwag przyjęli porządek obrad oraz
protokół z XXXIX Sesji Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2017 r.
Następnie komisarz gminy - Dariusz Nowak przedstawił sprawozdanie wójta z działalności za okres
od listopada 2017 r. Po krótce omówił zrealizowane inicjatywy, statusy
toczących się prac oraz plany inwestycyjne. W tym punkcie obrad padło
wiele pytań od Radnych, niekoniecznie dotyczących samego sprawozdania. Zadawane były pytania
o przeniesienie redakcji Wiadomości
Nadarzyńskich do Urzędu Gminy,
mieszkania dla pogorzelców ucierpiałych w pożarze domu na Strzeniówce, zwolnienia dyrektor NOK
i sekretarz Gminy Nadarzyn,
o to kto zajmie się przygotowaniem marcowych wyborów;
a także o znikomy udział Gminy Nadarzyn w budżecie Powiatu
Pruszkowskiego. Rozgorzała dyskusja o ww. sprawach trwała przez
godzinę.
Następnie Radni przystąpili do głosowania. Jako pierwsze rozpatrzone
zostały skargi. Dwie dotyczyły działalności Wójta Gminy Nadarzyn.
Pierwsza odnosiła się do zastrzeżeń
w zakresie stanu ulicy Rubinowej
oraz systemów odwadniających.
Wspomniana ulica nie jest drogą publiczną a obowiązek jej utrzymania
obciąża wszystkich współwłaści-
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cieli. Przedmiotem
zastrzeżeń kolejnej
skargi na działalność wójta był rzekomy brak reakcji
na postulat skarżącego obejmujący
wystąpienie o przejęcie przez Gminę
Nadarzyn działki
nr 5/12 w obrębie
wsi Strzeniówka –
skarga została złożona przed uzyskaniem odpowiedzi z Urzędu Gminy,
która została udzielona w ustawowym terminie. Obie skargi uznano
za bezzasadne.
Kolejno Rada przystąpiła do rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
w zakresie udzielania informacji publicznej. W sprawie wypowiedziało
się dwóch mecenasów jeden reprezentujący stronę p. Michalskiej drugi reprezentujący kancelarię współpracującą z nadarzyńskim urzędem
- mecenasi przedstawili zebranym
dwie odrębne opinie… o rozstrzygnięciu sprawy zadecydowali Radni - uznając skargę za bezzasadną.
Rada Gminy Nadarzyn wyraziła, także swoje stanowisko dotyczące skargi na działalność Przewodniczącej Rady Gminy, w której
zarzucono Danucue Wacławiak
przekazanie skargi na Zastępcę
Wójta Gminy Nadarzyn do rozpatrzenia przez Wójta Gminy Nadarzyn. Radni uznali, iż dotychczasowe działania Przewodniczącej,
a w szczególności przekazanie zgodnie z właściwością Wójtowi Gminy

Nadarzyn skargi były prawidłowe
i wynikały z przepisów KPA. Ponadto skarżący zarzucał p. Wacławiak
niewykonanie uchwały, co znajduje
się w zakresie kompetencji wójta,
a nie Przewodniczącej Rady. Rada
w głosowaniu uznała ww. skargę za
bezzasadną.
Następnie Radni wyrazili zgodę
na oddanie w dzierżawę, na czas
oznaczony dłuższy niż 3 lata, części nieruchomości stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością
Gminy Nadarzyn. Zaakceptowali
także wszystkie uchwały oświatowe.
Kolejne punkty sesji dotyczyły
budżetu. Radni zatwierdzili zmiany
w WPF. Podjęli także uchwałę budżetową na 2018 r. - czyli roczny plan dochodów, wydatków
i rozchodów, stworzony w oparciu
o wnioski składane do Wójta przez
kierowników gminnych jednostek
budżetowych, zakładów budżetowych i innych jednostek jak kluby
sportowe, ochoticze straże pożarne czy instytucje kultury. Wnioskować mogli także sołtysi, radni
i rady sołeckie. Projekt ww. uchwały uzyskał zpozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej.
Ponadto przegłosowane zostały
sprawozdania z działalności komisj
Rady Gminy za rok 2017 i plany
pracy na rok 2018; sprawozdania
z działalności Rady Seniorów Gminy
Nadarzyn za rok 2017 Młodzieżowej
Rady Gminy Nadarzyn za rok 2017.
W wolnych wnioskach Przewodnicząca Rady przedstawiła apel
Rady Seniorów dotyczący przywrócenia fotografii z wizerunkiem
śp. Janusza Grzyba na hol urzędu
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XI Sesja Rady Seniorów Gminy Nadarzyn

W poniedziałek 29 stycznia odbyła
się XI Sesja Rady Seniorów Gminy
Nadarzyn zwołana przez Wiceprzewodniczącego p. Pawła Hołownię.
Po stwierdzeniu quorum (13 członków obecnych) i przyjęciu porządku sesji, radni przystąpili do stałych
punktów obrad. Oprócz członków
Rady Seniorów w spotkaniu udział
wziął także Zastępca Wójta – Zygmunt Laskowski.
Sprawozdanie z działalności rady
za 2017 r. przedstawiła przewodnicząca - Zofia Latkowska, która poinformowała zebranych, że w minionym roku odbyły się 4 Sesje Rady
Seniorów Gminy Nadarzyn i liczne
spotkania robocze. Przypomniała,
iż zgodnie ze Statutem, Rada Seniorów Gminy Nadarzyn, jest organem

o charakterze doradczym, inicjatywnym i konsultacyjnym organów
gminy. Radni seniorzy pełnią swoje
funkcje społecznie. Rady Seniorów
to odpowiedź na realne potrzeby
osób starszych w naszym kraju.
Prognozy pokazują jednoznacznie,
że liczba seniorów systematycznie
wzrasta, jednocześnie w najbliższych
latach wzrastać będzie ich zaangażowanie społeczne. Jest dziś coraz
więcej seniorów, którzy chcą sami
kształtować swoją przyszłość i decydować o najbliższym otoczeniu. To
osoby, które na własną rękę szukają
możliwości, by uczestniczyć w interesujących projektach obywatelskich
i chcą się rozwijać.
Rady seniorów to bardziej aktywne
i świadome obywatelsko środowisko osób 60+, dzięki którym osoby starsze nie tylko zyskują rzeczników swojej sprawy wobec władz
samorządowych, ale przede wszystkim same utwierdzają się w zasadności realizacji własnych potrzeb.
Przedstawiciele nadarzyńskiej Rady
Seniorów uczestniczą w uroczystościach okolicznościowych, religijnych, rocznicowych, patriotycznych
i niepodległościowych; opiekują się
Izbą Pamięci w Nadarzynie; udzie-

lają wywiadów oraz prezentują radę
w wystąpieniach na forum i w debatach organizacji senioralnych oraz
pozarządowych; uczestniczą w zajęciach organizowanych przez NOK,
UTW, Bibliotekę, GOPS, GOS,
GKRPA, zawodach, festynach i innych. Przewodnicząca omówiła po
krótce działania gminne oraz powiatowe naszych seniorów, a także
nawiązane w 2017 r. współprace
i porozumienia.
Następnie podjęty został temat rezygnacji z funkcji Przewodniczącej
Rady Seniorów, złożonej na X sesji
przez Zofię Latkowską. Przeprowadzono głosowanie tajne, w którym
liczbą głosów 8 „za”, 5 „przeciw”
przyjęto rezygnacje dotychczasowej
przewodniczącej. W związku z zaistniałą sytuacją, wiceprzewodniczący
zaproponował aby na kolejnej sesji
radni wybrali nowego przewodniczącego.
W wolnych wnioskach Paweł
Hołownia zgłosił apel radnych seniorów o przywróceniu fotografii
śp. Wójta Janusza Grzyba w holu
urzędu. Apel został skierowany na
ręce Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn - Danuty Wacławiak.

Szlaban przed UG otwarty!
Chcemy być urzędem otwartym na
mieszkańców i ich potrzeby. Dlatego od 30 stycznia br. szlaban wjazdowy na parking przed urzędem
będzie zawsze przejezdny.
Jesteśmy przekonani, że w ten sposób ułatwimy mieszkańcom dostęp
do usług zarówno poczty,
jak i paczkomatu.

1 (226) styczeń 2018
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Prezes Rady Ministrów rozwiał
wszelkie wątpliwości mieszkańców
naszej gminy, podpisując w dniu 22
stycznia rozporządzenie dotyczące
przeprowadzrnia przedtreminowych
wyborów, wedug którego głosowanie na nowego wójta odbędzie się w
dniu 4 marca 2018 roku.
Do tego czasu, obowiązki włodarza gminy będzie pełnił wskazany
przez premiera komisarz. Na początku stycznia na to stanowisko
nominowany został Dariusz Nowak radny powiatu pruszkowskiego
i mieszkaniec gminy Nadarzyn
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Zgodnie z treścią rozporządzenia
już 5 lutego br. upłynie termin na
zgłaszanie kandydatów do składu
gminnej komisji wyborczej. Samych
kandydatów na wójta będzie można
zgłaszać do piątku 16 lutego. Dwa
dni później nastąpi podanie do publicznej wiadomości obwieszczenia
gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta.
Kampania wyborcza rozpocznie się
23 lutego i trwać będzie do 2 marca
(godz. 24:00). Potencjalni kandydaci
będą mieli naprawdę mało czasu na
to, by przekonać do siebie wyborców.

1 (226) styczeń 2018
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KALENDARZ WYBORCZY
Lp.

Termin wykonania czynności wyborczej

1
1.

2
w dniu wejścia w życie rozporządzenia

2.

do dnia 2 lutego 2018 r.

3.

do dnia 5 lutego 2018 r.

4.

do dnia 6 lutego 2018 r.

5.

do dnia 16 lutego 2018 r. (do godz. 24:00)

6.

do dnia 21 lutego 2018 r.

7.

do dnia 23 lutego 2018 r.

8.

od dnia 23 lutego 2018 r.

9.

do dnia 27 lutego 2018 r.

10.
11.

w dniu 2 marca 2018 r. o godz. 24:00
w dniu 3 marca 2018 r.

1 (226) styczeń 2018

Treść czynności wyborczej

3
– podanie do publicznej wiadom ści, w formie obwieszczenia Wojewody, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Nadarzyn w województwie mazowieckim.
– podanie do publicznej wiadomości, w fomie obwieszcznia, informacji o siedzibie gminnej komisji wyborczej;
– zawiadomienie Komisarza Wyborczego o utworzeniu komitetów wyborczych
– zgłaszanie kandydatów do składu gminnej komisji wyborczej
– powołanie przez Komisarza Wyborczego gminnej komisji wyborczej
– zgłaszanie gminnej komisji wyborczej do zarejestrowania kandydatów na wójta
– zgłaszanie kandydatów do składu obwodowych komisji wyborczych,
– składanie przez pełnomocników komitetów wyborczych wniosków o przydział nieodpłatnego czasu antenowego w programach telewizji publicznej i publicznego radia,
– podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, informacji o:
a) numerach i granicach obwodów głosowania,
b) wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
– podanie do publicznej wiadomości, w drodze rozplakatowania, obwieszczenia gminnej komisji wyborczej o zarejestrowanych kandydatach na wójta, na którym są umieszczone, w kolejności alfabetycznej nazwisk: nazwiska, imiona, wiek, wykształcenie, miejsce
zamieszkania,nazwakomitetuzgłaszającegokandydataoraznazwapartii politycznej, do której należy kandydat, oraz treść oświadczeń lustracynych stwierdzających fakt pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi,
– powołanie obwodowych komisji wyborczych,
– sporządzenie spisu wyborców, – zgłaszanie przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a,
– składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
– nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach telewizji publicznej i publicznego radia
– składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy
– zakończenie kampanii wyborczej
– przekazanie przewodniczącym obwodowych komisji wyborczych spisów wyborców
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INWESTYCJE

Budowa ścieżek rowerowych
Trwa budowa ścieżek rowerowych
odcinek Rozalin, Młochów, Rusiec,
Kajetany, (obecnie trwają prace na
ul. Mazowieckiej/Młochowska w
Młochowie, ul. Klonowa w Kajetanach) wykonano podbudowę i przy
sprzyjających warunkach pogodowych Wykonawca przystąpi do układania nawierzchni bitumicznej.
Trwa przebudowa fragmentów
dróg powiatowych i gminnych
o łącznej długości 5798 m w zakresie budowy ścieżek rowerowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą
Rozalin, Młochów, Rusiec (odcinek
A: od pętli w Rozalinie na ul. Przemysłowej, ul. Młochowska, Młochów ul. Mazowiecka, odcinek B:
Al. Kasztanowa ul. Osiedlowa, ul.
Górna, ul. Bakaliowa, ul. Szczęśliwa do ul. Głównej w Ruścu) oraz
wyznaczeniem ścieżki rowerowej o
długości 697,9 m poprzez zmianę
stałej organizacji ruchu na terenie
parku w Młochowie-odcinek 5A1.
Zakończenie inwestycji planowane
jest na 30.03.2018 r.

Trwa przebudowa fragmentów
dróg powiatowych i gminnych o
łącznej długości 3032,9 m w zakresie
budowy ścieżek rowerowych wraz
z infrastrukturą towarzyszącą Rusiec, Kajetany (od ul. Głównej w
Ruścu, ul. Agrestowa, ul. Radarowa,
ul. Wojskowa, ul. Klonowa do granicy robót przebudowy drogi S8 w
Kajetanach). Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.03.2018 r.
Jezli chodzi o budowę ścieżek rowerowych odcinek: Nadarzyn - Strzeniówka, Kajetany -Walendów obecnie trwają prace na ul. Pruszkowskiej
w Strzeniówce – po osiągnięciu odpowiedniej wytrzymałości przyczółków ułożone zostaną podłużnice
stalowe i konstruowana zostanie
nawierzchnia kładki, ul. Graniczna
w Nadarzynie – wykonano odcinek
od ul. Żółwińskiej.
Trwa przebudowa fragmentów
dróg powiatowych i gminnych
o łącznej długości 4984,83 m w zakresie budowy ścieżek rowerowych
wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Strzeniówka, Nadarzyn (odcinek
A: od granicy Gminy na ul. Pruszkowskiej, ul. Plantowa, odcinek
B: ul. Błońska, odcinek C: targowisko, ul. Graniczna, ul. Mszczonowska do granicy robót przebudowy
drogi S8) oraz wyznaczenie ścieżki rowerowej o długości 919,95 m
poprzez zmianę stałej organizacji
ruchu na terenie centrum Nadarzyna-odcinek 5A2. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.03.2018 r.
Ponadto prowadzona jest przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 5315,30 m
w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Kajetany - Walendów (ul.
Brzozowa, ul. Nad Utratą, droga
gminna bez nazwy do ul. Ludowej
w m. Marysin przy granicy z Gminą
Lesznowola). Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.03.2018 r.
Referat Inwestycji

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 r. - 31.05.2018 r.
realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność
miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

UWAGA KIEROWCY - budowa S8
W związku z częstymi zmianami organizacji ruchu na przebudowywanym odcinku DK8 (trasy
katowickiej przebiegającej przez teren Gminy Nadarzyn) zwłaszcza w okolicach węzła Młochów, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. Przypominamy również, że postępy
prac oraz wprowadzane zmiany można śledzić na stronie http://wws8radziejowice-paszkow.pl
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Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Budowa kanalizacji II etap 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

Inwestycja zrealizowana w 60%
zaangażowania finansowego. Do
wykonania pozostały: kolektor
w ul. Długiej i ul. Sękocińskiej oraz
odtworzenie nawierzchni drogowych w obszarach zainwestowania
wykonanych kolektorów.
Zakończenie tej inwestycji planowane jest na 30.05.2018 r.

Drogi
- remonty cząstkowe dróg gminnych (ubytki uzupełniane są na
bieżąco na podstawie zgłoszeń).
- przebudowa drogi w zakresie
budowy nakładki bitumicznej
ul. Kozaków Szamoty, Pastelowa
Wolica (umowy zostały podpisane, termin realizacji 31.05. br.).
- remont ulicy Granicznej
w Nadarzynie (trwają prace, została ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa oraz namalowano
oznakowanie poziome).

Budowa kanalizacji w Nadarzynie ul. Babiego Lata,
Tulipanowa, Szyszkowa i Żółwińska

Inwestycja zrealizowana w ok. 9% zaangażowania finansowego. Realizowany jest kolektor w ul.
Babiego Lata oraz ul. Tulipanowej. W bieżącym
roku rozpocznie się realizacja kolektora w ul. Żółwińskiej i Szyszkowej. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.04.2018 r. - 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.

Rozbudowa szkół podstawowych

...W trakcie rozbudowy znajdują
się trzy placówki oświatowe na
terenie Gminy Nadarzyn:
• Szkoła Podstawowa w Kostowcu:
tu powstaje sala gimnastyczna wraz
z zapleczem. Watość inwestycji ponad 1,6 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 30.06. br.
• Szkoła Podstawwa w Nadarzynie:
1 (226) styczeń 2018

Wartość inwestcji ponad 3,5 mln zł.
W ramach inwescji, w powstającym
skrzydle mieścić się będzie m.in.
stołówka oraz świetlica. Zrealizowano roboty murowe ścian parteru
oraz strop nad częścią hallu i zaplecza sanitarnego.W chwili obecnej
realizowane są roboty zbrojeniowe
elementów konstrukcyjnych w poziomie stropu nad częścią kuchenną
Zakończenie rozbudowy planowane
jest na 29.06.2018 r.
• Szkoła Podstawowa w Młochowie. Zrealizowano roboty murowe
ścian parteru. Zakończenie inwestycji planowane jest na 29.06.2018 r.
Referat Inwestycji

System powiadamiania
SMS Gminy Nadarzyn
Szanowni Mieszkańcy informujemy, że w naszej gminie
funkcjonuje system powiadamiania SMS – owego. Każdy
mieszkaniec zainteresowany
otrzymywaniem ważnych wiadomości może rejestrować się
drogą elektroniczną na stronie
Gminy Nadarzyn lub złożyć formularz w postaci papierowej w
Kancelarii Urzędu Gminy
(ul. Mszczonowska 24,
pokój 100 – parter).
Zapraszamy do korzystania
z tej formy komunikacji. Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn:

www.nadarzyn.pl
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OŚWIATA

JUBILEUSZ ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI W GMINIE NADARZYN

WIGILIA
NIEPODLEGŁOŚCI

7 stycznia młodzież z Liceum
Ogólnokształcącego w Nadarzynie
zaprezentowałatroszkę inną niż dotychczas formę jasełek, nawiązującą
tematycznie do odzyskania niepodległości przez Polskę, Licealiści oraz
gimnazjaliści wsytępowali w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie.
Zoorganizowana przez młodzież
inscenizacja była inaugracją obchodówdo 100 LAT NIEPODLEGŁEJ - Nadarzyn 2018.

Kalendarz imprez
Rok 2018 jest rokiem szczególnym
dla naszej ojczyzny - rokiem Jubileuszu Odzyskania Niepodległości,
wywalczonej po 123 latach niewoli. Z
inicjatywy Liceum Ogólnokształcącego i Urzędu Gminy Nadarzyn powołano Komitet Obchodów i ustalono
wstępne kalendarium organizacji jubileuszu 100-lecia Niepodległości
(pisaliśmy o tym w WN listopad 2017
r.). W ramach ww, Jubileuszu:
• 6 stycznia odbył sie w Nadarzynie
Orszak Trzech Króli, który symbolicznie wpisał sie w ww. obchody.
• 7 stycznia w nadarzyńskiej światyni
miały mejsce Jasełka przygotowane
przez nadarzyńskich licealistów pt.
Wigilia Niepodległości.
• 10 lutego odbędzie się Niepodległościowy Bal Karnawałowy Przedszkolala (informacje obok).
• 20 lutego w NOK w ramach wykładów otwartych Uniwersytetu Trzeciego Wieku odbędzie się wykład pt.
„Droga do odzyskania własnego państwa. 1789 - 1918”

14

Ponadto harcerze z naszego szczepu
ZHP organizują zimowisko „U źródeł niepodległości”. Zaplanowanych
jest 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. O czym będziemy na bieżąco informować Państwa
na swoim profilu na facebooku.
Zapraszamy wszystkich Mieszkańców naszej gminy, całymi rodzinami, sołectwami na wspólne
świętowanie dla uczczenia naszej
Niepodległej Rzeczypospolitej.
Komitet Obchodów
1 (226) styczeń 2018
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Orszak
Trzech Króli
Bóg jest dla
wszystkich
Mieszkańcy Gminy Nadarzyn po
raz kolejny wzięli udział w ulicznych
jasełkach „Orszaku Trzech Króli”,
Wydarzenie zrzeszyło wielu miłoścników wspólnego kolędowania
Nadarzyńskim Orszakiem przeszły
całe rodziny, dzieci, rodzice, seniorzy.
W naszej gminie uroczystość odbyła się 6 stycznia, zorganizowana
została przez Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem św. Klemensa w Nadarzynie, Nadarzyński
Ośrodek Kultury, przy współpracy
z Nadarzyńskim Szczepem Drużyn
Harcerskich i Zuchowych „Wataha”
imienia Żołnierzy Wyklętych, Urzędem Gminy Nadarzyn, Szkołami
Podstawowymi w Nadarzynie, Ruścu, Młochowie, Kostowcu i Woli
Krakowiańskiej, OSP Nadarzyn,
Gminnym Ogniskiem Dziecięco Młodzieżowym „Tęcza”, Cukiernią
W-Z Nadarzyn.
Przebrani w stroje orszaków królewskich uczestnicy, wyruszyli spod
cmentarza parafialnego przy ul. Sitarskich Tradycyjnie już uczestnicy otrzymali korony, naklejki oraz
śpiewniki z kolędami. Symboliczny
przemarsz był jedną z największych
imprez w roku świętowania 100-le-
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cia odzyskania przez Polskę niepodległości, dlatego orszakowy śpiewnik
był wyjątkowy. Znalazło sie w nim
14 polskich kolęd wraz z ich rysem historycznym autorstwa Jacka
Kowalskiego, wykładowcy historii
sztuki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, lidera
zespołu Monogramista JK, a także
autora wielu książek i publikacji. Jest
to zaproszenie do wędrówki przez
dzieje Polski i ukłon w stronę wolności – informuje na stronie Orszaku organizator wydarzenia (http://
www.orszak.org/aktualnosci).
Punktem kulminacyjnym przemarszu była scena usytuowana przy
Nadarzyńskim Ośrodku Kultury

Tegoroczna impreza odbyła się pod
hasłem „Bóg jest dla wszystkich”,
i przeszła ulicami 644 miejscowości
w Polsce i 16 poza jej granicami. Hasło „Bóg jest dla wszystkich” nawią
zuje do jubileuszu imprezy – już po
raz dziesiąty. Przypomnieć ma nam,
że Bóg przyszedł na świat, aby odkupić każdego człowieka, niezależnie od koloru skóry, wieku, poglądów czy światopoglądu – wyjaśniają
na stronie Orszaku Organizatorzy.
Do pobrania aplikacja mobilna:
http://orszak.org/do-pobrania

Materiał filmowy dotyczący
Orszaku znajduje się także
na stronie iTVNadarzyn
- zapraszamy do obejrzenia.
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Zimowisko w Gminnym
Ognisku Dziecięco-Młodzieżowym „Tęcza”
Piękne są rzeczy, które widzimy.
Jeszcze piękniejsze te, które rozumiemy.
Ale najpiękniejsze są te, których nie ogarniamy.”
					
Niels Steensen

Ferie zimowe
w GODM Tęcza
W tegorocznym zimowisku organizowanym przez GODM „Tęcza”
udział wzięło 24 dzieci.
W ramach zajęć kształtujących
postawy i propagujących wartości
wykorzystaliśmy materiały z kampanii Postaw na rodzinę, Nie spal
się na starcie oraz Nie pal przy
mnie proszę. Zajęcia odbywały się
z podziałem na grupy wiekowe.
Rozmawialiśmy również o tym,
czym jest wolontariat i dlaczego warto pomagać innym. W odpowiedzi
na ten rodzaj aktywności młodzież
z Ogniska zaproponowała, aby zorganizować zbiórkę darów dla zwierząt. Dlatego też w drugi dzień ferii
odbyła się wycieczka do Schroniska
Na Paluchu. Nasze Ognisko otrzymało piękne podziękowania za przekazane artykuły dla bezdomnych
czworonogów. Tego dnia pojechaliśmy również do Cinema City w Jankach. Ponadto, gościliśmy w Ognisku przedstawicieli Straży Gminnej,
którzy rozmawiali z dziećmi i młodzieżą na temat bezpieczeństwa
w czasie ferii zimowych.
Kolejną, tym razem trochę dłuższą wycieczkę zorganizowaliśmy do
Torunia. W mieście, w którym urodził się Mikołaj Kopernik młodzież
z Ogniska odwiedziła Dom Legend
(połączenie muzeum i teatru gdzie
można przenieść się w czasie i zasmakować przygód rozgrywanych
w sceneriach średniowiecznego
Torunia), Centrum Popularyzacji
Kosmosu (tam nad naszymi głowa-
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mi pojawiły się tysiące gwiazd i kosmiczne animacje) oraz Żywe Muzeum Piernika – to miejsce, które
w magiczny sposób przenosi gości do średniowiecza, a tam – pod
okiem Mistrza Piernikarskiego
i uczonej Wiedźmy Korzennej – poznać można rytuały związane z wypiekiem piernika tj. własnoręcznie
przygotować ciasto, by później, przy
użyciu drewnianych form, wypiec
z niego toruńskie specjały.
Toruń nas zachwycił. Kultura
i sztuka to charakterystyczne cechy
miasta. Kilkanascie muzeów, kin,
teatrów, kilkadziesiąt galerii, Planetarium, Orbitarium a takze Centrum Nowoczesnośći - brzmi imponująco! Mamy nadzieję, że jeszcze
wrócimy do tego pięknego, jednego
z najstarszych miast Polski.

Projekt
„Smaki dzieciństwa”

W ramach obchodów 100 - lecia
odzyskania przez Polskę niepodległości w GODM „Tęcza” od grudnia 2017 roku realizowany jest projekt „Smaki dzieciństwa”. Inspiracją
do podjęcia tych działań była zasłyszana historia Pani Hanny, która
jako dziecko, wraz rodzicami prze-

bywała w Dulag, niemieckim obozie
przejściowym utworzonym w Pruszkowie dla ludności Warszawy i okolic wypędzonej podczas Powstania
Warszawskiego. Pani Hanna wspominała smak gotowanych ziemniaków zalanych kompotem z jabłek,
jako najlepsze danie, które wtedy,
podczas panującego głodu zjadła.
W grudniu, przed Wigilią Bożego Narodzenia o swoich smakach
z dzieciństwa przepięknie opowiedziały nam Panie: Teodozja Piotrkowicz, Halina Klimkowska, Władysława Jabłońska.
Wszystkie przekazane nam przepisy zbierzemy w folder i spróbujemy
przygotować przynajmniej niektóre
z tych potraw.
Niewielką namiastkę dawnej przekąski (szczególnie lubianej przez dzieci) zaproponowaliśmy uczestnikom
Orszaku Trzech Króli – wtedy to,
wraz z młodzieżą z GODM „Tęcza”
częstowaliśmy chlebem ze śmietaną
posypaną cukrem i mającym swoich
entuzjastów również współcześnie chlebem ze smalcem ze skwarkami
i ogórkiem kiszonym.
Zapraszamy do Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego
„Tęcza” osoby, które chciałyby
podzielić się swoim smakiem
dzieciństwa. Będzie nam miło
wysłuchać Państwa historii.
Krystyna Masłowska – dyrektor
GODM „Tęcza”

1 (226) styczeń 2018
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Szlachetna Paczka – warto pomagać!
(a było ich mnóstwo) oraz niezastąpionym i najlepszym wolontariuszom z Gminnego Ogniska
Dziecięco-Młodzieżowego Tęcza i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z Nadarzyna
oraz Caritas przy parafii pw. św.
Klemensa w Nadarzynie. Dzięki ich zaangażowaniu 18 rodzin
otrzymało wymierną, konkretną
i życzliwą pomoc.  
Wolontariusze akcji /fot. archiwum GODM „Tęcza”/
Szanowni Państwo, miło jest kich paczek wyniosła ok. 45 tys.
nam poinformować, że Szla- złotych! Było nam ogromnie
chetna Paczka odniosła ogrom- miło widząc łzy radości u rodzin,
ny sukces. W tym roku Gminne które otrzymały pomoc. ChciaOgnisko Dziecięco-Młodzieżo- łabym serdecznie podziękować
we Tęcza po raz pierwszy włą- Darczyńcom, bez których nie
czyło się do Drużyny Szlachetnej widzielibyśmy tych emocji, StraPaczki. Pomogliśmy 18 rodzi- ży Gminnej z Nadarzyna, która
nom, a łączna wartość wszyst- pomagała nam rozwozić paczki

Pomaganie jest fajne!
Bardzo dziękuję i życzę Wszystkim Państwu dobrych ludzi wokół.
Martyna Szwed
- Lider Regionu

„Życie pod psem, który wabi się Depresja”
W grudniowym wydaniu Remedium (miesięcznika podejmującego
profilaktykę problemową i promocję zdrowia psychicznego) możemy
zapoznać się z recenzją Małgorzaty
Budkiewicz książki pt. „Życie pod
psem, który wabi się Depresja” autorstwa Matthew i Ainsley Johnstone (w przekładzie J.Nowakowskiej).
Publikacja ta stanowi uzupełnienie

i rozwinięcie książki M. Johnstone’a pt. Mój czarny Pies. Depresja.
Skutki depresji, nazwanej metaforycznie Czarnym Psem dotykają
zarówno osobę chorą jak i osoby
z najbliższego otoczenia. Autorzy
- posiłkując się własnym doświadczeniem - udzielają wskazówek jak
postępować z bliskim, który cierpi
na zaburzenia depresyjne. Jak czy-

tamy w recenzji w tej publikacji
mamy do czynienia z wyjątkowymi
ilustracjami i krótkimi, jasno skonstruowanymi, trafiającymi w sedno
problemu frazami, wyjaśniającymi,
jak postępować, by pomóc osobie
chorej a także jak zadbać o siebie
samego jako opiekuna - co zrobić,
by pozostać silnym, zdrowym i nie
wypalić się zbyt szybko.

Poniżej przypominam numery telefonów - tam warto szukać pomocy.
Antydepresyjny Telefon Forum Przeciw Depresji tel. 22 594 91 00 czynny w każdą środę i czwartek od 17.00 do 19.00 koszt połączenia jak na
numer stacjonarny wg taryfy Twojego operatora telefonicznego
Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych ITAKA - antydepresyjny telefon
zaufania tel. 22 654 40 41 czynny w poniedziałki od 17.00 do 20.00
Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym 116
123 czynny od poniedziałku do piątku od godz. 14.00 - 22.00 (połączenie bezpłatne).
Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
Źródło: 1. Remedium Nr 12 (294), Grudzień 2017;
2. http://forumprzeciwdepresji.pl/index.php/wazne-telefony-antydepresyjne
1 (226) styczeń 2018
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List Klementyński
Z życia parafii...

Z radością informujemy, że w grudniu 2017 r. Sakrament
Chrztu przyjęli: Natalia Rybińska, Grzegorz Święcicki, Piotr
Łach, Jan Muszka, Wojciech Nosecki.
Sakramentalny Związek Małżeński w grudniu 2017 r. zawarły
następujące osoby: Tomasz Rybiński – Bogumiła Lewandowska.
Z przykrością zawiadamiamy, że w grudniu 2017 r. odeszli z naszej Parafii: śp. Jacek Chmielewski, śp. Henryka Kopeć, śp. Wiktor
Szwanke, śp. Hanna Hantulska, śp. Roman Bujnowski, śp. Halina
Grochowska – Koźlik, śp. Marianna Ławecka, śp. Michał Galas.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.
ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Caritas w Nadarzynie
sprawozdanie
za 2017 rok
.....W 2017 roku pomocą objęto
89 rodzin co daje 232 osoby z całej gminy. Z pomocy rzeczowej (tj.
odzież, obuwie, zabawki, książki) korzystali również uchodźcy
z Ukrainy, Armenii, Gruzji, Tadżykistanu, Białorusi. Jak co roku dzięki
zbiórce żywności przeprowadzonej
przez harcerzy w okolicznych sklepach przygotowano paczki żywnościowe na święta Wielkanocne i na
Boże Narodzenie. Dziękujemy harcerzom, ich rodzicom, opiekunom.
Słowa podziękowania kierujemy do
właścicieli sklepów, w których prowadzono zbiórkę żywności, oraz
do wszystkich, którzy hojnie napełniali kosze darami. Informujemy
wszystkich darczyńców, że dokładamy wszelkich starań, by rodziny,
osoby samotne będące w trudnej
sytuacji znajdowały wsparcie Ca-
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ritas - nie tylko w okresie świąt ale
w ciągu całego roku. Parafialny
Punkt Caritas czynny jest niezmiennie od lat dwa razy w tygodniu (wt.
10.00 - 12.00 oraz w czw. 15.00 17.00).
Dużą formą wsparcia dla podopiecznych jest dofinansowanie
zakupu leków, opału, doposażenia
szkolnego, dofinansowanie kolonii. Osoby zgłaszające się do Caritas korzystały z darów rzeczowych
(tj. odzież, obuwie, drobny sprzęt
gospodarstwa domowego, meble).
Pieniądze na realizację poszczegól
nych działań uzyskano: z rozprowadzania świec, palm; z tacy przekazane przez ks. Proboszcza, od
indywidualnych
Ofiarodawców,
z odpisu 1% podatku - z przeprowadzonych pod kościołem zbiórek
do puszek. Poza bieżącą działal-

Parafia Rzymskokatolicka

Strona internetowa
parafii:
www.parafianadarzyn.pl,
adres e-mail:
parafianadarzyn@wp.p

tel.: (022) 739 76 20
Kancelaria parafialna
czynna: od poniedziałku
do piątku - rano 8:00-9:00,
- wieczorem 15:30-16:30,
- w soboty 8.00 – 9.00

nością w 2017 roku przekazaliśmy
3200 zł na rzecz pomocy poszkodowanym w czasie nawałnicy oraz
29800 zł na rzecz programu „Rodzina Rodzinie” prowadzonego
przez Caritas Polska. Kolejny rok
działalności Parafialnego Caritas
był możliwy dzięki wsparciu bardzo
wielu wrażliwych i życzliwych ludzi.
Serdeczne Bóg zapłać. Dziękujemy
za życzliwą współpracę instytucjom tj.
GODM „Tęcza”, GOPS, Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy, SP w Nadarzynie,
Ruścu i Kostowcu. Szkoła „Promienie”,
Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych „WATAHA”, UG
Nadarzyn, Panu Prezesowi PTAK
WARSAW EXPO. Dziękujemy
Księżom z naszej parafii, oraz Caritas
Archidiecezji Warszawskiej.
Pragniemy poinformować, że
o wszystkich naszych Ofiarodawcach, Darczyńcach, Wolontariuszach i Podopiecznych pamiętamy
w modlitwie.
- w im. PZ Caritas
Stefania Łęcka
1 (226) styczeń 2018
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BEZPIECZEŃSTWO

1.12.2017 r.
wczesnym popołudniem - wyjazd zastępu do usunięcia skutków śnieżycy
i nadmiernych opadów śniegu. Nasze działania polegały na uprzątnięciu powalonych drzew z dróg. Tego
samego dnia zostaliśmy ponownie
zadysponowani, tym razem do powalonego drzewa przy ulicy Klonowej.
Późnym popołudniem miał miejsce
kolejny wyjazd strażaków, którzy zostali zadysponowani do zabezpieczenia zerwanej linii średniego napięcia.
Na miejscu okazało się, że poprzez
iskrzenie kabli zaczęło płonąć jedno
z powalonych drzew. Po wyłączeniu
prądu sprawdzono cały teren i ugaszono osmolone drzewo. Na miejscu
obecne było pogotowie elektryczne.
4-5.12.2017 r.
udział zastępu w usunięciu skutków
kolizji samochodu osobowego z busem na światłach przy ulicy Rolnej.
Na miejscu obecne były także jednostki Państwowej Straży Pożarnej z
Pruszkowa, Pogotowie Ratunkowe,
Policja WRD Pruszków. Działania,
które prowadzone były w nocy, pole-

gały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz uprzątnięciu jezdni.
5.12.2017 r.
wieczorem zostaliśmy zadysponowani do kolizji trzech aut osobowych,
dokładnie w tym samym miejscu,
gdzie działaliśmy dzień wcześniej.
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uprzątnięciu jezdni. Na miejscu obecne były również dwa zastępy PSP
Pruszków, Policja WRD Pruszków.
8.12.2017 r.
miał miejsce wyjazd zastępu do kolizji dwóch aut osobowych w Nadarzynie, przy zjeździe z trasy katowickiej
w ulicę Komorowską. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, uprzątnięcie
jezdni. Na miejscu obecna była Policja Nadarzyn.
9.12.2017 r.
wyjazd zastępu do płonącego samochodu osobowego na drodze do
Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach. Działania prowadzone były w
godzinach wczesno wieczornych.
12.12.2017 r.
udział zastępu w ćwiczeniach organizowanych przez PSP Pruszków
na terenie jednostki OSP Piastów.
Nasze działania polegały na rozstawieniu namiotu medycznego oraz
ewakuacji osób poszkodowanych. W
godzinach nocnych zostaliśmy zadysponowani na Wolicę do przewróconego słupa telekomunikacyjnego.

Nasze działania polegały na zabezpieczeniu słupa.
14.12.2017r.
popołudniu wyjazd zastępu do zadymienia w kotłowni mieszkania w
Wolicy. Po dojeździe okazało się, że
płonie cała kotłownia i ogień zaczyna rozprzestrzeniać się coraz bardziej. Na miejscu obecne były także
dwa zastępy PSP Pruszków, OSP
Raszyn, OSP Falenty, OSP Nowa
Wieś oraz samochód do nabijania
butli powietrznych z Warszawskiej
JRG 9.
15.12.2017 r.
po godzinie 16 ogłoszony został
alarm - dyspozycja Komendy Wojewódzkiej z Warszawy. Pełna gotowość jednostki do zabezpieczenia terenu, podczas awaryjnego lądowania
samolotu na lotnisku Okęcie, które
było spowodowane problemem
z sygnalizacją podwozia. Ostatecznie
samolot wylądował bez problemu w
asyście służb lotniskowych. W gotowości była połowa jednostek powiatu Pruszkowskiego.
22.12.2017 r.
udział zastępu w usunięciu skutków
kolizji dwóch aut osobowych przed
centrum handlowym Janki. Bez działań. Na miejscu obecne były OSP
Falenty oraz Policja WRD Pruszków.
Krzysztof Hamernik
- Naczelnik OSP Nadarzyn

Pomoc dla poszkodowanych w pożarze domu we wsi Strzeniówka
....W niedzielę 28 stycznia w godzinach porannych w Strzeniówce doszło do pożaru jednego
z budynków. Ogień wyrządził poważne szkody i zniszczył dach
budynku mieszkalnego. Akcja gaśnicza trwała kilka godzin. Stan
domu nie pozwala jednak, aby
ktokolwiek mógł w nim przebywać. Konieczny jest jego remont.
Urząd Gminy w ramach pomocy
zapewnił m.in. wsparcie Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej oraz
lokal zastępczy na czas remontu
1 (226) styczeń 2018

domu poszkodowanych. Uruchomione zostanie również wsparcie
finansowe potrzebne do zakupu
materiaów niezbędnych do jego remontu. Pozostajemy w stałym i bezpośrednim kontakcie z Rodziną dla
zapewnienia niezbędnego wsparcia
w tym trudnym czasie. Poszkodowani jasno wskazują, że w chwili
obecnej najbardziej potrzebna jest
im pomoc przy pracach przy zniszczonym domu i wpsarcie finansowe, które pozwoli im jak najszybciej
powrócić pod własny dach. Obok

działań prowadzonych przez nasz
urząd podejmowane są również inicjatywy na rzecz pogorzelców. Osoby chcące wesprzeć poszkodowaną
rodzinę mogą to zrobić poprzez
zbiórkę prowadzoną przez Parafię
p.w. św. Klemensa w Nadarzynie.
Wpłaty należy kierować na konto:
BS Grodzisk Mazowiecki
33 9678 0002 0001 7385 2021 0001
z dopiskiem „POMOC DLA POGORZELCÓW ZE STRZENIÓWKI”
Rodzina dziękuje wszystkim
za okazaną pomoc
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ZDROWIE

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie

05-830 Nadarzyn, ul. Sitarskich 3, tel. 22 739 48 40

Ośrodek Zdrowia filia w Młochowie

05-831 Młochów, ul. Mazowiecka 5a, tel. 22 729 91 46
kontakt@zoznadarzyn.pl

www.zoznadarzyn.pl

Rejestracja pacjentów odbywa się codziennie od poniedziałku do
piątku w godz. 07:30-18:0 stacjonarnie lub telefonicznie.
Przypominamy także o możliwośći rejestracji online.

ANONIMOWA ANKIETA
SATYSFAKCJI PACJENTA
Szanowni Państwo,
mając na uwadze dobro naszych
pacjentów, chcemy poznać Państwa
zdanie na temat jakości usług medycznych świadczonych w ośrodku
zdrowia. Wszelkie konstruktywne
sugestie będą dla nas bardzo cenne
i posłużą do podniesienia standardu
oferowanych usług.
Ankiety można wypełnić w przychodni
zarówno w Młochowie
jak i w Nadarzynie!
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Zachęcamy do wykonania badań:
Zapraszamy do skorzystania z badania mammograficznego kobiety
w wieku 50-69 lat, które w ciągu
ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały bezpłatnego badania.
Mammografia – 12 lutego 2018 r.
(przy Ośrodku Zdrowia
w Nadarzynie)

Holter EKG
oraz Holter EKG
- Koszt badania 100 zł
- Zapisz sie już dziś
- Zadbaj o sowje serce - Nie zwlekaj
- Zapisy w rejestracji SPG ZOZ
1 (226) styczeń 2018
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KULTURA

Plac Ponitowskiego 42 05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 89 13
email: biblioteka@nadrzyn.pl
Po raz kolejny mamy przyjemność zaprosić Państwa na spotkanie dotyczące interesujących zakątków świata. Tym razem poznamy
Oman, o którym opowie Andrzej
Maracewicz – dziennikarz, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy
- Podróżników „Globtroter&quot; oraz autor reportaży turystycznych z różnych krajów świata. Cykl spotkań podróżniczych
w Bibliotece Publicznej Gminy
Nadarzyn kontynuujemy od dłuższego czasu i wciąż cieszy się on
dużym zainteresowaniem naszych
czytelników. Kolejnym krajem,
o którym będziemy rozmawiać
jest Oman - jedyny sułtanat świata, państwo położone na uboczu
masowej turystyki. Znajdziemy
tam imponującą mozaikę ras, kultur i wspaniałej przyrody oraz niezwykle gościnnych mieszkańców.
Głową państwa jest uwielbiany
przez poddanych sułtan Qaboos
z powodzeniem realizujący rozwój, jeszcze niedawno, zacofanego
społeczeństwa.
Zapraszamy we wtorek,
13.02.2018 r. o godz. 17:30
- wejście od strony ronda
. Więcej o bibliotece: www.biblioteka. nadarzyn.pl

Jeżeli jeszcze nie jesteś naszym Czytelnikiem, jak najszybciej
zapraszamy do nas. Aby zapisać się do biblioteki i otrzymać
kartę biblioteczną, wystarczy kilka minut. Nie zapomnij zabrać ze sobą dowodu osobistego. W przypadku osób niepełnoletnich, potrzebna będzie wizyta opiekuna, wraz z dowodem
osobistym oraz nr PESEL Czytelnika. Zapraszamy!
1 (226) styczeń 2018
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.........

Recenzje na styczeń 2018
ŚMIGIELSKA M.: Kuchenny kredens: polska
kuchnia przedwojenna. W tej – innej niż wszystkie – książce kulinarnej znajdziesz dawne, oryginalne receptury na frykasy, które niegdyś królowały
na stołach naszych babć. Dowiesz się, jak w swojej
kuchni odtworzyć zapomniane polskie smaki. Zakosztujesz aromatycznej pieczeni huzarskiej, zrobisz kluski saskie i forszmak.

BRZEZIŃSKA A.: Córki Wawelu. Polska Jagiellonów oczami kobiet. „Córki Wawelu” zadziwiają
rozmachem i drobiazgowością, jednocześnie pociągają barwną fabułą i plastycznością opisów. Historia toczy się pomiędzy komnatami, na uliczkach,
w spiżarniach i w ciemnych zaułkach Krakowa. Często miały na nią wpływ z pozoru mało znaczące wydarzenia, co Brzezińska potwierdza w dokumentach.
Tylko tam, gdzie brakuje źródeł, pisarka wspomaga
się wyobraźnią.

ROY A.: Ministerstwo niezrównanego szczęścia
zabiera nas w wieloletnią podróż po indyjskim subkontynencie, ale przede wszystkim wnika głęboko w życie
wyśmienicie odmalowanych postaci, z których każda
szuka bezpiecznego miejsca, sensu, miłości. Ta niezwykła, pięknie opowiedziana książka, głęboko ludzka
i ogromnie czuła.

MONTERO C.: Zimowy wiatr na twojej twarzy.
Bohaterowie tej poruszającej powieści biorą udział
w hiszpańskiej wojnie domowej, walczą w hiszpańskiej Błękitnej Dywizji na froncie wschodnim i w wyniku zdumiewających zbiegów okoliczności działają
w polskim ruchu oporu - mamy tu Warszawę okresu
okupacji, walkę w partyzantce, ucieczkę z transportu
do Auschwitz. To przejmująca panorama ludzkiego
losu, z którego kpi wielka historia.
BIKONT A.: Sendlerowa w ukryciu. Kobieta, która
niewątpliwie robiła rzeczy wielkie, zasługujące na podziw,
i to w najtrudniejszych czasach, wyłania się w tej książce
powoli spośród grona ludzi, których złączył wspólny los
– ratujących i ratowanych. Tych, którzy udzielali schronienia, i tych, którzy schronienia szukali. To opowieść
o niezwykłych Polkach i uratowanych przez nie setkach
dzieci.
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WOŹNIAK
M.: Mgnienie. Detektyw
Leon
Brodzki
mierzy
się
z własnymi
demonami
i mrocznym
przeciwnikiem. Dokąd
prowadzi trop Człowieka w Kapeluszu? Jaką zagadkę skrywa przeszłość rodziny Brodzkich? Ile osób
musi zginać, by detektyw rozwiązał
zagadkę? Świetnie skrojony kryminał z niebagatelnymi bohaterami.
COLE
D.:
Ragdoll. Sześć
ofiar. Jedno ciało. Zero podejrzanych. Ktoś
mówi ci, że zginiesz. I zdradza
kiedy… Śledztwo w tej szokującej sprawie prowadzi detektyw
William „Wolf ” Fawkes oraz detektyw Emily Baxter, jego była partnerka. Czy Fawkes i Baxter zdołają
dopaść zabójcę i ocalić sześć osób,
gdy świat obserwuje każdy ich ruch?
MIŁOSZEWSKI
Z.: Jak zawsze.
Komedia ironiczno-romantyczna
o parze, która dostała szansę na
przeżycie swojej
miłości
jeszcze
raz. I o narodzie,
który dostał szansę przeżycia swojej historii jeszcze raz. Zygmunt Miłoszewski mistrzowsko eksploruje
nowy gatunek literacki, pokazując,
że niezależnie od tego, czy bierze
na warsztat horror, kryminał, czy
osadzony w historii alternatywnej
romans, zawsze pisze o tym jak osobiste dzieje jego bohaterów plotą się
z dziejami Polski.
1 (226) styczeń 2018
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Grudzień w świetlicy
NOK w Wolicy

Świetlice

Zdrowy Chleb Domowy
Spotkania kulinarne w nas
zej świetlicy zagościły już na dobre. Ostatnie spotkanie to „Zdrowy
Chleb Domowy”. Pieczywo jest podstawą naszych śniadań i kolacji, czyli
często gości na naszych stołach, dlatego warto zadbać o to aby było nie
tylko smacznie ale również zdrowo.
Spotkanie poprowadził dla nas
Pan Marcin Szwed dietetyk i trener personalny, który podzielił się
z nami swoją wiedzą. Mogliśmy
posłuchać dlaczego warto samemu piec chleb, dlaczego nie zawsze
ciemne pieczywo jest zdrowe. Zrobiliśmy sami mąkę, bułeczki, ziołowy chleb i masło. Pięknie pachniało i wyśmienicie smakowało.
Bardzo dziękujemy Panu Marcinowi za spotkanie, przepisy
i wiele cennych informacji. Bardzo miło było gościć Państwa
u siebie.
Zapraszamy na kolejne spotkania z tego cyklu.
Monika Majewska
instruktor świetlicy NOK
w Parolach

Jak co roku o tej porze w naszej
świetlicy przygotowaliśmy zaproszenia na spotkanie opłatkowe,
kartki świąteczne, ozdoby choinkowe oraz braliśmy udział w konkursie
plastycznym ”Szopka Bożonarodzeniowa”. Własnoręczne wykonanie stajenki betlejemskiej jest wielką
radością oraz okazją do głębszego
przeżycia sensu świąt. W zależności od techniki wykonania, realizacja
pomysłu może zająć dużo czasu.
W tym roku wybraliśmy różnokolorowy filc na realizację projektu. Przy
tworzeniu szopki bardzo pomocni
byli rodzice. Efekt przerósł nasze
oczekiwania. Praca zajęła pierwsze
miejsce w kategorii szkoły ponadpodstawowe.
Tym czym jeszcze zajmowaliśmy
się w grudniu były warsztaty poświęcone kartkom świątecznym
i zaproszeniom na spotkanie opłatkowe. Zrobione w bardzo prosty
sposób, wyglądały bardzo ładnie.
Użyte techniki to m.in. quilling
a materiały to; filc, koraliki, naklejki,
cekiny, perełki. Warsztaty w Osikowej Dolinie,
w których brałam udział, pozwoliły mi na podzielenie się wiedzą
dotyczącą wykorzystania wiórków
osikowych do ozdabiania nie tylko
kartek ale również kul styropianowych, które zamieniły się w piękną
świąteczną bombkę. Bombkę, która
może być zarówno prezentem jak
również ozdobą choinki. Naszym

25 lutego br. o godz. 12:00 Stowarzyszenie
K40 oraz NOK zapraszają na inaugurację
Krakowskiego Salony Poezji

CZESŁAW MIŁOSZ POEMA
NAIWNE
Wystąpią: Czesław Mozil - śpiew, Anna- Cieślak - recytacja, Ewa Telega- recytacja i prowadzenie, Adam Woronowicz - recytacja.
Wstęp wolny
1 (226) styczeń 2018

spotkaniom towarzyszyła rodzinna,
wesoła atmosfera.
Wszystkim serdecznie dziękuję
za obecność i swoje zaangażowanie, oraz zapraszam na
następne warsztaty. Dla przypomnienia w każdy piątek i sobotę
w godzinach pracy świetlicy.
Z noworocznymi pozdrowieniami
Instruktor Świetlicy NOK w Wolicy
Barbara Skrobisz

Zapraszamy na
Wykłady otwarte w ramach
UTW w Nadarzynie

15 lutego 2018 r.

Co filozofowie mają
do powiedzenia na
temat religii,
czyli krótki przekrój filozoficznych

ujęć źródeł i sensu religii prowadzenie:
dr Piotr Stankiewicz

NOK, godz. 17.00,
sala nr 2

KINO NOKUSIOWE Lepimy filmy
11 lutego o godz.16.00

Pokażemy animowane filmy dla dzieci, których
bohaterami są postaci z plasteliny. Obejżymy
„Plastusiowy Pamiętnik” oraz teledysk Moniki
Kuczynieckiej do piosenki duetu Jeż Igor.
Po projekcji tradycyjnie odbędą się warsztaty animacji filmowej. Każdy z uczestników pod okiem
Julii Karasiewicz ulepi własną plastelinową
postać,którą następnie „ożywi”.
Przyjdźcie do nas.
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Mówi się, że Iran to kraj poetów, zaś
jego mieszkańcy kochają poezję bardziej
niż religię. Nie dziwi zatem, że na grobie Hafeza - wieszcza narodowego - odwiedzający całują sarkofag, obsypując go
płatkami róż. Kwiatem Iranu są jednak
nie wszechobecne ogrody pełne pięknych
roślin, tylko ludzie.
„Blumen” nie opowiada o żadnej konkretnej płci, grupie wiekowej czy wy-

znaniu - opowiada o człowieku, którego
ojczyzną jest Iran. Julii Karasiewicz prezentuje fotografie powstałe podczas podróży po terenach starożytnej Persji. Autorkę
interesują szczególnie ludzie - oni to stają
się nośnikiem treści, soczewką skupiającą
tradycję państwa religijnego, połączoną z
nowoczesnością. Oglądając szereg portretów osób wyłapanych z tłumu, odczytując
z ich mimiki ślady emocji i rozterek, widz

UWAGA - NOWE IMPREZY CYKLICZNE
W NOK „Wiek nie gra roli”
- spotkania z człowiekiem ciekawym

17 lutego 2018 r. o godz. 17.00

Spotkanie z Aleksandrą Fafius, bohaterką filmu dokumentalnego pt. „Moi Rollingstonsi”, zrealizowanego przez BBC na zlecenie TVP, w kwietniu 2017r.
wyemitowanego na antenie TVP Historia i TVP2.,
działaczką społeczną, miłośniczką Warszawy, z wykształcenia dyplomatką.
13 kwietnia 1967 r. 17-letnia Ola przeżyła coś, co
zmieniło jej życie. Była w gronie szczęśliwców, którym udało się dostać na warszawski koncert The Rolling Stones - pierwszy, jaki zespół zagrał za żelazną
kurtyną. To ona rzuciła na scenę czerwone goździki,
dzięki którym stała się częścią legendy tego koncertu.
29-letni wówczas fotograf Marek Karewicz był przewodnikiem i tłumaczem Rolling Stonesów w czasie
ich pobytu w Polsce.
W pięćdziesiątą rocznicę tego wydarzenia, pani Aleksandra i pan Marek spotykają się ponownie i rozmawiają o swoich wspomnieniach oraz o tym, jak ten wyjątkowy koncert wpłynął na ich dalsze losy. Spotkanie
poprowadzi Joanna Antolak Oprawa muzyczna - „Satisfaction” i nie tylko w aranżacjach
i wykonaniu Andrzeja Antolaka.
wstęp wolny. Sala nr 2
ZAPRASZMY!!
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otrzymuje możliwość wglądu do zamkniętego jeszcze niedawno świata. Świata, który znajdując się w szczególnym momencie
transformacji, niebawem może zostać zadeptany.
Julia Karasiewicz (1992) - absolwentka wydziału Sztuki Mediów
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Autorka happeningu dyplomowego
MORA, stypendystka Nagrody Rektora
dla najlepszych studentów. Brała udział
w szeregu wystaw zbiorowych, m.in. „Or
| Światło - Tekhelet” (Festiwal Singera, Warszawa), „Pogranicza Fotografii”
(Oranżeria Pałacu w Wilanowie), „Niebieska Flasza” (Muzeum Narodowe we
Wrocławiu), „Tożsamość” (Muzeum
Mazowieckie w Płocku), czy REMIS
(biennale fotografii, Ostrów Wielkopolski). Autorka indywidualnej wystawy
„Zajazd Nadarzyński”, mającej miejsce
w 2014r. w Nadarzyńskim Ośrodku
Kultury.

Warsztaty filozoficzne
dla dzieci 5-7 lat
25 lutego 2018 godz. 15.00
„O odpowiedzialności i zaufaniu”

Jak już będę miał Cię dość, wiewiórko - powiedział
słoń pewnego popołudnia - to uniosę cię nad moją głowę i przerzucę ponad całym lasem.... Krótkie opowiadanie Toona Tellengena zainspiruje nas do rozważań na
temat odpowiedzialności.
Będziemy się zastanawiać, na czym polega odpowiedzialność za coś oraz, co to znaczy, że jest się odpowiedzialnym za drugą osobę. Czy chcemy być odpowiedzialni, a jeśli tak to za co
i z jakich powodów? Postaramy się też powiedzieć, jaki
jest związek odpowiedzialności i zaufania. Co to znaczy,
że na kimś polegamy? Na kim możemy polegać i skąd
to wiemy? Czy chcemy, żeby inni polegali na nas? Dlaczego?
Będziemy odwoływać się do takiego rozumienia odpowiedzialności, zgodnie z którym jest ona czymś specyficznie ludzkim i jest związana z wolnością. Pokażemy
także, że odpowiedzialność ukierunkowana jest na wartości. Być może odwołamy się do imperatywu kategorycznego Immanuela Kanta.
Pogadanki prowadzone są w atmosferze wyrażania
własnych myśli i sądów. Polegają na wspólnym rozważaniu tematu postawionego w tytule.
Wstęp wolny!!!
1 (226) styczeń 2018
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25.02.2018 r. godz. 16.00
W ramach cyklu Teatrzyk w walizce
zapraszamy na spektakl „Hipi Zagubione oko” Teatrzyku Spełnionych
Marzeń
Będzie to opowieść o tym jak osiągnąć uśmiech od oka do oka, bo cóż,
czasami bywa nie wesoło, szczególnie jak się jest małym hipopotamem,
z rodziny hipopotamów czarowników, w której mama i tata są bardzo
zapracowani i potrafią żonglować
oczami! Tak, tak, takie rzeczy się dzieją, nie tylko w afrykańskich bajkach!
Bywa nie wesoło, rodzice biegają w tę i z powrotem i nie mają ani grama
czasu, wcale Cię nie zauważają, ale nie ma co wpadać w panikę, czasami wystarczy zatrzymać się na chwilę i wsłuchać w głos natury, a kłopoty łatwo się
rozkłopoczą. Występują: Zbigniew Kowalski i Piotr Wyrzykowski. Spektakl
„Hipi Zagubione Oko”, inspirowany afrykańską bajką filozoficzną przeznaczony jest dla dzieci od lat 5 do 105, pełny ciepłych kolorów i emocji, występują lalki i aktorzy w planie żywym.

SZTAB WOŚP W NADARZYNIE dziękuje wszystkim osobom,
które zagrały z nami dla wyrównania szans w leczeniu noworodków – wolontariuszom, osobom,
które podarowały przedmioty na
licytację, uczestnikom wszystkich
wydarzeń, gościom Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, wszystkim
firmom, instytucjom, osobom prywatnym zaangażowanym w organizację oraz tym, którzy wrzucili do
puszki nawet grosik. Licytowaliśmy
123 przedmioty od godz. 15.00 do
19.30. Rekordowa kwota jaka pa1 (226) styczeń 2018

dła podczas licytacji to 550,00 zł,
za którą nabyto trzy modele ciągnika siodłowego Scania - podarowane przez firmę Scania Polska
S.A. Zebrana suma za wylicytowane
przedmioty wyniosła: 10100,00 zł.
Szczególne podziękowania należą
się również: - wolontariuszom: Małgorzatcie Michalczyk, Natalii Tarkowskiej, Magdalenie Nowek, Anieli
Osmoła, Julii Żółcińskiej, Zuzannie
Sokołowskiej, MajiOrłowskiej, Bartoszowi Orłowskiemu, Aleksandrze
Wilk, Wiktorii Nowrotek,
Paulinie Mirackiej, Martynie Żaborowskiej, Idze Fabianowskiej, Ro-

20 lutego 2018 r.
DROGA DO ODZYSKANIA WŁASNEGO
PAŃSTWA 1795-1918
Zagadnienia: 1. Zbrojne
powstania - skutki polityczne i społeczne. 2. Budowanie poczucia świadomości
narodowej.
3. I wojna światowa - wykorzystanie szansy prowadzenie: Renata Fabiańska
(NOK, godz. 17.00,
sala nr 2).

zalii Rekosz, Zofii Kowalina, Oliwii
Chomontowskiej, Weronice Karskiej, Magdalenie Kopysiewicz, Julii
Kruszewskiej, Natalii Oracz, Oliwii Rostkowskiej, Annie Świergiel,
Marii Świergiel, Zuzannie Aluchnia,
Klaudii Rowińskiej, Malwinie Kosińskiej, Aleksandrowi Jabłońskiemu, Jakubowi Jarzębskiemu, Monice Rożej, Katarzynie Pasierbek
(najcięższa puszka: 8456,47 zł!!!);
- ich opiekunom: Magdalenie Drzewuckiej, Lilii Kowalczyk, Beacie Syrek, Beacie Łaszczewskiej, Piotrowi
Beńko, Grażynie Zygmuntowskiej,
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Agnieszce Haba - Czajńskiej, Danielowi Siemińskiemu, Ewie Przewłockiej, Małgorzacie Nowak;
- wolontariuszom pomagającym
w sztabie: Arturowi Klepacz, Mateuszowi Kuch, Julii Kliniewskiej,
Martynie Janiszewskiej, Łukaszowi
Kruszewskiemu, Jakubowi Walendziak, Michałowi Żurawskiemu,
Dominikowi Kwiecień, Wiktorowi
Wiśniewskiemu, Mateuszowi Dziewulskiemu; - organizatorom Turnieju tenisa stołowego „Gramy
i Pomagamy”: Magdalenie Milczarek, Piotrowi Napiórkowskiemu,
Piotrowi Witkowskiemu; - instytucjom: GODM „Tęcza” Nadarzyn/
Młochów, SPG ZOZ Nadarzyn/
Młochów, Szkole Podstawowej
w Woli Krakowiańskiej, Szkole
Podstawowej w Młochowie, Publicznemu Przedszkolu w Nadarzynie, Mazowieckiemu Teatrowi
Muzycznemu im. Jana Kiepury
w Warszawie, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Stowarzyszeniu Szlakiem Tęczy w
Nadarzynie, LO Nadarzyn, Stowarzyszeniu Przyjaciół Gminy Nadarzyn; - firmom: Scania Polska S.A.,
Art. Shirts Shop Wojciech Pietrzyk,
Studio Florystyczne „Antonia” Justyna Kucharska, Pracownia Ceramiki Geneli, A-Z Decor, DAF Trucks
Polska Warszawa, Service DAF

Walendów, Florystyka Artystyczna
Suchy Badyl Marta Raczyńska-Barczak, Optyka Okularowa Mariusz
Wojtyniak, Perfect Vision Aneta
Wojtyniak, Stacja Paliw LUKOIL
Urzut, Ptak Warsaw Expo, Centrum
Mody Nadarzyn; oraz - Zastępcy
Dyrektora Departamentu Kultury,
Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego pani Agnieszki Kuźmińskiej, - Mirosława Chilmanowicza za przebojowe prowadzenie
licytacji; grupom i zespołom występującym podczas finału w NOK:
- Orkiestrze Dętej OSP Nadarzyn
- Dzieciom z Przedszkola Niepublicznego JUPIK - Grupom Tanecznym Pauliny Piśkiewicz - zespołowi wokalnemu Młodzi Duchem.
Po raz pierwszy w NOK dzięki
Fundacji DKMS można było zarejestrować się jako potencjalny dawca
komórek macierzystych szpiku. Do
stoiska zgłosiło się 16 ochotników.
Nadarzyński sztab WOŚP składa podziękowania dla Izabeli Sęk,
Agnieszki Sęk, Edyty Sych-Strachoty, Julii Sych, Katarzyny Zalewskiej
i Tomasza Siwa.
Fundacja Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w tym roku zebrała
ponad 81 mln złotych!!! Dla przypomnienia, w ciągu poprzednich 25
Finałów WOŚP Orkiestra zebrała i
przekazała na wsparcie polskiej medycyny sumę ponad 825 mln PLN.

Panu
Romanowi
Ćwiertniewiczowi

Panu
Romanowi
Ćwiertniewiczowi
wraz z Rodziną

wyrazy szczerego
współczucia z powodu śmierci MAMY
składają
Rada Gminy Nadarzyn,
Pracownicy Urzędu Gminy
Nadarzyn - koleżanki i koledzy
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wyrazy ubolewania i współczucia
z powodu śmierci
MAMY
składają Zarząd, Trenerzy,
Zawodnicy GLKS Nadarzyn

Neonatologia była celem Finałów
WOŚP już siedmiokrotnie. Dzięki Wielkiej Orkiestrze Świątecznej
Pomocy na wszystkie oddziały noworodkowe w Polsce trafiły 3 844
urządzenia medyczne za łączną
kwotę 121 909 333,39 PLN. Dzięki Wam Drodzy Państwo będziemy
grać z Orkiestrą do końca świata i o
jeden dzień dłużej!!!
Monika Mazurek
Szef Sztabu WOŚP w Nadarzynie
„Każda inicjatywa, która niesie ze
sobą pomoc innym, a w szczególności dzieciom jest godna podziwu!
Setki inkubatorów z serduszkiem
WOŚP ratują życie wcześniaków
w całej Polsce, podobnie jak inne
urządzenia ofiarowane przez fundację co jest najlepszym dowodem
i powodem do wspierania tej inicjatywy.” - takimi słowami skomentował wynik komisarz Gminy
Nadarzyn Dariusz Nowak dodając:
„Bardzo zachęcam do wspierania
absolutnie każdej formy dobroczynności. Pragnę, również gorąco
podziękować wszystkim nadarzyńskim wolontariuszom kwestującym
od rana do wieczora na rzecz najmodszych pacjentów i organizatorom sztabu!”

Panu
Romanowi
Ćwiertniewiczowi
składamy wyrazy
1 (226) styczeń 2018
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Orkiestra OSP Nadarzyn
www.orkiestra.nadarzyn.pl

Mistrzem w kategorii Street Parade!!!

Muzycy OSP prezentujący nagrody zdobyte podczas Thailand World Music Championships
/fot. archiwum orkiestry/

Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej Nadarzyn dziewiętnasty rok
swojej działalności zakończyła mocnym akcentem. Muzycy podczas
mistrzostw w Tajlandii zdobyli tytuł mistrza świata w kategorii Street Parade. Z zawodów wrócili także
z brązowym medalem w kategorii
World Class w pokazie musztry paradnej. Orkiestra, której założycielem jest Mirosław Chilmanowicz
powstała w 1998 roku. Koncerty zespołu uznawanego za jeden z najlepszych na świecie cieszą się ogromną
popularnością nie tylko widzów,
ale także jurorów. Wysoki poziom
muzyków amatorów potwierdzają
liczne nagrody i wyróżnienia zdobywane podczas festiwali i konkursów
organizowanych na całym świecie.

Sukces naszych muzyków był prezentowany m.in. w:
Teleekspresie: https://youtu.be/sOQeRpm7LSo
Panoramie: https://youtu.be/QtbuV8GiRZs
Wydarzeniach: https://youtu.be/uRo6v1NA8xs
RMF FM: https://youtu.be/B_63De-uwj0; TVN24 https://youtu.be/qNZzMwxYfl8
Zapraszamy także do obejrzenia relacji filmowej organizatora mistrzostw:
https://youtu.be/vNOgDUT_DEE.
Przypominamy, że Orkiestra z Nadarzyna to zespół stricte amatorski, w którym
swoje muzyczne pasje realizuje ponad
osiemdziesiąt osób w różnym wieku,
zarówno dorośli, wykonujący na co dzień
zawody niezwiązane z muzyką, jak i studenci oraz uczniowie szkół podstawowych
i średnich.
Zapraszamy na stronę Orkiestry
OSP Nadarzyn:
https://www.orkiestra.nadarzyn.
pl/
oraz na jej fanpage
https://www.facebook.com/OrkiestraNadarzyn/
Przedstawiciele Orkiestry w studiu TVN - grudzień 2017 r.
1 (226) styczeń 2018
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SPORT

GLKS - sekcja tenisa stołowego
I Liga Kobiet

Ważne spotkanie
z Inowrocławiem

.....W piątek 22.12.2017 r. rozegraliśmy mecz dziewiątej kolejki I ligi,
grupy północnej. Po wielu bardzo
zaciętych spotkaniach w tym sezonie i to zapowiadało się emocjonujące. Naszym przeciwnikiem
był zespół z Inowrocławia. Krót-

ka odprawa przed meczem. Nasze
główne założenie to po prostu walka. Od pierwszej piłki do ostatniej,
a w sytuacjach trudnych utrzymywanie spokoju i taktyki w grze. I jaki był
to mecz!!! Pierwszy raz jako trener
mogłem tylko pomagać zwracając
uwagę na taktykę w grze. Każda
z dziewczyn pomimo wielu trudnych sytuacji świetnie walczyła i panowała nad własnymi emocjami. To
miało wielkie znaczenie w każdym
secie i w każdej partii.
W pierwszym rzucie gier wygrały Ola Falarz, Ola Dąbrowska
i Wiktoria Ziemkiewicz. Po zaciętej i dobrej grze Wera Bożek
uległa 2-3. W deblach super postawa i dwa wygrane spotkania.

Na pierwszym stole Ola Falarz
z Werą a na drugim Ola Dąbrowska i Wiktoria. Przed drugim rzutem gier wynik 5-1 dla nas. W kolejnych spotkaniach wygrały Ola
Falarz, Wera i Wiktoria, a po czterosetowej walce OIa Dąbrowska uległa swojej rywalce. Wynik
końcowy: 8-2 dla Nadarzyna.
Gratuluje dziewczyny !!! Wiele spotkań za nami i wiele jeszczeprzed.
Ten mecz jednak zapamiętam szczególnie dzięki Waszej świetnej postawie i walce. Wiele akcji dziś stało
na naprawdę wysokim poziomie.
Serdeczne dzięki za te emocje.
Piotr Napiórkowski – trener

Pewna wygrana na wyjeździe
GLKS SCANIA Nadarzyn odniósł piąte zwycięstwo w sezonie
Ekstraklasy Kobiet. Na wyjeździe
nadarzynianki uporały się z SCKiS
HALSWADOWICZ Warszawa 3:0.
Wynik spotkania otworzyła Klaudia
Kusińska, która bez większych problemów w trzech setach pokonała
Agatę Zakrzewską. Ponad dziesięć
lat temu Natalia Bąk w barwach
GLKS Nadarzyn sięgała po drużynowe mistrzostwo Polski. Teraz
przyszło jej stanąć po przeciwnej
stronie i walczyła o punkty dla klubu
z Warszawy. W stolicy Bąk rywalizowała z Katarzyną Ślifirczyk, która
straciła tylko seta. Pierwsza partia,
niezwykle zacięta, rozstrzygnęła się

na korzyść byłej zawodniczki nadarzyńskiego klubu - 16:14. Kolejne
minuty należały już do Ślifirczyk,
która kolejno wygrywała do 2, 9
i 6. Dzieła dopełnić miała Paulina
Krzysiek, ale jej rywalka, Katarzyna
Nowocin, przy stanie 0:1 skreczowała. Zwycięstwo ekipy z Nadarzyna
stało się faktem. Z kolei w 10. serii
gier GLKS walczył u siebie z ekipą
POLMLEK Lidzbark Warmiński.
Gospodynie walczyły do ostatniej
kropli krwi. Spotkanie zaczęło się
od porażki Klaudii Kusińskiej (1:3)
z Darią Trigolos, która miała okazję
grać w Nadarzynie. Świetnie spisała
się Katarzyna Ślifirczyk, która pokonała mocną Chinkę Ma Wenting

Pałac Rozalin zatrudni KELNERA. Kandydat z okolic,z min. doświadczeniem rocznym,
znającego język angielski w stopniu minimum
komunikatywnym i posiadającego aktualną
książeczkę zdrowia do celów sanitarno-epidemiologicznych. Osoby zainteresowane prosimy
o kontakt pod numer 794 231 900

28

i doprowadziła do remisu. Zawodniczka z Lidzbarka wygrała jedynie
pierwszego seta. Na prowadzenie
GLKS wyprowadziła Paulina Krzysiek, która pokonała Alicję Leśniak
3:1. W ostatniej partii pozwoliła rywalce ugrać zaledwie dwa punkty!
GLKS był na fali, ale mimo starań
Kusińska musiała uznać wyższość
Ma Wenting (0:3). W decydującym
starciu Ślifirczyk walczyła z Trigolos do samego końca. Dwie ostatnie partie kończyły się na przewagi, ale zespół z Nadarzyna musiał
przełknąć gorycz porażki. GLKS
zajmuje 6. miejsce w ligowej tabeli.

Pałac Rozalin zatrudni OGRODNIKA do
prac pielęgnacyjnych na terenie zabytkowego
parku. Osoba wykwalifikowana, doświadczona,
sumienna i zmotywowana. Atrakcyjne warunki
zatrudnienia, praca na pełen etat lub dorywczo.
numer tel. 794 231 900
1 (226) styczeń 2018
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V Liga - pozycja lidera tabeli podtrzymana!!!

....Ostatni mecz I rundy V ligi zapowiadał się bardzo emocjonująco.
Zespół gospodarzy IMOLA Warszawa w najsilniejszym składzie planuje
awans do ligi wyższej i w tym celu
zespół wzmocnili zawodnicy grający
w poprzednich sezonach w ligach wyższych. Daniel Draczka
i Jakub Jędrzejczak oraz Piotr Sękala i Krzysztof Olszewski to zawodnicy
bardzo
doświadczeni.
Nasz zespół generalnie cała rundę
grał w młodym składzie. Jednak dzięki znakomitej postawie (wszystkie
mecze wygrane - pozycja lidera) pojawiła się szansa powalczenia o awans

i tak zespół na mecz
z IMOLĄ Warszawa drużynę wzmocnił Piotr Napiórkowski. I działo się.
Spora grup kibiców
dopingowała swoje
zespoły. My zaczęliśmy bardzo dobrze.
Tomek
Trzaskowski ograł Jędrzejczaka, Filip niestety przegrał z Sękalą.
W drugim rzucie wygrali i Borowski i Napiórkowski. 3-1 Nadarzyn. W deblach zacięta gra w obu
spotkaniach i tak para Borowski-Napiórkowski wygrywa 3-2,
zaś Trzaskowski i Kostecki Filip
przegrywają 2-3. Jest 4-2 dla nas.
Kolejny rzut wygrywają goście
i doprowadzają do remisu 4-4.
Każdy z pojedynków jest bardzo
zacięty. Teraz do stołu podeszli
Napiórkowski i Borowski. Raczej
spokojne nasze wygrane dają nam
prowadzenie przed ostatnim rzutem gier. Sam mecz już w tym mo-

mencie trwał ponad 3 godziny. Na
kolejne gry wyszli Borowski – Jędrzejczak oraz Trzaskowski - Draczka. Co to były za emocje. Niestety w spotkaniu Dominika to jego
przeciwnik w piątym secie zdobył
o te dwa punkty więcej (porażka 2-3, do 9 w piątym secie pomimo prowadzenie do stanu 8).
I ostatni rzut gier. Pierwsze sety niespodzianki - wygrywa Filip, zaś nasz
trener przegrywa. Jednak w kolejnych
setach wszystko układa się odwrotnie. Napiórkowski opanował emocje
i wygrał 3-1. 7-6 dla nas. U Filipa zaś
po 2 i zaczyna się właśnie piaty set.
Niestety gospodarze wygrali tego seta
i w całym emocjonującym spotkaniu
remis 7-7. W setach 28-27 dla nas
i to my jesteśmy liderami po pierwszej
rundzie. Jednak nasza przewaga jest
tak naprawdę minimalna. Oczywiście
zapraszamy na rewanż. Mecz zaś
stał na poziomie o dwie klasy wyżej.
Gratulacje za postawę i walkę.
Punkty
zdobyli
Napiórkowski
3,5 Borowski 2,5 Trzaskowski 1.
Piotr Napiórkowski - trener

Falarz najlepsza w Grand Prix Mazowsza

21 stycznia w hali sportowej przy
ul. Żółwińskiej w Nadarzynie rozegrano III Grand Prix Mazowsza
kategorii Senior. Turniej okazał
się niezwykle udany dla gospodarzy, którzy mieli wiele powodów
do radości. Na najwyższym stopniu podium stanęła Aleksan1 (226) styczeń 2018

dra

Falarz (GLKS Nadarzyn).
W rywalizacji panów najlepszy okazał się Patryk Chojnowski (KS Spójnia Warszawa), który w finale pokonał Marcina
Kusińskiego (IKTSBroń Radom).
W finale Falarz uporała się z Katarzyną Trochimiuk (KS Spójnia War-

szawa). O trzecie miejsce przyszło
rywalizować dwóm zawodniczkom
z Nadarzyna. Anna Wereszczaka
pokonała Weronikę Bożek, piąte miejsce dla kolejnej miejscowej
tenisistki - Wiktorii Ziemkiewicz.
Wśród panów na trzecim stopniu podium stanął były zawodnik
GLKS Michał Murawski, który wygrał walkowerem z Janem
Olkiem (UKS Victoria Płock).
W Grand Prix Mazowsza w Nadarzynie uczestniczyło 50 zawodniczek i zawodników.
Zawody seniorek obfitowały
w wiele zaskakujących wyników
i stały na niezwykle wysokim poziomie, już od drugiej rundy wiele
pojedynków można było nazwać
przedwczesnymi finałami. Podczas spotkań nie brakowało emocji
i ciekawych wymian. Wszystko to
sprawiło, że Grand Prix Mazowsza
było dla sympatyków tenisa stołowego niezwykłym widowiskiem.
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GLKS - sekcja piłki siatkowej
CMOLAS

W pierwszym tygodniu stycznia na
treningach siatkarek GLKS Nadarzyn zagościł koordynator regionalny SOS pan Adam Nowik, który
przeprowadził testy motoryczne.
W testach udział wzięły: uczennice
II klasy sportowej Gimnazjum
w Nadarzynie, uczennice VIIklasy sportowej szkoły podstawowej
w Nadarzynie oraz akademia SOS
GLKS Nadarzyn. Zawodniczki swe
testy zdały pozytywnie.

Sport szkolny

W poniedziałek 18 grudnia br.
w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych w Pruszkowie
odbył się turniej piłki siatkowej
szkół ponadgimnazjalnych. Licealistki z Nadarzyna wygrały dwa
spotkania 2:0. W pierwszym meczu pokonały zespół gospodarza
turnieju, w drugim meczu odniosły
zwycięstwo na szkołą z Piastowa.
Gratulacje dla dziewcząt tym bardziej, że wystąpiły one w okrojonym składzie. Ogromne brawa dla
bardziej doświadczonych zawodniczek za wsparcie dla swoich koleżanek, któe debiutowały w turnieju na
parkiecie,
Nasze dziewczęta zakwalifikowały
się do rozegranej 20 grudnia br. fazy
finałowej, z pierwszego miejsca.
Niestety pierwszy mecz zadecydował, że o mistrzostwo powiatu nie
powalczymy, gdyż w I secie przegraliśmy 28:30, a w drugim 19:25.
Mecz o trzecie miejsce przyniósł
zwycięstwo nadarzyniankom.
W tym miejscu należy zaznaczyć,że nasze dziewczęta to pierwszokasistki, a rywalki były starsze.
Wiesław Iwaniuk
koordynator sportu szkolnego
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W dniach 13-21.01.2018 r. trzydzieści dwie siatkarki wzięły udział
w zimowym zgrupowaniu w Cmolasie.
Celem zgrupowania było przygotowanie: grupy młodziczek do
udziału w półfinale mistrzostw Mazowsza, grupy dwójeczek do turnieju rozstawieniowego Mistrzostw
Mazowsza oraz starszych zawodniczek do II części sezonu.
Serdeczne podziękowania dla
Dyrektor OWiR Cmolas
Pani Iwony Sody.

Kolejny etap
przygotowań za nami
W dniach 13 - 18 stycznia
2018 r. akademia rocznik 20052006 przebywała na zgrupowaniu sportowym w Warce. Obóz
był krótki, ale pracowity. Ćwiczenia odbywały się w znakomitych warukach. Dziewczęta doskonaliły technikę, wyćwiczyły
dokładne przyjęcie, precyzyjne
rozegranie i skuteczny atak. Celem zgrupowania było przygotowanie zawodniczek do startu
w kolejnych rundach Mistrzostw
Mazowsza w mini siatkówce.

Młodziczki - awans do VII ligii !!!
W sobotę 6 stycznia 2018 r. w Nadarzynie rozegrany został III Turniej Ligi
Wojewódzkiej Młodziczek - Liga VIII. Drugi zespół młodziczek gościł zespoły: LTS Legionovia Legionowo II, UKS Izabelin, UKS Polonez Wyszków
II. Nadarzynianki wygrały wszystkie swe mecze.
Gratulacje dla całego zespołu za zaangażowanie i obecność w tym dniu
na zawodach. Gorący doping ze strony rodziców dodał nadarzyniankom
skrzydeł. Kolejny raz potwierdza się reguła, że w drużynie siła!
Rubrykę sekcji piłki siatkowej
prygotowuje Damian Krzemiński
Wiceprezes GLKS Nadarzyn

13 stycznia 2018 roku pożegnaliśmy naszego kolegę

śp. Jana Naziębło

Odszedł od nas, ale w naszych sercach pozostanie jako miła, ciepła osoba, ulubiony kolega, wierny towarzysz i zapalony sportowiec. Jako człowiek angażujący się w rozwój sportu i naszego klubu GLKS Nadarzyn,
którego był wiceprezesem w latach 2006 - 2009. Sportowy Nadarzyn nigdy tego nie zapomni. Złamał nam serca swoim nagłym odejściem, ale
pozostanie w naszej pamięci po kres naszych dni. Dołączymy kiedyś do
niego i na spokojnie pogramy w nogę najdłuższy mecz w historii czasu.
Żegnaj przyjacielu. Łączymy się w smutku z pogrążoną w żałobie rodziną.
Przyjaciele z GLKS Nadarzyn

Rodzinie i Bliskim śp. Stanisława Terleckiego
jednego z największych polskich piłkarzy, zawodnika kadry Polski

1976 - 1980, prezesa GLKS Nadarzyn w latach 1997 - 1999, trenera pierwszego zespołu seniorów w Nadarzynie do 2001 roku.
wyrazy ubolewania i współczucia
składają Przyjaciele z GLKS Nadarzyn
1 (226) styczeń 2018
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Turniej „Gramy i Pomagamy”

12 stycznia w hali przy ul. Żółwińskiej odbył się turniej tenisa
stołowego „Gramy i Pomagamy”
o Puchar Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie.
Oprócz sportowej rywalizacji, celem wydarzenia była zbiórka środków na rzecz 26. Finału Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Po raz kolejny znakomitym zmysłem organizacyjnym wykazali się
trenerzy Magdalena Milczarek,
Piotr Napiórkowski oraz Piotr Witkowski. Turniej został rozegrany
w pięciu kategoriach, w których wystąpiło aż 137 zawodników! Wszyscy znakomicie się bawili, rozwijali
sportową pasję i wspierali WOŚP.

W kategorii skrzatów najlepszy
okazał się Mikołaj Matysiak, który wyprzedził Stasia Stroińskiego
i Oskara Mroczka. W kategorii
szkół podstawowych triumfował
Jan Bernaciak przed Piotrem Sarniakiem i Szymonem Żebrowskim.
Jan Jakubowski, Aleks Zawiślak
i Magda Kiełbik - to pierwsza trójka
w zmaganiach gimnazjalistów klas II.
W starszej grupie ze zwycięstwa
cieszył się Michał Klimowicz, który
znalazł się przed Michałem Jasińskim i Kubą Makowskim. Filip Kostecki triumfował w kategorii open.
Obok niego na podium stanęli Tomasz Trzaskowski i Lu huu Phurang.

Zawodniczki GLKS
Nadarzyn na podium
Grand Prix Polski
Seniorów

....Klaudia Kusińska i Paulina
Krzysiek w dobrych nastrojach
wracają z Grand Prix Polski Seniorów, które odbyło się w Łomży. Zawodniczki z Nadarzyna zajęły odpowiednio 2. i 3. miejsce.
Triumfowała Katarzyna Grzybowska-Franc z SKTS Sochaczew, która w finale pokonała Kusińską 4:0.

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzy (ul. Sitaskich 4)
Sala fitness: proponowane zajęcia - pilates, bóle kręgosłupa, fitness, joga.
Korzystanie z hali do gier zespołowych
(siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna - 6 x w tygodniu do uzgodnienia).
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) oraz kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345.

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

Adres Redakcji: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Wiadomości”
tel. 22 729 81 85 w. 165, 166; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; www.nadarzyn.pl Wydawca: Gmina Nadarzyn;
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.
Druk: GRAFIS s. c. Wydawnictwo i Poligrafia, 05-800 Pruszków, ul. Brwinowska 19.
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w obiektywie....

26. FINAŁ WOŚP

Kwestujący wolontariusze

Koncert Orkiestry OSP Nadarzyn

Punkt zgłoszeń
dla dawców
szpiku

Występ dzieci z przedszkola JUPIK

Występ zespołu „Młodzi duchem”

Świadectwo

z czerwonym

paskiem dla Pani

Katarzyny Pasierbek
w Kategorii Złota
Puszka WOŚP

Koncert noworoczny w wykonaniu
zespołu Palmerianki

KINO NOKOWE
spotkanie

z reżyserem
Piotrem

Stasiakiem

