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Spis treści
- WN marzec
2018 r.
W tym numerze polecamy:

- Inwestycje w Gminie Nadarzyn
str. 4-6
- Budowa S8 str. 6
- Jestem pełen zapału i energii do
pracy - wywiad z Wójtem str. 8-10

Drodzy Czytelnicy,
ostatnio wiele się działo w gminie Nadarzyn, co miało wpływ
na Nadarzyński Ośrodek Kultury, a także na wydawany
przez niego niniejszy miesięcznik. Wywołało to lawinę pytań
i domysłów. Dlatego chcielibyśmy wyjaśnić kilka kwestii.
Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami wójta Dariusza
Zwolińskiego, pani Kamila Michalska została powołana na
stanowisko dyrektora NOK-u. Wiadomości Nadarzyńskie jak każdy
periodyk zarejestrowane są w Sądzie Okręgowym właściwym dla
siedziby wydawcy. Oficjalnym wydawcą był i jest Nadarzyński
Ośrodek Kultury. Zmiana wydawcy, aby była prawnie skuteczna musi
zostać zgłoszona i wprowadzona do rejestru dzienników i czasopism
przez Sąd Okręgowy. Tak się nie stało, zatem zgodnie z prawem
Urząd Gminy Nadarzyn nie mógł być wydawcą styczniowego
i lutowego numeru Wiadomości Nadarzyńskich.
Reklamy nadal będą publikowane w WN, dzięki czemu miesięcznik
nie będzie dodatkowym obciążeniem dla budżetu naszej gminy.
Reklamodawcom dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Jak
Państwo zauważyli Wiadomości Nadarzyńskie mają nową szatę
graficzną. Mamy nadzieję, że uatrakcyjni to Państwu lekturę.
Od kolejnego – kwietniowego wydania – pojawi się nowa rubryka –
Listy od Mieszkańców. Liczymy na Państwa pytania, uwagi, opinie
i komentarze.
Życzymy ciekawej lektury.
Z życzeniami rodzinnych, spokojnych i zdrowych świąt

- Urząd od środka str. 11
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- Krajowy Dzień Sołtysa str. 15
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im. Żołnierzy Wyklętych str. 20
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- Kultura str. 26-30
- Sport str. 30-35.

GODM

System powiadamiania SMS
Gminy Nadarzyn
Szanowni Państwo, przypominamy, 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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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Inwestycje drogowe
Jedną z najistotniejszych kwestii,
mających bezpośredni wpływ na
komfort życia mieszkańców jest stan
dróg gminnych. Mimo, że na terenie
gminy każdego roku przybywa
nowych nawierzchni dróg, to jednak
jest ich wciąż o wiele za mało w stosunku
do potrzeb. Nadarzyn należy do grona
dynamicznie rozwijających się gmin.
W ekspresowym tempie wzrasta
liczba mieszkańców, powstają nowe
domy, wręcz całe osiedla. Niestety
rozwój infrastruktury nie jest tak
dynamiczny jak przyrost nowych
mieszkańców. Często istniejące
już drogi, po kolejnej zimie lub
w wyniku przykładowo zwiększonego
ruchu, objazdów czy remontów są
w opłakanym stanie. Faktem jest,
że szczególnie wiosną i jesienią stan
dróg gminnych pozostawia wiele do
życzenia. Pomimo czynionych przez
Gminę od wielu lat ogromnych
nakładów
na
infrastrukturę
drogową wciąż brakuje sporo do
stanu zadowalającego wszystkich
mieszkańców.

Każdego roku budowane są nowe
ulice. Przy sprzyjającej aurze, według
zamówień składanych przez Sołtysów,
naprawiane są tłuczniem drogi ze
wszystkich 15 sołectw. Są to naprawy
interwencyjne zarówno tłuczniem
betonowym, jak i kamiennym.
Ponadto w ubiegłym roku gmina
zaczęła pokrywać nawierzchnie dróg
destruktem. Jest to asfalt pozyskany
z budowy trasy S8, który nadaje
się do ponownego wykorzystania
i budowy nowych dróg. W ten sposób
(destruktem wraz z nawierzchnią
z emulsji asfaltowej wzmacnianej
grysem) w 2017 r. zostały wykonane
m.in. ulice: Głogowa w Starej Wsi
oraz Cygańska w Wolicy, podobnie
jak ul. Narcyzowa czy też tzw. rękaw
od ul. Akacjowej w Nadarzynie oraz
Magnolii, Kokosowa w Strzeniówce.
W tym roku nawierzchnię utwardzoną
w tej technologii uzyskają ulice:
• w Wolicy: Rajska, Rzeczna,
Przerąbkowska,
Ogrodnicza
(boczna),
Rusałki,
Szlachecka,

Budowa ulicy Granicznej w Nadarzynie

Przyczyny tego stanu są różne.
Dość często kupując działkę
i budując dom nowi właściciele mają
świadomość stanu infrastruktury.
Zdarzają się jednak sytuacje, że nowy
właściciel domu na stan drogi zwraca
uwagę dopiero przy pierwszych
roztopach, intensywnych opadach
śniegu, czy deszczu, gdy pojawiają się
poważne problemy z dotarciem do
domu.
Ideałem byłoby gdyby do wszystkich
domów w gminie prowadziły
asfaltowe, oświetlone drogi, niestety
niejednokrotnie, aby tak się stało
trzeba czekać nawet kilka lat.
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Ogrodowa, Oliwkowa;
• w Strzeniówce: Świetlików, Działkowa,
Macierzanki, Dzikiej Róży.
• w Nadarzynie: Babiego Lata,
Tulipanowa (gdzie prace związane
z budową kanalizacji dały się we znaki
jej mieszkańcom), Fiołkowa, Malwy,
Księżycowa,
Stokrotki,
Liliowa,
Wiosenna,
Leśna,
Karmelowa,
droga gminna przy sklepie WARUS;
w Walendowie i Kajetanach: ogrody
Walendów do ul. Rolnej;
• w Walendowie: Sadowa, Bukietowa,
Kaczeńców,
• w Kajetanach Orla;
• w Starej Wsi: Borsucza, Złotego

Runa, Bracka, Rumiankowa, Tymiankowa, Sygietyńskich.
• w Ruścu: Radarowa, Środkowa,
Owocowa, Bajeczna, Cicha, Bakaliowa;
• w Urzucie: Dymarkowa, Polna, Różana, Sosenki, Przyjazna, Dobra;
• w Młochowie: Frezji, Błękitna, Naturalna, Dworska;
• w Parolach: Kuropiec;
• w Rozalinie: Rukoli, Młochowska
(boczna), Pałacowa (boczna), Jagodowa;
• w Krakowianach – Kresowa, Nad
Lasem.
Już na początku kwietnia, jeśli
tylko warunki pogodowe będą
sprzyjające, rozpoczną się prace
związane z budową ul. Pastelowej
w Wolicy. Przewidywany termin
ich zakończenia to 31 maja tego
roku. Kontynuowane będą także
prace przy remoncie ul. Granicznej
w Nadarzynie. W najbliższym
czasie rozpocznie się również
przebudowa
ul.
Czereśniowej
w Szamotach. Umowa została
podpisana 27 marca, zaś termin
realizacji tego zadania wyznaczono
na 29 czerwca br. Również w tym
roku zrealizowana zostanie budowa
nakładki bitumicznej ul. Kozaków
w Szamotach. Wykonawca w chwili
obecnej nie może prowadzić prac,
ze względu na planowaną budowę
gazociągu.
Od 15 kwietnia rozpoczną się prace
naprawcze dróg gruntowych przy
uzyciu równiarki. Trwa procedura
wyłonienia
wykonawcy.
Wraz
z przyjściem wiosny i poprawą
pogody sukcesywnie wykonywane
będą kolejne zaplanowane na ten rok
inwestycje drogowe.
Referat Inwestycji
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Realizowane inwestycje
Ścieżki rowerowych
Na odcinku Rozalin, Młochów, Rusiec, Kajetany obecnie trwają prace
przy ul. Mazowieckiej/Młochowskiej
w Młochowie oraz przy ul. Klonowej
w Kajetanach. Na odcinku: Nadarzyn
- Strzeniówka, Kajetany –Walendów
trwają roboty związane z przebudową kładki na rzece „Zimna Woda”
przy ul. Pruszkowskiej w Strzeniówce, a także przy ul. Granicznej
w Nadarzynie.

Rozbudowa szkół

Jeśli chodzi o rozbudowę szkoły podstawowej w Nadarzynie zakończono
już roboty konstrukcyjne części brył
budynku przykryte stropodachem.
Obecnie trwają prace przygotowawcze do montażu dźwigarów z drewna
klejonego. Trwają prace montażowe
instalacji sanitarnej i elektrycznej. Zakończenie rozbudowy przewidziane
jest do 29 czerwca tego roku.

Nowe tereny rekreacyjne

Wykonawca
nowych
terenów
rekreacyjnych w Gminie Nadarzyn,
wokół tzw. Pastewnika w Nadarzynie
oraz w Walendowie przekazał do

Nowe lampy przy w Młochowie

o nr ew. 137/11, 137/13, 137/15,
137/16, 137/17, 137/18, 137/20,
137/21 w m. Walendów.

Kanalizacja

Planowo realizowane są rozbudowy
trzech
placówek
oświatowych,
szkół podstawowych w Kostowcu,
Młochowie (fot.powyżej) i Nadarzynie.
W Kostowcu, gdzie powstaje sala
gimnastyczna
wraz
zapleczem
socjalnym wykonano już konstrukcję
dachową hali wraz z pokryciem,
zainstalowano stolarkę okienną
oraz wykonano termomodernizację
elewacji. Trwają prace przy montażu
instalacji sanitarnej centralnego
ogrzewania. Zakończono montaż
okablowania instalacji elektrycznej
oraz orurowania instalacji wodno kanalizacyjnej. Zakończenie inwestycji
planowane jest do 30 czerwca tego roku.
Natomiast w Młochowie, w nowym
skrzydle szkoły wykonano konstrukcję stropu nad parterem trwają prace
przy murach kondygnacji piętra. Instalatorzy rozpoczęli prace przygotowawcze do montażu instalacji elektrycznej i sanitarnej, które rozpoczną
się po wykonaniu stropu nad piętrem.
Zakończenie prac planowane jest do
29 czerwca br.
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weryfikacji projekt budowlany dla
tych terenów. Termin realizacji
zadania to ostatni dzień lipca br.
Przedsięwzięcie to składa się z dwóch
części:
Część 1 Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod nazwą:
„Rozwój terenów zieleni w Gminie
Nadarzyn – Zagospodarowanie terenu zewnętrznego tzw. PASTEWNIK
działka nr ew. 606/2 w m. Nadarzyn.
Część 2 - Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod
nazwą: „Rozwój terenów zieleni
w Gminie Nadarzyn – Zagospodarowanie terenu zewnętrznego działek

Roboty montażowe w Wolicy kontynuowane będą po poprawie warunków pogodowych, które umożliwią
prowadzenie robót ziemnych. Wykonawca przystąpi wtedy do wykonania
kolektora w ul. Sękocińskiej.
Z powodu niesprzyjających warunków pogodowych wstrzymano także
roboty montażowe na ul. Tulipanowej oraz Babiego Lata w Nadarzynie,
wykonawca przygotowuje się do wejścia na realizację kolektorów ul. Żółwińskiej i Szyszkowej. Kontynuacja
ww. zadań zależna jest od warunków
atmosferycznych.
- 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;
obejmująca odcinki:
- Budowę odcinka sieci grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinka rurociągu tłocz-

Projekt „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” w ramach działania
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska,
w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-00
z dnia 31 maja 2017 roku
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nego w ulicy Tulipanowej, Karmelowej oraz Granicznej w Nadarzynie,
- Budowę odcinka sieci grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz odcinka rurociągu tłocznego
w ulicy Babiego Lata (Nadarzyn),
- Budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno - ciśnieniowej z przepompownią ścieków oraz instalacją
elektryczną zasilania przepompowni
dla ulic Szyszkowej i Żółwińskiej
w Nadarzynie.

Oświetlenie

Zakończono budowę oświetlenia
drogowego na odcinku od ul.
Kanarkowej do ul. Żelechowskiej
w Młochowie. Ponadto ogłoszono
przetargi na budowę oświetlenia
przy ul. Łącznej w Urzucie,
ul. Tulipanowej, Karmelowej oraz
Granicznej w Nadarzynie; ul.
Przerąbkowskiej, ul. Gruntowej
w Wolicy oraz ul. Kolorowej
w Rozalinie (termin składania ofert do 4 kwietnia tego roku).

Opracowanie dokumentacji
projektowej:
• dla zamierzenia budowlanego pn.:
Adaptacja istniejącego Pałacu i Oficyny
w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie, (złożono wniosek o wydanie
pozwolenia na budowę);
• rozbudowy oczyszczalni ścieków
w Walendowie. Obecnie jesteśmy na
etapie uzgodnień i uzyskania decyzji
pozwolenia na budowę.

Instalacje fotowoltaiczne

- trwa realizacja zamówienia, wykonawca przystąpił do montażu instalacji w obiektach, które zgłoszone były
w programie.
Referat Inwestycji

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej
IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ
projektów „Infrastruktura do produkcji
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych”
w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
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W związku z uzyskanym pozwoleniem na użytkowanie kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Rozalin oraz Kostowiec apelujemy
do mieszkańców o wykonywanie przyłączy do budynków.
Informacji w tej sprawie udziela
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn,
tel. 22 729 42 00

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

BUDOWA S8
21 marca 2018 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn odbyło się spotkanie z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych
i Autostrad [GDDKiA] oraz generalnym wykonawcą przebudowy DK8 – firmą
Intercor.
Głównym tematem spotkania były planowane w niedalekiej przyszłości zmiany
organizacji ruchu. Wykonawca planuje zamknięcie skrzyżowania Rusiec – Stara
Wieś w okolicach 9 kwietnia. Do czasu oddania obiektu WD-12 (przejazd nad
trasą łączący ul. Główną i ul. Mszczonowską) ruch z Ruśca i do Ruśca będzie
odbywał się drogami serwisowymi.
W maju planowane jest przełożenie ruchu na „serwisówkę” przy firmie 3M oraz
wydłużenie istniejącego ringu (skrzyżowanie w Nadarzynie) do wysokości firmy
3M. W kwietniu bieżącego roku Wykonawca planuje oddać do użytku przejazd
nad trasą łączący ul. Przemysłową i Promyka w Urzucie.
Również w kwietniu planowane jest zgłoszenie do Wojewódzkiego Inspektoratu
Nadzoru Budowlanego wszystkich kładek dla pieszych.
Kierowców prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

Przypominamy również, że postępy prac oraz wprowadzane
zmiany można śledzić na stronie:
http://www.s8radziejowice-paszkow.pl.
Referat Inwestycji
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Wyniki przedterminowych
wyborów na Wójta Gminy Nadarzyn
Dariusz Zwoliński - nowy wójt Gminy Nadarzyn;
lat 50. Ma dorosłego syna. Żona Edyta jest nauczycielką w Szkole Podstawowej w Woli Krakowiańskiej. Ukończył Akademię Wychowania
Fizycznego w Warszawie na kierunku pedagogiczno-trenerskim.
Od 28 lat jako nauczyciel, trener, manager sportu, społecznik aktywny uczestnik życia naszej
Gminy. W tym czasie był współorganizatorem
i
wieloletnim prezesem Gminnego Ludowego
Klubu Sportowego Nadarzyn, wiceprezesem
Mazowieckiego Związku Tenisa Stołowego,
wychowawcą reprezentantów Polski w tenisie stołowym i piłce siatkowej, medalistów
Mistrzostw Europy i Świata. Przewodniczył „Społecznemu Komitetowi utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie”, a obecnie pełni też funkcję Przewodniczącego Gminnego Komitetu Obchodów 100 - lecia Niepodległości. Od 2016 r. był Dyrektorem Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie.

Zaprzysiężenie nowego
Wójta Gminy Nadarzyn
Dariusza Zwolińskiego
Nowo wybrany Wójt Dariusz
Zwoliński przejął obowiązki 6 marca,
po złożeniu ślubowania podczas XLI
Sesji Rady Gminy Nadarzyn.
- Obejmując urząd Wójta Gminy
uroczyście ślubuję, że dochowam
wierności prawu, a powierzony mi
urząd sprawować będę tylko dla
dobra publicznego i pomyślności
mieszkańców Gminy. Tak mi
dopomóż Bóg - wypowiedział słowa
ślubowania nowy Wójt.
Jako pierwsza życzenia w imieniu
własnym i Rady Gminy Nadarzyn
złożyła Przewodnicząca Danuta
Wacławiak
.Chciałabym
pogratulować
panu
Wójtowi
i życzyć sukcesów na tym niełatwym
odcinku pracy. Mam nadzieję, że
się Pan sprawdzi ponieważ wielu
mieszkańców dało Panu kredyt
zaufania. Wszystkiego dobrego.
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4 marca 2018 roku w Gminie
Nadarzyn odbyły sie przedterminowe
wybory na stanowisko Wójta Gminy Nadarzyn. Wystartowało w nich
dwóch kandydatów: niezależny kandydat Dariusz Zwoliński, który otrzymał 3 791 głosów oraz działacz PiS
Dariusz Nowak (wyznaczony przez
premiera Mateusza Morawieckiego na
komisarza gminy), którego poparły
2 272 osoby.
Frekwencja wyborcza wyniosła
58,76%.
red.

Podziękowanie
Serdecznie dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Nadarzyn
za tak liczny udział w przedterminowych wyborach Wójta Gminy
Nadarzyn. Wysoka frekwencja przy urnach wyborczych świadczy
nie tylko o Państwa zaangażowaniu w sprawy naszej małej
Ojczyzny, ale również o postawie obywatelskiej. Mam pełną
świadomość, że osoby, które poparły moją kandydaturę udzieliły
mi ogromnego mandatu zaufania. Postaram się nie zawieść
Państwa oczekiwań. Osobom, które głosowały na mojego
kontrkandydata chciałbym obiecać, że ciężką pracą postaram się
zdobyć Państwa zaufanie i poparcie. Skończył się czas wyborów
i podziałów, teraz nastał czas wytężonej pracy.
Mam nadzieję, że moja postawa i podejmowane decyzje
spotkają się z Państwa akceptacją. Dołożę wszelkich starań, aby
być wójtem Wszystkich Mieszkańców Gminy Nadarzyn niezależnie
od tego, na kogo oddali swój głos.
Wójt Gminy Nadarzyn
Dariusz Zwoliński
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Jestem pełen zapału i energii do pracy

– wywiad z Dariuszem Zwolińskim, wójtem gminy Nadarzyn
- Wygrał Pan w przedterminowych
wyborach
na
wójta
Gminy
Nadarzyn ciesząc się poparciem
3 791 wyborców. Pana kontrkandydat,
komisarz gminy, pełniący obowiązki
wójta od 15 stycznia br., Dariusz
Nowak zdobył 2 272 głosy. Przeszło
półtora tysiąca głosów to znaczna
przewaga, jak podsumuje Pan
wybory?
- Jestem zadowolony z niemal 60%
frekwencji, która jak na wybory
uzupełniające była bardzo wysoka.
Wskaźnik ten świadczy o pokaźnym
zainteresowaniu
mieszkańców
sprawami gminy. Cieszy mnie
również to, że mandat uzyskany przy
tak dużej frekwencji ma znacznie
większą wartość.

wójta było powołanie komisji
otwarcia. Wyjaśni ona co się w gminie
przez ostatnie miesiące działo i jakie
są zadania.
Natomiast co się tyczy mojej
osoby, zawsze dużo pracowałem
i spodziewałem się, że będzie dużo
pracy. Jednak intensywność działań
jest nieporównywalna do tego,
z czym się dotąd spotkałem.
Zaczynam pracę o godzinie ósmej,
ostatnie spotkania kończę około
godziny 21:00. Pracując jako trener,
czy dyrektor Gminnego Ośrodka
Sportu byłem przyzwyczajony do
takiego trybu pracy. Jednak trochę
zaskoczyła mnie ilość różnorodnych
zadań, ale powoli nad tym pracuję.
Myślę, że z czasem uda się wszystkie

-

Jak Pan podsumowuje pierwsze dni
sprawowania urzędu wójta?
- To dopiero moje pierwsze trzy
tygodnie pracy. Muszę przyznać,
że zastałem Urząd Gminy z masą
problemów
administracyjnych.
Ponieważ urząd w okresie trzech
miesięcy
przeszedł
„przez
różne ręce”. Przez jakiś czas po
niespodziewanej
śmierci
wójta
Janusza Grzyba urzędnicy, a przede
wszystkim Pani sekretarz Edyta
Gawrońska prowadziła sprawy
urzędu. Następnie, praktycznie
bez przekazania - gdyż taka była
wola Komisarza - urząd został
przejęty przez zarząd komisaryczny.
Po sześciu tygodniach urząd
przejął nowy wójt wyłoniony
w demokratycznych wyborach – czyli
ja. Tym razem również nie odbyło
się przekazanie bieżących spraw,
dokumentacji ponieważ Komisarz
tego nie zrobił. Dlatego też jedną
z moich pierwszych decyzji jako
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sprawy poukładać, w tym również
czas pracy wójta. Patrząc na to
z perspektywy tej strony biurka,
trzeba powiedzieć, że inaczej się
widzi pracę urzędniczą niż stojąc na
zewnątrz tego budynku.
- Jakie są Pańskim zdaniem
najpilniejsze wyzwania do realizacji?
- Pomimo ogromu wyzwań jestem
pełen zapału i energii do pracy.
Myślę, że robić można wiele rzeczy,
ale przede wszystkim wójt musi być
skuteczny. Za tę skuteczność będą
mnie rozliczali wyborcy. Najważniejszą
sprawą są oczywiście inwestycje,
w głównej mierze inwestycje drogowe.
Przygotowujemy się do drugiego etapu
wykonywania dróg w destrukcie, który
chcemy pozyskać z trasy katowickiej
nieco taniej niż po cenie rynkowej.
Mam nadzieję, że wszystkie obiecane
w okresie wyborczym drogi uda się nam
zrealizować. Z pracami ruszymy jak
tylko się ociepli. Do jesieni mieszkańcy

będą widzieli efekty działań referatu
inwestycji, w tym również i wójta.
Inną pilną kwestią jest kanalizacja.
Nie jest to łatwy temat, gdyż gmina
znajduje się na dużym obszarze,
więc
wykonanie
infrastruktury
będzie kosztowne. Należy zwiększyć
możliwości przerobowe oczyszczalni
ścieków i być może zbudować
kolejną. Istnieje plan skanalizowania
gminy do 2024 roku, który będziemy
konsekwentnie realizowali. Z drugiej
strony przydałoby się w ciągu
pięciu kolejnych lat wybudować
centrum rekreacyjne, do którego
moglibyśmy przenieść rehabilitację
z ZOZ-u. Obecne warunki bazowe
są
stanowczo
niewystarczające.
Mieszkańcom zdecydowanie przyda
się ośrodek rehabilitacyjny oraz
ośrodek rekreacji ruchowej, czyli
squash, ścianka wspinaczkowa, dobra
siłownia, sale fitness. Należy się także
skupić na wykorzystywaniu środków
unijnych i zagospodarowywaniu
terenów zielonych – w tym roku
Pastewnika w centrum Nadarzyna
i Walendowa, a w późniejszym czasie
terenów rekreacyjnych w Starej Wsi
i Strzeniówce.
- Przewiduje Pan nowe formy
komunikacji z mieszkańcami?
- Tak. Oprócz otwartości, z mojej
strony, na spotkania, rozmowy
i wykorzystywanie istniejących już
form komunikacji postanowiłem
wykorzystać również możliwości jakie
daje Internet. Założyłem na portalu
społecznościowym profil Dariusz
Zwoliński – Wójt Gminy Nadarzyn,
w którym wypowiadam się jako wójt,
ale i jako mieszkaniec
. Myślę, że mieszkańcy mają prawo
wiedzieć co myśli wójt, jakie działania
są podejmowane. W miarę możliwości
staram się również odpowiadać na
zadawane pytania. Na wszystkie nie
jestem w stanie reagować, ponieważ
jak już wspomniałem wracam późno,
a rodzinie parę chwil również
się należy. Nie po to mówiłem
o możliwości dialogu z mieszkańcami,
nie po to zakładałem profil, aby
się z tego wycofywać. Myślę, że
z mieszkańcami można rozmawiać
tylko o konkretach. Dlatego, kiedy
1 (226) marzec 2018
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będziemy już wiedzieli jakie zadania
inwestycyjne będziemy mogli podjąć
zaczniemy organizować pierwsze
spotkania w sołectwach. Powinno
to nastąpić już po świętach. Będę
zachęcał i zapraszał do tych
bezpośrednich,
jakże
ważnych
kontaktów.
- W kampanii wyborczej wspominał
Pan o budżecie obywatelskim.
Tymczasem tegoroczny budżet gminy
jest już uchwalony. Czy w takim razie
rozmowa o budżecie obywatelskim nie
jest nazwijmy to „na wyrost”?
- Zdecydowanie nie. W tym roku
będziemy się przygotowywali do
wprowadzenia budżetu obywatelskiego.
Trzeba
sporządzić
odpowiednie
dokumenty,
wygospodarować
środki w budżecie na przyszły rok
i co najważniejsze przygotować
Mieszkańców do tego, aby potrafili
jak najefektywniej z tego budżetu
obywatelskiego korzystać. Wiele rozmów,
które obecnie prowadzę zmierza do tego
by tworzyć stowarzyszenia, różnego
rodzaju organizacje, które po ten budżet
obywatelski mogłyby również sięgnąć.

Wójt Gminy Nadarzyn podczas Konferencji
z okazji Krajowego Dnia Sołtysa w Ruścu

Jako gmina oczywiście będziemy je także
wspomagać w uzyskiwaniu środków
zewnętrznych. Chciałbym, aby tych
stowarzyszeń było trochę więcej, gdyż
to jest pierwszy krok do stworzenia
społeczeństwa obywatelskiego.
- Zapowiadał Pan powołanie tzw.
pogotowia interwencyjnego, czy coś się
już w tej kwestii dzieje?
-Pogotowie inwestycyjne jest niezwykle
istotną sprawą. Przede wszystkim
trzeba było poukładać sprawy
w Przedsiębiorstwie Komunalnym
Nadarzyn Sp. z o.o. Na dzień dzisiejszy
1 (226) marzec 2018

22 marca 2018 r. w Publicznym Przedszkolu w Młochowie - podczas wizytacji placówek
oświatowych.

problem z pogotowiem interwencyjnym
nie jest w ludziach, ale w sprzęcie. Aby
takie pogotowie dobrze działało, to
zatrudnieni w nim ludzie muszą mieć
odpowiednie narzędzia. W tej sytuacji
doszedłem do wniosku, że najlepszym
rozwiązaniem
będzie
zawarcie
przez Przedsiębiorstwo Komunalne
umów z firmami, które będą mogły
świadczyć tak szeroki wachlarz usług.
Wyobrażam to sobie tak, że jedna firma
będzie na przykład interweniowała
w sprawach drogowych. Inna firma
będzie zajmowała się kwestiami
melioracyjnymi jak przeczyszczenie
przepustów i tak dalej. Drobne
sprawy, jak pomalowanie przystanku
czy postawienie znaku drogowego,
tablicy informacyjnej będzie leżało
w gestii PKN-u. Tak będzie wyglądała
faza przejściowa. Natomiast będziemy
dążyli do tego, aby zespół interwencyjny
powstał w PKN-ie.

- Nieoczekiwanie budowa na terenie
gminy ścieżek rowerowych zamiast
ucieszyć mieszkańców spotkała się
z ich krytyką. Czy to zbędna inicjatywa?
- Z inwestycją jest tak, że w czasie gdy
jest tworzona, prowokuje bardzo wiele
uciążliwości. W chwili, gdy ta inwestycja
powstanie, ludzie zaczynają ją doceniać.
Oczywiście należy zwracać uwagę na
to, co jest złe i nas o tym informować.
W miarę swoich możliwości będziemy
się starali to poprawiać. Jednak na
ostateczną ocenę poczekajmy dwa, trzy
miesiące po odbiorze inwestycji. Myślę,
że wtedy osoby, które dziś krytykują
ścieżki rowerowe będą skłonne je
docenić. Przyznaję, że projektowo nie

wszystko jest tak, jak być powinno.
Jeśli chodzi o wykonanie, to odbiór
trwa do końca czerwca. Nie oszukujmy
się, wykonawcy niektóre rzeczy będą
musieli poprawić.
Podczas spotkań z mieszkańcami
w trakcie kampanii wyborczej rozmówcy
zgłaszali wiele wątpliwości związanych
z budową ścieżek rowerowych. Pytali
na przykład dlaczego nawierzchnia
jest układana z kostki, a nie w całości
z asfaltu? Tam gdzie ścieżki przebiegają
przez tereny mało zurbanizowane
nawierzchnia pokrywana jest asfaltem.
Natomiast odcinki tras przebiegające
przez tereny zurbanizowane ze
względów estetycznych i praktycznych
wyłożone są kostką. Mieszkańcy
doprowadzają jeszcze do domów
media, a kostkę łatwiej jest rozebrać
i ponownie ułożyć niż zrywać
i ponownie kłaść asfalt. Kolejne pytania
dotyczyły wyznaczonych tras. Ideą
twórcy projektu ścieżek rowerowych
czyli Unii Europejskiej było odciążenie
ruchu kołowego. Dlatego właśnie
trasy ścieżek zostały zaprojektowane
w konkretnych zgodnych z dyrektywami
miejscach. Ścieżki zaplanowano jako
ciągi pieszo-rowerowe.
Mogę dodać, że dodatkowym
walorem ścieżek jest to, że przy okazji
ich powstawania udało się odwodnić
część pasa drogowego. Kolejne
pytanie Mieszkańców dotyczy terminu
rozpoczęcia budowy drugiego etapu
ścieżek przykładowo od Młochowa
do Krakowian. Niestety nie mam
tu dobrej wiadomości. Ponieważ
w lutym wypadliśmy z inwestowania
II etapu projektu. Dlaczego? Czy to
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jest kwestia ewentualnych zaniechań
ze strony UG czy sytuacji, która się
w ZIT (Zintegrowane Inwestycje
Terytorialne) rozwinęła, czy zabrakło
pieniędzy?
Mieliśmy to obiecane, było ujęte
w budżecie. Na dzień dzisiejszy nie
udało się nam tego uzyskać. Będziemy
się jeszcze starali o pozyskanie
niezbędnych funduszy w ramach ZIT.
Z kolei pozytywną informacją jest to,
że osobiście będę rozmawiał podczas
zebrania ZIT na temat środków
na „Parkuj i Jedź” i ta inwestycja
w Nadarzynie prawdopodobnie się
rozpocznie. Centrum przesiadkowe
powstanie pomiędzy siedzibą gminy,
a przedsiębiorstwem komunalnym.
To z kolei będzie oznaczało rozwój
transportu wewnętrznego. Chcemy
wyprowadzić
ruch
autobusowy
z rynku, a w przyszłości stworzyć
sieć połączeń „busikowych”, które
dowoziłyby mieszkańców do tego
centrum
przesiadkowego,
skąd
autobusami byliby dowożeni szybkimi
kursami do pobliskich miejscowości.
Planów i zamierzeń jest jak widać
mnóstwo. Teraz trzeba je zrealizować.
Dziękuję za rozmowę.

red.

100-lecie urodzin

23 marca 2018 r. , w imieniu mieszkańców, władz samorządowych oraz Rady
Gminy Nadarzyn wraz z Przewodniczącą Rady Gminy Danutą Wacławiak
i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego Iwoną Malinowską złożyłem życzenia
z okazji 100 rocznicy urodzin mieszkańcowi Ruśca Panu Karolowi Franciszkowi
Wiśniewskiemu.
Jubilat chętnie dzielił się z nami swoimi wspomnieniami. Pan Karol opowiadał
bardzo interesujące historie, których słuchałem z ogromnym zaciekawieniem.
Dziękujemy rodzinie Pana Karola za ciepłe przyjęcie.
Dostojnemu Jubilatowi raz jeszcze życzymy zdrowia i wszelkiej pomyślności
Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy

OGŁOSZENIE

w sprawie nadania medali
przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej
z okazji 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie uprzejmie prosi o zgłaszanie się par małżeńskich zameldowanych
na pobyt stały na terenie gminy Nadarzyn, które w latach 2017 – 2018 obchodziły lub będą obchodziły
Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.
Prosimy również o zgłaszanie się par małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach ubiegłych,
a nie został im jeszcze przyznany medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie oraz nie brały udziału
w uroczystości jubileuszowej organizowanej przez Wójta Gminy Nadarzyn.
Małżonkowie, którym przypada Jubileusz proszeni są o złożenie pisemnych wniosków
w tej sprawie w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Nadarzynie, ul. Mszczonowska nr 24, pok. 226, (I piętro) do dnia 04.04.2018 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nadarzynie
pod numerem telefonu 22 729 81 85 wew. 130, 134.
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Urząd Gminy...od środka
Chcąc przybliżyć mieszkańcom zadania i pracę Urzędu Gminy Nadarzyn
przedstawiamy cykl Urząd od środka… będziemy prezentować Państwu
poszczególne referaty i samodzielne stanowiska. Przedstawimy pokrótce
zadania, którymi dany referat się zajmuje .

Referat
Geodezji
i Gospodarki
Nieruchomościami

Pracownicy referatu.
Od lewej: Marzena Kucharska, Sylwia
Falkowska, Anna Rodkiewicz (kierownik), Beata Wypych-Bilińska.

tego referatu prowadzili i zakończyli
postępowanie w wielu innych sprawach: m.in. w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwesty-

Referat Geodezji i Gospodarki
Nieruchomościami zajmuje się m.in.
sprawami związanymi z użytkowaniem wieczystym, ustanawianiem służebności, nabyciem mienia na rzecz
gminy, zbyciem mienia komunalnego,
jego najmem, użyczeniem i dzierżawą, odszkodowaniami, zakupem
i pierwokupem nieruchomości,
a także podziałami geodezyjnymi
oraz rozgraniczeniami. Ponadto referat jest odpowiedzialny za działania
związane z regulacją nazw ulic (każda nowa nazwa, postulowana przez
mieszkańców danej ulicy, musi zostać zatwierdzona przez Radę Gminy
Nadarzyn), numerów porządkowych.
Pracownicy referatu zajmują się także aktualizacją map z nazewnictwem
ulic i numeracją porządkową.
W tym referacie można uzyskać informacje o postępowaniu z zakresu
gospodarki nieruchomościami.
W samym tylko 2017 pracownicy

cji drogowej dla działek położonych
w Kajetanach. Kontynuowano prowadzenie postępowania w sprawie
budowy gazociągu Rembelszczyzna
– Mory – Wola Karczewska, jak również postępowanie w sprawie wniosku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie o przeniesienie
własności nieruchomości położonej
w miejscowości Nadarzyn dz. 272/2
i 272/3. Kontynuowano postępowanie w sprawie ustalenia stanu prawnego drogi położonej w obrębie Wolicy
(tzw. „Graniczna”). Prowadzono postępowanie w sprawie uregulowania
stanu prawnego gruntów położonych
w obrębie Stara Wieś, gm. Nadarzyn stanowiących tzw. Wspólnotę
Gruntową Starej Wsi. Przygotowano
oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomościami na cele budowlane w związku z budową ścieżek
rowerowych.
Sprawdzano stan prawny nieruchomości na potrzeby innych referatów

1 (226) marzec 2018

(m in. do oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane). Kontynuowano 10 postępowań
oraz przeprowadzono 25 postępowań w sprawie przekazywania do
publicznej wiadomości informacji,
zawiadomień itp. od innych organów
w tym zakończono 32 postępowania i odesłano ogłoszenia/zawiadomienia/obwieszczenia do organu
prowadzącego sprawę. Wyjeżdżano
w teren w sprawach okazania granic nieruchomości położonych przy
drogach gminnych. Przygotowano
21 zaświadczeń o dostępie do drogi
publicznej; 3 zaświadczenia o stanie
prawnym nieruchomości. Prowadzono 26 postępowań w sprawach różnych związanych z gospodarką nieruchomościami.
Referat geodezji zajmuje się także
postępowaniami dotyczącymi zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie
i wykonywanie na nieruchomościach
urządzeń technicznych - 36 postępowań w tej sprawie w 2017 r.
Ponadto w ubiegłym roku, w kwestii nabycia mienia na rzecz Gminy
w tymże referacie rozpoczęto 8 postępowań w sprawie nabycia w drodze darowizny działek drogowych,
które nie zostały zakończone oraz
jedno, które udało się sfinalizować,
a kontynuowano w tym zakresie
4 takie postępowania. Kontynuowano także 1 sprawę dotyczącą nieruchomości zgodnie ustawą z dnia 10
maja 1990r. Złożono 3 wnioski do
Wojewody Mazowieckiego w sprawie nabycia 1 nieruchomości zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia
10 maja 1990 r. Złożono 13 wniosków do Wojewody Mazowieckiego
w sprawie nabycia 14 nieruchomości zgodnie z art. 73 ustawy z dnia
13 października 1998 r. Wskutek
kontynuowanych spraw i złożonych
wniosków do Wojewody Mazowieckiego uzyskano 21 decyzji w sprawie
nabycia nieruchomości. Wystąpiono również z wnioskami do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
o przekazanie na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowych
położonych w Strzeniówce, gdzie
w przyszłości planowane jest stworzenie kolejnego miejsca do rekreacji
dla mieszkańców gminy.
Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami tel. 22 729 81 85 w. 160-163
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Podatki i zaległości
Jak mawiał Benjamin Franklin „Na
tym świecie pewne są tylko śmierć
i podatki”. Z tymi drugimi, a właściwie „ściągalnością” podatków sprawa
jednak nie jest przesądzona.
Wierzytelności podatników wobec
Gminy Nadarzyn wynoszą blisko 5
mln zł. Naturalnie nasuwają się pytania: Kto jest takiemu stanowi rzeczy
winien? Otóż okazuje się, że nikt.
Całość zaległości z tytułu podatku
od nieruchomości, podatku rolnego
i podatku leśnego wykazywanych
przez osoby fizyczne oraz osoby
prawne sięga blisko 5 mln zł.
Większość stanowi zaległość podatku od nieruchomości spółki „Sybil
Development”. W konsekwencji
przeprowadzonej w spółce kontroli podatkowej naliczono firmie za
lata 2010 – 2012 dopłatę podatku
wysokości ok 3 mln zł. To z kolei
spowodowało znaczny wzrost zadłużenia spółki z tytułu podatków.
Rozpoczęto procedury egzekucyjne, ale firma ogłosiła upadłość likwidacyjną, która uniemożliwiła
Urzędowi Skarbowemu prowadzenie
postępowania egzekucyjnego. Gmina
Nadarzyn terminowo zgłosiła syn-

ale wykazał niższe stawki podatkowe niż dla działalności gospodarczej.
Dlatego Wójt Gminy Nadarzyn
wszczął postępowania podatkowe,
w konsekwencji których wydał decyzje podatkowe za lata 2013 i 2014
na łączną kwotę 3.281.506 zł plus
należne odsetki. Syndyk odwołał
się do Samorządowego Kolegium
Odwoławczego. Odwołanie uniemożliwiło wszczęcie egzekucji do
czasu rozstrzygnięcia sprawy przez II
instancję. Ponadto zgodnie z ustawą
z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe nie ma możliwości
prawnych wszczęcia egzekucji wobec
syndyka ani zabezpieczenia należności hipoteką. Dlatego Gminie zależało na szybkim rozpatrzeniu sprawy.
Mimo ponagleń Wójta Gminy termin ustawowy nie został dotrzymany.
SKO dopiero 11 października 2016r
przesłało do Urzędu rozpatrzenie
obu spraw przyznając rację Gminie
Nadarzyn i utrzymując w mocy decyzje Wójta. Niestety, wcześniej, bo
20 lipca 2016 roku, Sąd Gospodarczy
zakończył postępowanie upadłościowe Sybil Development Sp. z o.o.
Oznaczało to, że wprawdzie decyzje

dykowi kwoty wierzytelności, który
w trakcie postępowania upadłościowego zwrócił Gminie wykazane zadłużenia.
Obowiązkiem syndyka było złożenie deklaracji podatkowej za spółkę
i wpłata na bieżąco podatku od nieruchomości. Syndyk złożył deklaracje,

Wójta były prawomocne, ale z racji
wcześniejszego wykreślenia spółki
z KRS (spółka przestała istnieć) niemożliwe do egzekucji.
Potwierdza to opinia prawnika reprezentującego komisarza Dariusza
Nowaka, w której m. in. czytamy:
„w związku z uprawomocnieniem się
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decyzji już po zakończeniu postepowania upadłościowego i likwidacji
spółki, decyzja ta nie może być wykonana wobec braku istnienia podmiotu w takiej sytuacji SKO powinno umorzyć postepowanie. W związku jednak
z faktem, że decyzja została wydana,
i jest ostateczna, brak jest możliwości
jej wykonania”
Zatem działania Wójta Gminy
Nadarzyn w żadnej mierze nie
przyczyniły się do bezczynności
w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych.

Sołtysi tańsi od listonosza

Roznoszenie decyzji podatkowych
przez sołtysów wsi Gminy Nadarzyn
jest uzasadnione ekonomicznie.
Poczta Polska od każdego listu poleconego w 2017 r. pobierała 7,60zł
(obecnie jest to 7,80 zł). Sołtysi od
każdej skutecznie doręczonej decyzji
podatkowej otrzymują 2,36 zł. brutto (2,00zł netto). W przypadku naszej gminy, gdy mówimy o wydaniu
ponad 9 tys. decyzji podatkowych
dostarczając je przez sołtysów obniżamy koszty o 380%. Jeśli do tego dodamy bezpośredni kontakt z sołtysem
i możliwość „przy okazji” omówienia
jakiś spraw to rozwiązanie takie jest
całkowicie racjonalne i korzystne.
Pobieranie prowizji przez sołtysów
wynika z podjętej przez Radę Gminy
Nadarzyn uchwały z dnia 28 lutego
2007r w sprawie inkasa podatku od
nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, które jest umocowane przepisami prawa tj. art. 19 pkt.2
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991r (Dz.U
z 2017 poz. 1785 ze zm.)
Wysokość wynagrodzenia z tytułu
terminowego wpłacania podatków
i opłat wynosi 10% zainkasowanej kwoty przez sołtysa. W związku
z powyższym wypłacana przez
Gminę kwota jest zależna od skuteczności i zaangażowania sołtysów.
red.

1 (226) marzec 2018
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Nowe prawo wodne – kto zapłaci „podatek od deszczu”?
Od 1 stycznia tego roku obowiązuje
nowa ustawa, która wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej
czyli za tzw. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z obszarów
nieskanalizowanych. Jest to tzw. „podatek od deszczu”. Zapłacą go właściciele nieruchomości o powierzchni
powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją działkę w co najmniej 70%,
a w okolicy brakuje kanalizacji deszczowej. Zatem obowiązek opłaty
obejmie głównie właścicieli sklepów
wielkopowierzchniowych, magazynów, biurowców itp.
Wskazanych opłat nie będzie ponosić się za jezdnie dróg publicznych
oraz drogi kolejowe, z których wody
opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy
pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych
wód. Opłat nie będą ponosić również
kościoły i inne związki wyznaniowe.
„Podatek od deszczu” wprowadza
znowelizowana ustawa Prawo wodne
(Dz.U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.).
Wśród szeregu zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania
wodami w Polsce, nowelizacja nakłada na wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast obowiązek związany
z poborem opłat za usługi wodne.
Wysokość podatku ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz
czasu wyrażonego w latach.
Stawki opłaty zgodnie z art. 274 nowej ustawy będą wynosić odpowiednio:
1) bez urządzeń do retencjonowania
wody z powierzchni uszczelnionych
trwale związanych z gruntem -– 0,50
zł za 1 m2 na 1 rok,
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności do 10% odpływu
rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
3) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnio1 (226) marzec 2018

nych o pojemności od 10 do 30%
odpływu rocznego z powierzchni
uszczelnionych trwale związanych
z gruntem - 0,15 zł na 1 m2 na 1 rok,
4) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności powyżej 30%
odpływu rocznego z powierzchni
uszczelnionych trwale związanych
z gruntem - 0,05 za 1 m2 na 1 rok.

W myśl art. 34 pkt 4 Prawa wodnego
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej jest szczególną formą korzystania z wód. Natomiast art. 389 pkt
2 precyzuje, że na szczególne korzystanie z wód wymagane jest uzyskanie
pozwolenia wodnoprawnego.
Zgodnie z art. 298 pkt. 2 ustawy
Prawo wodne opłatę za usługi wodne
są obowiązane ponosić osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające
osobowości prawnej, będące:
a)
właścicielami nieruchomości
lub obiektów budowlanych,
b)
posiadaczami samoistnymi
nieruchomości lub obiektów budowlanych,
c)
użytkownikami wieczystymi
gruntów,
d)
posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub
jednostki samorządu terytorialnego
– które na skutek wykonywania robót i obiektów mających wpływ na
zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia
tej retencji.

W związku z powyższym władający
nieruchomością o powierzchni powyżej 3500 m2, którzy zabudowali swoją
działkę w co najmniej 70%, zobowiązani są do przedstawienia danych dot.
m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznej czynnej, do Wójta
Gminy Nadarzyn w terminie do 30
kwietnia br. dostarczając wypełnione
oświadczenie.

Oświadczenie w formie elektronicznej dostępne jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
Gminy Nadarzyn, a także w formie papierowej w Urzędzie Gminy
Nadarzyn, pokój numer 222, tel.
22 729 81 85 wew. 140.
Wójt, zgodnie z art. 272 ust 22 ustawy Prawo wodne w formie informacji, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi
wodne, wysokość przedmiotowej
opłaty, zawierającej także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty
na rachunek bankowy Urzędu Gminy
powinno nastąpić w terminie 14 dni
od doręczenia informacji. Opłatę
wnosi się za okresy kwartalne i uiszcza na wskazany w informacji numer
konta.
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska
i Gospodarki
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Mazowsze
dla Syrii
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc
Kościołowi w Potrzebie i Caritas Polska zbierają fundusze na odbudowę
szkoły w syryjskim mieście Yabrud,
której patronem będzie wybitny polski sportowiec Janusz Kusociński. 15
stycznia 2018 r. w 111. rocznicę urodzin polskiego olimpijczyka, podczas
konferencji w warszawskim Muzeum
Sportu i Turystyki zainaugurowano
akcję „Mazowsze dla Syrii”.
- Gdzie będą się uczyć nasze dzieci? Jaka jest dla nich przyszłość? - to
pytanie, z którym spotykamy się najczęściej po zabezpieczeniu podstawowych potrzeb osób ze stref wojennych, gdzie całe miasta zamienione
są w ruiny. Z tym pytaniem spotykamy się też w Syrii, gdzie od początku
wojny udzielamy jej ofiarom pomocy
humanitarnej. Edukacja jest bowiem
jedyną szansą na lepszą przyszłość
dla tysięcy najmłodszych, których
dzieciństwo przebiega pod wojennym
ostrzałem. Bez dostępu do edukacji
będą straconym pokoleniem.
Fundamentem, na którym trzeba
budować trwały pokój po dramacie
wojny jest przyszłość nowego pokolenia – „dzieci wojny”. Ta przyszłość
to edukacja i wychowanie wszystkich
dzieci: uchodźców wewnętrznych czy
ofiar tej wojny. Pomoc Kościołowi
w Potrzebie oraz Caritas Polska zapraszają do akcji: „Mazowsze dla Syrii”, której celem jest zebranie 1 mln
zł na fundusz budowy szkoły im.
Janusza Kusocińskiego – polskiego
olimpijczyka.
Inicjatywa Mazowsze dla Syrii zrodziła sie we wrzesniu ubiegłego roku
i ma za cel wsparcie prośby Arcybiskupa Jean-Abdo Arbacha z Homs
w Syrii o pomoc w odbudowie szkoły
w mieście Yabrud, w diecezji Homs,
położonego nieopodal starożytnej
Palmiry. Patronem szkoły będzie
Janusz Kusociński, wybitny polski
sportowiec i patriota, złoty medalista
olimpijski z Los Angeles z 1932 roku,
który został zamordowany przez nazistów w podwarszawskich Palmirach
w 1940 roku. Polskie Palmiry i syryjska Palmira to symboliczne miejsca,
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W teledysku promującym akcję pt. „Ludzieńki”, inspirowanym
malarstwem polskiego artysty Dariusza Twardocha, w piosence
dedykowanej Mieszkańcowi Gminy Nadarzyn śp. Kubie Brzeczkowskiemu występują Mieszkańcy Gminy Nadarzyn
(m.in. śp. Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn z wnuczkami).
IVO Kmiecik - śpiew; Sebastian Aleksandrowicz - obój; Michał
Stawarski - fortepian,Orkiestra OSP Nadarzyn pod dyr. Mirosława Chilmanowicza. Słowa: Krzysztof Jaryczewski Jary Oddział
Zamknięty - Jary OZ, Radek Dudzic, Ivo Kmiecik.
Muzyka: Michał Stawarski, Jerzy Runowski
w których dokonano zbrodni przeciwko
ludzkości i dziedzictwu kulturowemu.
Akcję wspiera między innymi dwukrotny
mistrz olimpijski w pchnięciu kulą Tomasz
Majewski. tłumaczy, że pomoc słabszym
„mieści się w kodeksie fair play, który powinni przestrzegać wszyscy sportowcy
i mieć go gdzieś głęboko w sercu”.
W kampanię zaangażowali się mię-

dzy innymi harcerze, strażacy, gospodynie wiejskie, uczniowie i różne
organizacje z Mazowsza.
W ramach akcji „Mazowsze dla
Syrii” prowadzone są zbiórki pieniędzy przy okazji rożnych wydarzeń
i koncertów. Każdy może wpłacić też
pieniądze na konta bankowe lub wysłać SMS na numer podany na stronie
1 (226) marzec 2018
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Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc
Kościołowi w Potrzebie. Organizacja
niesie pomoc ofiarom wojny w Syrii
od początku konfliktu.
Celem projektu „Mazowsze dla
Syrii” jest zebranie do końca lipca
miliona złotych. Kwota pozwoli na
wykonanie znacznej części prac budowlanych, które rozpoczną się już
wkrótce. Ten cel można wesprzeć
poprzez wysłanie charytatywnego
SMS-a na nr 72405 z hasłem „LUDZIENKI” – nawiązującym do
utworu „Ludzieńki”, przygotowanego przez mazowieckich artystów z myślą
o tej syryjskiej inicjatywie. „Ludzieńki” to
oficjalna piosenka promująca akcję „Mazowsze dla Syrii”.
Patronat honorowy: marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik,
metropolita warszawski kardynał Kazimierz Nycz oraz wojewoda mazowiecki
Zdzisław Sipiera.
Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest
międzynarodową papieską organizacją
wspierająca ofiary wojny w miejscach
ogarniętych przemocą, wojną. PKWP
jest obecna ze swoją pomocą w Syrii od
samego początku konfliktu. Dzięki pomocy darczyńców kilka tysięcy projektów pomocy humanitarnej i pastoralnej
jest współfinansowanych w 140 krajach
świata – takich jak: odbudowa domów,
szpitali, szkół i kościołów w miejscach
katastrof naturalnych i wojen; wsparcie
dotyczy też dożywiania i leczenia mieszkańców najbiedniejszych rejonów świata.
Główną misją PKWP jest wspieranie
chrześcijan wszędzie tam, gdzie są oni
w potrzebie, a szczególnie tam, gdzie są
prześladowani.
Na podstawie: https://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/1992136,Ruszylaakcja-Mazowsze-dla-Syrii-JanuszKusocinski-patronem-szkoly-wsyryjskim-miescie-Jabrud
http://pkwp.org/mazowszedlasyrii\

red.

Krajowy Dzień Sołtysa w Ruścu
9 marca br. w Szkole Podstawowej w Ruścu odbyła się ogólnopolska
konferencja naukowa „Niepodległa i inspirująca wieś polska...” z okazji
obchodzonego 11 marca Krajowego Dnia Sołtysa. Organizatorami wydarzenia
byli: Gmina Nadarzyn i Stowarzyszenie Sołtysi Mazowsza.
Wysoki poziom organizacji przełożył się na frekwencję, bo do Ruśca
przybyło blisko 300 gości. W tym gronie byli sołtysi, ale także posłowie,
wójtowie, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki oraz młodzież.
W specjalny sposób uhonorowano gospodarza Gminy Nadarzyn. Dariusz
Zwoliński odebrał gratulacje i kwiaty w związku z wygranymi wyborami.
Następnie Wójt Gminy Nadarzyn powitał wszystkich zgromadzonych
w auli szkoły w Ruścu i przedstawił lokalną wspólnotę samorządową. Podczas
prezentacji Dariusz Zwoliński zwracał uwagę na atuty Gminy, jej korzystne
położenie, kluczowe inwestycje, zaangażowanie mieszkańców w życie
samorządu oraz poszczególnych sołectw.
Konferencja była
znakomitą okazją
do zaprezentowania
innowacyjnych
rozwiązań. A sołtysi
chętnie
stosują
je na własnym
gruncie, o czym
chętnie
mówili
w Ruścu. Co
warto podkreślić
Fot. Benben
– istotna jest rola
mieszkańców. Trafnie tę kwestię ujęła sołtys Rozalina Agnieszka Palmowska, która na
zakończenie swojej prezentacji powiedziała: „tyle sołtys może, ile mu wieś pomoże”.
Ogólnopolska konferencja naukowa „Niepodległa i inspirująca wieś polska...”
stanowiła niezwykłą płaszczyznę dyskusji na temat wsi. W Ruścu poruszano kwestie
dotyczące m.in. samorządu wiejskiego do końca XVIII wieku, znaczeniu sołtysa w
dwudziestoleciu międzywojennym i po 1945 roku, przemian polskiej wsi po 1989 roku.
Warto podkreślić, że wszyscy uczestnicy konferencji z uznaniem wypowiadali

Fot. fb. Krajowe Stowarzyszenie Sołtysów

się na temat Szkoły Podstawowej w Ruścu. Po zakończonej konferencji dyrektor
Marek Dołęga oprowadził gości po placówce.
Jakub Małkiński

Sołtysom z Gminy Nadarzyn spełnienia zamierzeń związanych
z Waszymi Sołectwami, zadowolenia z działalności na rzecz Mieszkańców
oraz pomyślności w życiu osobistym
- życzy Dariusz Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn
1 (226) marzec 2018
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XLII Sesja Rady Gminy Nadarzyn
Zmiany w podziale okręgów wyborczych,
wynagrodzenie Wójta oraz powołanie
Rady
Społecznej
Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Nadarzynie to niektóre
z poruszanych w czasie sesji tematów.
Radni przyjęli także sprawozdania
z działalności gminnych placówek.
Wzorem lat poprzednich także
w tym roku gmina będzie dokarmiała
bezdomne koty, pokrywała koszty
czipowania oraz w połowie dopłacała
do sterylizacji i kastracji domowych
pupili mieszkańców naszej gminy.
XLII Sesja Rady Gminy Nadarzyn
odbyła się 21 marca. Radni bez uwag
przyjęli protokół z XLI Sesji Rady
Gminy Nadarzyn, która odbyła się
6 marca br. Następnie sprawozdanie
za okres między sesjami wygłosił Wójt
Gminy Nadarzyn.
Radni
przyjęli
sprawozdania
z działalności za 2017 rok gminnych
placówek: Gminnego Ośrodka Sportu
w Nadarzynie, Gminnego Zespołu
Oświatowego, Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury, Biblioteki Publicznej Gminy
Nadarzyn, Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Gminnego Programu
Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn,
Gminnego Ogniska Dz.-M ”Tęcza”,
Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
w Nadarzynie oraz Straży Gminnej
w
Nadarzynie.
Sprawozdania
szczegółowo omawiane były przez
Radnych podczas prac w komisjach,
dzięki czemu przyjęli je w „ekspresowym”
tempie. Kolejnym tematem sesji była
skarga na Dyrektora Szkoły Podstawowej
w Ruścu. Skarżąca utrzymywała, że jako
przedstawiciel jednoosobowego związku
zawodowego reprezentuje szerszą grupę
pracowników, którzy skarżą się na
nieodpowiednie zachowanie Dyrektora.
Wyjaśniła także, że jej sprawa toczy się
w sądzie pracy. Po dyskusji Radni uznali,
że w tym momencie mają zbyt małą
wiedzę aby uznać skargę za zasadną.
Zdecydowali, że na tym etapie ją odrzucą
(zgodnie z opinią Komisji Rewizyjnej),
co jednak nie oznacza, że temat
definitywnie zamykają. Skarga może
wrócić uzupełniona między innymi
o opinię drugiego działającego w szkole
związku zawodowego, ustosunkowanie
się do skargi Dyrektora szkoły,
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opinie innych pracowników lub po
rozstrzygnięciu sprawy przez sąd pracy.
W dalszej kolejności Radni zajęli
się uchwałą w sprawie określenia
tygodniowego
obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli
prowadzących gimnastykę korekcyjną,
oraz udzielających uczniom pomocy
psychologicznej
i
pedagogicznej.
Tygodniowy, obowiązkowy wymiar
godzin
zajęć
dydaktycznych,
wychowawczych
i
opiekuńczych,
prowadzonych bezpośrednio z uczniami
albo na ich rzecz, dla zatrudnionych
w pełnym wymiarze zajęć nauczycieli:
psychologów, pedagogów, logopedów,
terapeutów
pedagogicznych
oraz
doradców zawodowych ustalono na 22
godziny.
W dalszej części sesji Radni przyjęli
uchwałę w sprawie pozbawienia
charakteru ochronnego lasu nie
stanowiącego własności Skarbu Państwa
na działkach: nr ew. 176/3 i nr ew. 844
położonych w Strzeniówce. Pierwsza
z działek ma powierzchnię 4 099m2
w tym 447m2 gruntu leśnego, druga
o

powierzchnię 4 938m2. W obowiązującym
studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania
przestrzennego
gminy Nadarzyn obie działki wskazane
są pod zabudowę mieszkaniową
jednorodzinną na działkach z gruntem
leśnym. W toku prowadzonej procedury
planistycznej nie uzyskano zgody na
zmianę przeznaczenia gruntu leśnego
na cele nieleśne ze względu na fakt,
posiadania przez grunty leśne statusu
lasu ochronnego. W ocenie Gminy
uznanie niewielkiego obszaru leśnego
za las, który mógłby faktycznie pełnić
funkcję ochronną nie wydaje się być
zasadne.
Radni przyjęli uchwałę dotyczącą
programu opieki nad bezdomnymi
zwierzętami
oraz
zapobiegania
bezdomności zwierząt na terenie Gminy
Nadarzyn w roku 2018. Na realizację
przyjętego programu w budżecie gminy
zabezpieczono 218 326, 30 złotych.
W tym między innymi na odławianie
i przyjmowanie psów do schroniska,
zakup karmy dla kotów wolnożyjących,
sterylizację i kastrację oraz leczenie
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kotów, opiekę nad zwierzętami rannymi
w wyniku zdarzeń drogowych. Wzorem
poprzednich lat Gmina przekazała
5 000 zł na czipowanie psów i kotów,
których właściciele zamieszkują na
terenie Gminy Nadarzyn. W ramach
działań prewencyjnych zmierzających
do ograniczenia bezdomności psów
i kotów Gmina w 50% pokryje koszt
sterylizacji czy kastracji domowych
pupili, mieszkańców naszej gminy.
W sumie na ten cel z budżetu gminy
przeznaczono 20 000 zł.
Przyjęty został „Program Ochrony
Środowiska dla Gminy Nadarzyn do
roku 2020”, szczegóły dostępne są
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Nadarzyn w zakładce
Organy – Zawiadomienia o zwołaniu
sesji – projekt uchwały 21 załącznik 1 i 2.
Kolejne punkty sesji dotyczyły dzierżawy
części nieruchomości w Wolicy
i Kajetanach w celu budowy przyłączy
gazowych. W kwestii prawa wyborczego
Radni przyjęli podział gminy na
piętnaście stałych jednomandatowych
okręgów wyborczych. Zmieniły się
jedynie granice okręgów numer 11
i 1, pozostałych 13 okręgów pozostało
bez zmian. W okręgu wyborczym nr
11 wzrost liczby mieszkańców do 1334
spowodował przekroczenie normy
przedstawicielstwa co narusza przepisy
Kodeksu wyborczego. W związku
z tym konieczne było przeniesienie
części sołectwa Stara Wieś do
bezpośrednio graniczącego okręgu nr. 1.
Mając na uwadze zarówno usytuowanie
geograficzne jak i uwarunkowania
społeczne logicznym było przyłączenie
6 ulic (Bajkowa, Baśniowa, Calineczki,
Krokusowa, Srebrna, Starowiejska)
graniczących z okręgiem wyborczym
Nadarzyn 1 do tego okręgu. Projekt
podziału w niniejszej formie był
konsultowany z Delegaturą Krajowego
Biura Wyborczego w Warszawie.
W dalszej części obrad Radni powołali
Radę
Społeczną
Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie oraz
ustalili wynagrodzenie miesięczne dla
Wójta Gminy Nadarzyn Pana Dariusza
Zwolińskiego w kwocie: wynagrodzenie
zasadnicze w kwocie 5 900,00 zł,
1 900,00 zł dodatku funkcyjnego,
dodatek specjalny 3 120,00 zł oraz
dodatek za wysługę lat w wys. 20%
stawki zasadniczej w kwocie 1 180,00 zł.
Kolejne tematy dotyczyły kwestii
finansowych w tym zmian w uchwale
budżetowej, Wieloletniej Prognozie
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Informacja dla
Mieszkańców
Gmina Nadarzyn zbiera chętnych do udziału w nowym projekcie.Istnieje
możliwość otrzymania dofinansowania dla oddanych do użytku budynków
mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, ani rolnicza:
1. na wymianę kotłów węglowych lub innych starych i nieefektywnych systemów grzewczych na piece gazowe, kotły elektryczne, olejowe, spalające biomasę lub źródła OZE
2. na termomodernizację budynków, w których wymieniany jest jednocześnie nieefektywny kocioł grzewczy na nowe źródło.
Dofinansowanie wynosi 80% kosztów netto, a 20% kosztów oraz VAT od
całości inwestycji stanowi wkład własny mieszkańców.

Wymiana kotłów węglowych lub innych starych, nieefektywnych systemów
grzewczych:

- dofinansowanie obejmuje koszt zakupu i montażu nowego kotła z zasobnikiem, czujki czadu,
- mieszkańcy na własny koszt dostarczają świadectwo energetyczne swojego
domu,
- koszty związane z przyłączem gazowym, dokumentacją projektowo- przyłączeniową oraz wykonanie instalacji gazowej i kominowej pokrywają mieszkańcy.
Termomodernizacja budynków, w których jednocześnie wymieniany jest nieefektywny kocioł grzewczy na nowe źródło :
- dofinansowanie obejmuje koszt zakupu i montażu nowego kotła z zasobnikiem, czujki czadu oraz ocieplenie ścian zewnętrznych, stropów, wymiana
okien i drzwi, zastosowanie wentylacji, wymiana instalacji centralnego ogrzewania,
- mieszkańcy na własny koszt dostarczają audyt energetyczny swojego domu
wraz z kosztorysem planowanych robót,
- koszty związane z przyłączem gazowym, dokumentacją projektowo- przyłączeniową i kosztorysową oraz wykonanie instalacji gazowej i kominowej
pokrywają mieszkańcy.

JEŻELI GMINA OTRZYMA DOFINANSOWANIE WÓWCZAS
TO GMINA W PRZETARGU WYBIERZE WYKONAWCĘ
ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH ORAZ DOSTAWCĘ
KOTŁÓW, A NIE SAMI MIESZKAŃCY!

CHĘTNYCH MIESZKAŃCÓW PROSIMY
O ZGŁASZANIE SIĘ DO URZĘDU GMINY pok.100
DO 6 KWIETNIA 2018 r. w celu wypełnienia
deklaracji zgłoszeniowej (musimy mieć minimum 20
zgłoszeń, żeby zacząć przygotowywać projekt).
Katarzyna Dombska - Kierownik referatu funduszy zewnętrznych

Finansowej Gminy Nadarzyn na lata
2018-2026 oraz uchwałę w sprawie
pożyczki z programu LEMUR
na budowę kompleksu w Ruścu.
Uruchomienie 95% środków pożyczki
odbyło się w 2015 roku, a pozostałe 5%

miało nastąpić w 2017 roku, jednak nie
zostało zaciągnięte i wypłacone będzie
w bieżącym roku budżetowym.
red.
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KARTA NADARZYNIAKA

- już ponad tysiąc osiemset osób bierze udział w programie skierowanym do Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy
i płacących tu podatki.
Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka proszeni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek należy przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych
przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - Referat
Organizacyjny (I p., pokój 216) w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla posiadaczy Karty.
Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka.

Nasi partnerzy (zniżki):

Bólów Kręgosłupa, ul. Modrzewiowa
26A, Nadarzyn; tel. 696 024 653

• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, Kajetany.

10% ogólny zakres usług .

• Salon Fryzjerski „Marzena”,

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

• Salon Piękności „Eli”, ul. Mszczonowska
50K, Nadarzyn; 5% ogólny zakres usług.

KOMUNIKACJA:

• ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61,
Warszawa. Osoby posiadające Kartę

Nadarzyniaka korzystające z komunikacji ZTM
uprawnieni są do wyrobienia Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które
należy dostarczyć osobiście do UG Nadarzyn (pokój 216, I p.) lub przesłać na adres
e-mail;karta@nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem. Lista punktów wyznaczo-

nych przez ZTM, w których mogą być doładowywane karty: Dworzec Centralny
hala główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich,
Dworzec Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usytuowany na poziomie -1, CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum
Handlowego Blue City (lokal -1/28), Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2 pawilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo ONZ - linia M2 pawilon handlowy nr
1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 pawilon handlowy nr 1012,
Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr 1023, Stacja
Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.
Rodzaj biletu
30 dniowy imienny obowiązujący
w strefie 1 i 2
90 dniowy imienny obowiązujący
w strefie 1 i 2
30 dniowy imienny obowiązujący
tylko w strefie 2
90 dniowy imienny obowiązujący
tylko w strefie 2

Do biletu normalnego

ZDROWIE
i URODA:

Do biletu ulgowego 50%

14 zł

7 zł

54 zł

27 zł

12 zł

6 zł

30 zł

15 zł

• Salon Urody - Studio Fryzur,
ul. Młochowska 137, Rozalin; 5%
ogólny zakres usług gratisy przy zakupie
kosmetyków po wybraniu usługi
koloryzacji.

• Salon Urody; ul. Młochowska 137,

Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 10%
karnet na solarium. I założenie rzęs 1:1
10% rabatu tel. 606 216 906
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• Gabinet Rehabilitacji oraz Terapii

• Centrum Depilacji Laserowej; ul. Winogrono-

wa 20, Rozalin. 10% depilacja laserowa, 15%
fotoodmładzanie,15% terapia trądziku.

USŁUGI:

• VIPEX - Usługi elektryczne, ul.
Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi
elektryczne;
• WIDOK Z NIEBA,ul. Młochowska
50, Rozalin; tel. 506 907 807; 5 %
filmowanie z powietrza jakość 4k, 5
% zdjęcia z powietrza jakość 4k, 10 %
sesje ślubne z powietrza, 5 % usługi
dronem. www.widokznieba.pl
• CENTER – GAZ USŁUGI GAZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;
tel. 511 929 559; 5 % budowa instalacji gazowej
• Family Company. Usługi hydrauliczne;
ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn; 10%
usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48,
Nadarzyn; 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1,
Nadarzyn; 15% usługi noclegowe,
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska 1d,
Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10
% imprezy okolicznościowe .
• WHERE IS 24 Sp. z o. o. ul. Polna
21, Nadarzyn; www.whereis24.com
przy użyciu kodu NADARZYN_24;
50% abonament premium 3M 50%
abonament premium 6M; 50%
1 (226) marzec 2018
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abonament premium 12M
• PTU WLAN-TECH PLUS ul. Harcerska 30
lok 24, Piastów; 10% łącze internetowe
8/512; 8% łącze internetowe 6/512.
• Serwis komputerowy Sławomir Ossowski,
ul. Błońska 62, Nadarzyn. Montaż i serwis
komputerów stacjonarnych 10%, serwis
laptopów 5%.

• Majic Dekoracje,Wykończenia,

ul.

Mszczonowska 59D, Nadarzyn, 10%
farby dekoracyjne, farby antykorozyjne,
lakiery i impregnaty do drewna, porady
malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon, ul. Komorowska 5,
Nadarzyn; 10% usługi wulkanizacyjne;
10% przechowalnia
opon i kół.
•ADMAR Budownictwo Sp. z o. o.
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www.
admar-budownictwo.pl: tel. 791 559
291; 5% usługi remontowe, 7% usługi
wykończeniowe.
• Studio Reklamowe, ul. Kalinowa 1
Nadarzyn. 100 % nadzory autorskie
realizowanych projektów na terenie
Gminy Nadarzyn
• MG www.mg-rolety.pl;. al. Krakowska
95, Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy;
10 % siatki przeciw owadom, 5 % rolety
zewnętrzne
n• Suchy Badyl – Florystyka Artystyczna
ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn; 10
% upominki; 5 % świece; 10 % kwiaty
cięte;5 % kwiaty doniczkowe.
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, Stara
Wieś; 10% projekt przyłączy wod-kan.,
przyłącza gazu oraz wykonanie operatu
wodnoprawnego.
•„MIESZKO”,
www.mieszkobud.pl,
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5%
prace remontowo - wykończeniowe, budowa domów, prace ziemne koparko-ładowarką, 10% alarmy
i monitoringi. tel. 506 907 807
•
BEST-SERW
uwww.best-serw.pl,
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sieci komputerowe i serwis oraz dostawa sprzętu komputerowego; 10% systemy monitoringu oraz
systemy alarmowe. Tel. 606 96 26 36

KULTURA, ROZRYWKA I SPORT:

• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany; www.

kajetany.medincus.pl; www.facebook.com/
osrodek.medincus.nadarzyn. 10 % hala
sportowa: kręgle, kort do Squash’a. kort
tenis ziemny, boisko piłka nożna, boisko
siatkówka i koszykówka. 10% Rekreacja
na powietrzu: jazda konna, boiska do piłki
nożnej, siatkówki plażowej, tenis ziemny,
boisko + sprzęt do gry w minigolfl,
angielski
krokiet,badbinton/kometka/
indiaka, boccia. 5% imprezy: szkolenia/
konferencje, imprezy integracyjne, pikniki
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klasowe, przyjęcia okolicznościowe,
urodziny dla dzieci. Zniżki/promocje nie
łączą się. Nie dotyczy karnetów.
• Gminny Ludowy Klub Sportowy,
ul. Żółwińska 41, Hala Sportowa
Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy
sportowe organizowane przez GLKS,
30% składki członkowskie 5% obozy
sportowe organizowane przez GLKS,
5% zakup sprzętu sportowego w firmach
będących partnerami technicznymi GLKS.
• Gminny Ośrodek Sportu Nadarzyn,
ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 30% wynajem
obiektów sportowych; 50% wstęp na
imprezy organizowane przez GOS.

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

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

• Nadarzyński Ośrodek Kultury,

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

EDUKACJA:

• Szkoła Języków Obcych „Arkadia”,

Pl. Poniatowskiego 34, Nadarzyn; 10%
język angielski, język hiszpański, język
francuski, język rosyjski, język niemiecki.
• Szkoła Muzyczna „Animato”, ul.
Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn;
5% wszystkie zajęcia muzyczne.
• Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”,
ul. Przemysłowa 68, Rozalin; 30%
wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.
• After School Club, ul. Młodości 2
lok. 7, Książenice;
10%
pakiety
świetlicowe i opieka
na godziny.

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

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

SKLEPY:

• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8,

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

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

• Zino Centrum Malarskie Dulux;

ul. Działkowa 2, Strzeniówka; 10%
cały asortyment nie łączy się z innymi
promocjami.

•

„Klasyka”

Centrum

Mody;

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

• Artykuły Przemysłowe „Pawilon”,
ul. Mszczonowska, Nadarzyn.

• Sklep internetowy: www.personka.pl;

20% wszystkie produkty z oferty.
Sklep
internetowy
z
zabawkami;
www.memoland.
pl; 5% zabawki
i
akcesoria
dla
dzieci
z wyłączeniem
produktów
aktualnie
promowanych.

•

Żaneta Wójtowicz - Referat Organizacyjny
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Nadarzyński Szczep WATAHA
im. Żołnierzy Wyklętych
Harcerska Akcja Zimowa
Wisła 2018
W tym roku uczniowie z Mazowsza
mieli przerwę zimową w bardzo
wczesnym terminie. Nasz szczep wyjechał w dniach 20-27.01. Zimowisko
odbyło się po raz drugi w tym samym
miejscu, tj. w ośrodku wczasowym
“Kłos” w Wiśle, z którego w zeszłym
roku bardzo byliśmy zadowoleni
(m.in. z powodu pysznego jedzenia).
Na zimowy wypoczynek wybrało
się w sumie 88 harcerzy, zuchów
i harcerskiej kadry. Temat zimowiska
nawiązywał do obchodzonego w tym
roku 100-lecia odzyskania niepodległości Polski i brzmiał: “U źródeł...
Niepodległości”. Przygotowując zajęcia, staraliśmy się przybliżyć zuchom
i harcerzom historię Polski w latach
1918-1989r. Zuchy na pewno długo
nie zapomną gry o PRL – pomogła
im poznać ówczesne czasy: kolejki
w sklepach, kartki na żywność, pustki
na półkach i bary mleczne. Na stoku,
przez większość pobytu, panowały
bardzo dobre warunki śniegowe,
spędziliśmy więc mnóstwo czasu
doskonaląc nasze umiejętności nar-

Cieszyn. Oczywiście nie zabrakło
również zabawy tanecznej oraz “Zimowych Igrzysk Olimpijskich”, podczas których podjęliśmy rywalizację
np. w biegu w butach narciarskich,
w rzutach śnieżką do celu itp. Jak
zawsze na wspólnych wyjazdach
była okazja do złożenia przez paru
harcerzy harcerskiego przyrzeczenia. Wisła i w tym roku nas nie zawiodła! Na szczęście obyło się bez
kontuzji!
Zdjęcia z zimowiska i jego szczegółowy opis można znaleźć na blogu:
https://wataha-haz2018.blogspot.
com/
Obecnie rozpoczęliśmy już przygotowania do obozu letniego.

Dzień Myśli Braterskiej
Dzień Myśli Braterskiej jest to święto
wszystkich skautów, obchodzone
na całym świecie w dniu 22 lutego.
W tym roku rozkazem komendanta
szczepu był to dzień mundurowy.
We wszystkich szkołach na terenie
naszej gminy harcerze i zuchy zebrali
się i zrobili sobie okolicznościowe
Fot.arch. szczepu

liceum. Zebrała się tam imponująca
liczba uczestników, w sumie około 90ciu instruktorów, harcerzy i zuchów.
Część z nich dopiero niedawno
dołączyła do naszego szczepu, stając
się członkami nowoutworzonej
drużyny harcerskiej “Błękitne wilki”
lub gromady zuchowej “Wilcze
łapy” w Szkole Podstawowej
w Ruścu. Dla wielu najmłodszych
zuchów było to duże przeżycie pierwsze nocowanie poza domem
i bez rodziców.
W piątek wieczorem odbyła się gra,
przygotowana przez kadrę zuchową,
dotycząca idei Dnia Myśli Braterskiej.
Zuchy
i
harcerze,
połączeni
w patrolach, dzielnie wykonywali
zadania na punktach, mimo wielkiego
mrozu na dworzu. Na wieczornicę
przybyła komendantka naszego hufca
– phm. Iwona Horsztyńska. Wręczyła
nagrody “Iskry Poczwórnego Ognia”
wyróżnionym harcerzom: dh Amelii
i dh Zuzannie Krzysztofik, dh Julii
Kruszewskiej, dh Natalii Kalinowskiej,
dh Julii Perendyk, dh Andrzejowi
Bęzie, phm. Marcie Kuczewskiej,
dh Marcie Zakrzewskiej, dh Julii
Kliniewskiej, dh Oldze Wilk, dh Mai
Skowrońskiej, dh Joannie Sierpińskiej
i dh Zuzannie Oprawce. Następnego
dnia harcerze zorganizowali inną
grę - o ważnych postaciach z historii
harcerstwa. Potem odbył się wspólny
wypad do nadarzyńskiego lasu.

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych

ciarskie, zjeżdżając na sankach lub
jabłuszkach. Podczas zimowiska nie
brakowało również licznych pieszych
wycieczek do centrum Wisły, na
skocznię im. Adama Małysza; mieliśmy również okazję zwiedzić
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zdjęcie. Ilość zuchów i harcerzy
w każdej z placówek robi wrażenie!
W dniach 23-24 lutego nasz szczep
obchodził Dzień Myśli Braterskiej
podczas biwaku w nadarzyńskim

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy
Wyklętych był obchodzony w Polsce
po raz ósmy. 1 marca to równocześnie
święto naszego szczepu, ponieważ
od zeszłego roku ma on za swojego
patrona właśnie Żołnierzy Wyklętych.
Dlatego również wtedy członkowie
naszego szczepu przyszli do szkoły
w mundurach. Akurat tego dnia do
szkoły w Ruścu przyjechała z wizytą
Pierwsza Dama – Agata KornhauserDuda, więc nasi harcerze i zuchy
1 (226) marzec 2018
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godnie reprezentowali swój szczep.
Po południu spotkaliśmy się
w Nadarzynie na uroczystościach
– wzięliśmy udział we Mszy św.,
potem odbył się apel na rynku,
poświęcony Żołnierzom Wyklętym,
a następnie przemaszerowaliśmy
na miejscowy cmentarz, gdzie
złożone zostały wieńce i znicze na
grobie nadarzyńskiego Żołnierza
Niezłomnego – por. Karola
Łoniewskiego.
Serdecznie dziękujemy Państwu za
włączenie się w organizowaną przez
nasz Szczep Wielkanocną Zbiórkę
Żywnosci. W tym roku odbywała
się ona w dniach 9 - 25 marca.
Harcerze i zuchy, jak zwykle stali
w
mundurach,
parami
w nadarzyńskich sklepach (fot.
poniżej) i zachęcali do podzielenia
się z potrzebującymi zakupioną
żywnością z długim terminem
ważności.
Współpraca z Państwem przed
Świętami
Bożego
Narodzenia
okazała się również bardzo owocna
– zebraliśmy i przekazaliśmy do
parafialnego Caritasu ponad 1400 kg
artykułów żywnościowych.

Fot. arch. szczepu

Co słychać w Gminnym
Ognisku Dziecięco
- Młodzieżowym „Tęcza”
Nagrody w XVII Gminnym Konkursie Plastycznym
„Pisanka i Plama”

Nadarzyński Ośrodek Kultury ogłosił XVII Gminny Konkurs Plastyczny
„Pisanka i Plama”. Nadesłano 60 prac i zgodnie z decyzją jury w składzie:
Monika Mazurek (NOK), Dorota Suwalska (NOK, artysta plastyk) oraz Anna
Balsam (NOK) nagrody przyznane zostały m.in. naszym wychowankom.
PALMA WIELKANOCNA - kategoria „Szkoły ponadpodstawowe” (praca
zbiorowa): I m. GODM „Tęcza” w Nadarzynie – warsztaty rodzinne, praca
wykonana przez Panią Małgosię, Panią Basię, Laurę, Nicole i Gabrysię; opiekun
Agata Sierputowska, Krystyna Masłowska.
PISANKA WIELKANOCNA - Kategoria „Klasa: I – III” (praca zbiorowa):
Miejsce I GODM „Tęcza” w Młochowie: praca wykonana przez Gabrysię,
Nikolę, Mateusza; opiekun Marzena Latoszek. Miejsce II GODM „Tęcza”
w Nadarzynie: praca wykonana przez Laurę; opiekun: Martyna Szwed.

Młodzież z GODM Tęcza na koncercie Niećpa 2018

Fot.arch. szczepu

Życzymy wszystkim
radosnych Świąt
Zmartwychwstania!

Dh Magdalena Pawlica
1 (226) marzec 2018

9 marca 2018 roku w Arena Ursynów odbyła się coroczna impreza
z zakresu profilaktyki uzależnień podczas której skorzystać można było z porad
funkcjonariuszy Policji, pracowników Stacji Sanitarno–Epidemiologicznej oraz
specjalistów z Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii.
„NIEĆPA” to ogólnopolska kampania, której celem jest zwrócenie uwagi
i uczulenie społeczeństwa na problemy związane z zażywaniem środków
psychoaktywnych (narkotyków, dopalaczy, alkoholu). Każdego roku w kampanii
uczestniczą gwiazdy polskiej sceny muzycznej, które swoją obecnością podkreślają
wagę tego przedsięwzięcia. W tym roku gościem specjalnym była Ewa Farna. Jako
support zagrał zespół STO% z Piotrem Nagielem - muzykiem, który współpracował
z całą plejadą polskich gwiazd sceny rockowej i występował również Nadarzynie
z okazji Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. Organizatorem
imprezy była Pomorska Agencja Imprez Artystycznych „PAJA” oraz Polskie
Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii.
Krystyna Masłowska – Dyrektor GODM Tęcza
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski

Z życia parafii...

Z radością informujemy, że w lutym
2018 r. Sakrament Chrztu przyjęli:
Jakub Olczak, Antoni Smardzewski,
Stanisław Tulin, Jerzy Stochlak, Natalia
Szczygielska, Adriana Sosnowska.
Z przykrością informujemy, że
w lutym 2018 r. odeszli z naszej
Parafii: śp. Małgorzata Lasota, śp.
Piotr Graczyk, śp. Kornel Karbowiak,
śp. Anna Batory, śp. Jerzy Kiljański,
śp. Danuta Chełmińska, śp. Janina
Sroczyńska, śp. Jacek Kwapisz.
Pamiętajmy w modlitwach za
zmarłych z naszych rodzin.

Drodzy Parafianie

Życzymy, aby Chrystus
Zmartwychwstały był zawsze naszą
siłą, naszą nadzieją, naszą miłością
i naszym życiem. Niech ta moc,
płynąca ze Zmartwychwstałego
rozpala nasze codzienne życie,
obejmuje wszystkie troski i tak
prowadzi, abyśmy w każdej chwili
naszego życia i w każdym działaniu
czuli i ufali, że Bóg jeden jest naszym
prawdziwym życiem, gdyż jest
Bogiem żywych. Niech te święta, tak
właśnie przeżywane
pomogą na nowo
odkryć, że Bóg jest
zawsze z nami.
Z darem modlitwy
Księża z Parafii

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

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

Pani

Caritas przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie
Punkt Caritas czynny:
wtorki 10.00 – 12.00 oraz
czwartki 15.00 – 17.00

Stefania Łęcka Przewodnicząca Parafialnego Caritas
Tel. 728 947 323

Szanowni Państwo,
Wielkanoc to czas otuchy
i nadziei. Czas odradzania się
wiary w siłę Chrystusa i drugiego
człowieka. Życzymy, aby te Święta
Wielkanocne przyniosły radość,
oraz wzajemną życzliwość. Niech
Zmartwychwstanie, które niesie
odrodzenie, napełni serca pokojem
i wiarą, niech da siłę
w pokonywaniu trudności i pozwoli
ufnością patrzeć w przyszłość.
Parafialny Zespół Caritas

Pani Ewie Marjańskiej

Ewie Marjańskiej

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

wyrazy szczerego współczucia

wyrazy ubolewania i współczucia

z powodu śmierci

z powodu śmierci

TATY

składają
Pracownicy Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn

TATY

składają
Rada Gminy Nadarzyn,
Wójt Gminy Nadarzyn wraz
z Pracownikami Urzędu Gminy

Panu Mieczysławowi Kucharskiemu
składamy wyrazy ubolewania z powodu śmierci TATY
Sołtys i Rada Sołecka Młochowa
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Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
Tel. 505 367 915
Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. Tel. 785 063 795

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

Wywóz nieczystości płynnych
Tel. 503 906 665 SZYBKO - TANIO - SOLIDNIE
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
Pracownia protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088
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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
Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem
do klienta. Tel. 505 206 369

1 (226) marzec 2018
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K U LT U R A

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

Zapraszamy na
SPOTKANIE AUTORSKIE
z BEATĄ KORZENIOWSKĄ MATRASZEK
Książkę „Dwór w Radoniach.
Historia Janeczki” przeczytało wielu
naszych czytelników. W kwietniu
naszym gościem będzie autorka:
Beata
Korzeniowska-Matraszek,
która opowie o historii dworu, losach
poprzednich właścicieli oraz swoim,
jakże bliskim, stosunku do tego
miejsca. Podczas spotkania będziemy
mieli okazję wrócić do wydarzeń
opisanych w książce oraz obejrzeć
archiwalne fotografie.
Zapraszamy 26 kwietnia 2018 r.
o godz. 11:00 do czytelni biblioteki
w Nadarzynie (wejście od strony
Pl. Poniatowskiego).

Ewa Marjańska
Dyrektor Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna:
pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw.,
pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

NASZE SUKCESY
Biedronki

Z wielką radością informujemy o kolejnym sukcesie grupy
teatralno-kabaretowej Biedronki działającej w świetlicy
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Młochowie.
Nasze Biedronki zdobyły Wyróżnienie za oryginalny, inteligentny
żart trafiający w rzeczywistość naszych czasów na XXIV Mazowieckim
Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży im. Piotra Grabowskiego MASKA
(organizowanym przez Dom Kultury Świt).
Ponadto zdobyły Wyróżnienie na XVII Mazowieckiego Festiwalu
Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA
organizowanym przez Dom Kultury Włochy.

KOLEJNY SUKCES

10 marca nasza najstarsza formacja wyruszyła do Bydgoszczy, aby wziąć
udział w Ogólnopolskim Konkursie Tańca „Taneczne Miraże”.
Dziewczyny nie zawiodły!
Oliwia Myzia - II miejsce w kategorii solo 12-15 lat (na 18 uczestniczek)
Aleksandra Chorek - wyróżnienie w kategorii solo 16+ (na 17 bardzo mocnych zawodniczek). Duet Zofia Świergiel i Oliwia Rostkowska - wyróżnienie
w kategorii duet 16+ (na 11 duetów) . Duet Oliwia Myzia i Lidia Chojnacka
- wyróżnienie w kategorii duet 12-15 (na 8 duetów).
Instruktorką prowadzącą zajęcia taneczne w NOK, a także choreografką jest
Paulina Piśkiewicz
Zapraszamy do polubienia Facebooka formacji InMotion.
I JESZCZE:

Destination Imagination

Ze srebrnymi medalami wrócili młodzi mieszkańcy naszej gminy biorący udział
w tegorocznej Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności Destination Imagination
we Wrocławiu. Podczas 2 dni zmagań prezentowali przed gronem ekspertów swoje
umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów z zakresu matematyki, informatyki i inżynierii, fizyki, teatru i improwizacji oraz pracę zespołów pod presją
czasu.
W Olimpiadzie w tym roku brało udział ponad 2000 uczniów z całego świata,
w tym Polski, Chin, Ukrainy, Turcji, Meksyku i Grecji. Przez ponad pół roku nasze drużyny, Wiedźmy i Świecące Mózgi przygotowywały się do wzięcia udziału w
olimpiadzie. Raz w tygodniu spotykali się w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury gdzie
trenowali swoją kreatywność i pracowali nad wyzwaniem drużynowym, które musieli zaprezentować we Wrocławiu.
Zadaniem Drużyny Świecące Mózgi było samodzielne zbadanie tajników koncepcji naukowych wykorzystywanych w działaniu atrakcji parków rozrywek. Wykorzystali następujące koncepcje naukowe: energię kinetyczną, moment pędu, programowanie, elektronikę. A wszystko połączyli w efektowną prezentację teatralną,
która przyniosła im II miejsce na podium. Trzeba podkreślić, że był to ich pierwszy
występ na tego typu olimpiadzie.
Drużyna Wiedźm z ogromnym zaangażowaniem przygotowywała się do bardzo
trudnego wyzwania improwizacyjnego, w którym mogły podzielić się swoją wiedzą
z zakresu ośmiu wybranych kultur całego świata oraz życiorysów odkrywców, naukowców, postaci literackich, etnologów. Konkurencja okazała się bardzo wymagająca, i choć drużyna zrobiła bardzo dobre wrażenie na ekspertach nie wystarczyło
to do zajęcia medalowego miejsca (ostatecznie dziewczęta uplasowały się na 5 pozycji w ich kategorii wiekowej).
1 (226) marzec 2018

Oprócz rywalizacji mającej wyłonić
najbardziej kreatywną młodzież tegorocznej olimpiady było to wspaniałe
spotkanie młodych, otwartych na innych, szalenie twórczych i kreatywnych,
żądnych wiedzy odkrywców nowych
rozwiązań.
Zajęcia odbywają się w NOK zaledwie
od października 2017 r., a prowadzą
je panie: Anita Szopa, Dobromiła Lachendro-Fruga.

Gratulacje dla wszystkich laureatów
i instruktorów!!!

13 kwietnia (piątek)

o godz.19:00
„Festiwal”
w Kinie Nokowym

„Przed nami festiwalowy mikrokosmos widziany z każdej możliwej
strony. Scena wydaje się pozostawać
gdzieś daleko, bo ważniejszy jest sam
proces rodzenia się muzyki i towarzyszące mu zamieszanie.” - można przeczytać na polishdocs.pl.
Film dokumentalny pt. „Festiwal” to
propozycja nie tylko dla melomanów.
Zainteresuje wszystkich, którzy chcieliby zajrzeć za kulisy ważnych kulturalnych wydarzeń.
Po projekcji tradycyjnie odbędzie się
spotkanie z twórcami: Anną Gawlitą
i Tomaszem Wolskim. Dzięki naszym
gościom będzie można podejrzeć filmowy mikrokosmos nieomal z każdej możliwej strony, zarówno z punku widzenia
scenarzysty, reżysera, montażysty i producenta.
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FESTIWAL
film dokumentalny
Polska 2017, 85’
scenariusz i reżyseria: Anna Gawlita, Tomasz Wolski
zdjęcia: Tomasz Wolski
montaż: Tomasz Wolski
kierownik produkcji: Anna Gawlita
producent: Anna Gawlita
Dla muzyka posiadającego słuch absolutny oraz ponadprzeciętną wrażliwość każdy występ przed publicznością jest lekcją oraz próbą zmierzenia
się z wybitnymi poprzednikami oraz
samym sobą. Podczas XII Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego Chopin
i Jego Europa przyglądamy się artystom
podczas ich przygotowań do wystę-

pów. Stajemy się uczestnikami prób,
w których muzycy zbliżają się do artystycznej perfekcji, czerpiąc radość
z każdej zagranej frazy muzycznej. Ich
wykonania, rozmowy, które prowadzą
między sobą, oraz przygotowania do
wejścia na scenę składają się na wyjątkowy portret osobowości tych pianistów. Wszyscy dążą do doskonałego
wykonania utworów, ale czasem, po
koncercie, odczuwają coś o czym mówił Artur Rubinstein – demi-succès.
ANNA GAWLITA – założycielka firmy
producenckiej KIJORA Film, producentka filmowa i kierownik produkcji.
Odpowiedzialna za realizację takich
filmów jak: “Szczęściarze”, “Lekarze”, “Pałac” Tomasza Wolskiego czy
“Dziennik z podróży” Piotra Stasika
i “Casa Blanca” Aleksandry Maciuszek. Stale współpracuje z Krakowską Fundacją Filmową. Wykładowca
w Szkole Wajdy, Gdyńskiej Szkole
Filmowej, Łódzkiej Szkole Filmowej.
Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Radca prawny.
TOMASZ WOLSKI – ur. 1977. Scenarzysta i reżyser filmów dokumentalnych. Absolwent dziennikarstwa na
Uniwersytecie Jagiellońskim oraz
Mistrzowskiej Szkoły Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy. Asystent reżysera
przy realizacji Born Dead (2004) Jacka Bławuta. Autor filmów dokumentalnych: Cisza, Klinika, Złota rybka,
Aktorzy oraz Szczęściarze. Laureat
licznych nagród festiwalowych, m.in.
w Neubrandenburgu, Pamplonie, Wrocławiu i Krakowie.

7 kwietnia o godzinie 17:00.
Marzena Latoszek i jej uczniowie
– wystawa batiku
Batik, to technika malowania i farbowania tkanin, której historia sięga starożytności. „Dziś powraca do nas w postaci obrazów, ubrań, dekoracji - mówi
Marzena Latoszek, znakomita rękodzielniczka i instruktorka rękodzieła
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury i Gminnym Ognisku Dziecięco-Młodzieżowym „Tęcza”. Najprościej mówiąc technika ta polega na kolejnym
nakładaniu wosku i kąpieli tkaniny w barwniku, który farbuje jedynie te
miejsca, które nie zostały zamaskowane warstwą wosku. Dla uzyskania specjalnych efektów proces ten powtarza się wielokrotnie. Jak zapewnia Marzena Latoszek - „Batik uczy cierpliwości, staranności, pobudza wyobraźnię
i przynosi radość.”
W kwietniu w Galerii 51m2 będą mogli Państwo zobaczyć batikowe
dzieła Marzeny Latoszek i jej uczniów. Wystawa jest organizowana
we współpracy z GODM „TĘCZA”.
Swoje prace pokażą: uczestnicy zajęć w NOK: Agnieszka Peikert,
Mirosława Bąk, Agnieszka Kamińska, Zorika Guzowska;
- uczestnicy zajęć w GODM „TĘCZA”: Agata Sierputowska, Martyna Szwed, Krystyna
Masłowska, Małgorzata Kmera, Martyna Grabowska, Aleksandra Latoszek i oczywiście sama mistrzyni.

Serdecznie zapraszamy na wernisaż - wstęp wolny
Z cyklu teatrzyk w walizce

15 kwietnia o godz. 16.00
zapraszamy na przedstawienie
Teatru Wariacja

„Guliwer”

To bajka o niezwykłym lekarzu okrętowym, który
od dziecka marzył o morskich przygodach. Zaciągnął się na piękny okręt „Antylopa” i wyruszył ku przygodom. Podczas swojej pierwszej morskiej podróży
spotkał malutkich ludzi żyjących w krainie Liliputów. Mimo małego wzrostu byli
odważni i waleczni. Właśnie, kiedy przybył do nich Guliwer prowadzili wojnę
z krainą Blefusku o tradycję obierania jajek. Człowiek góra za przyjazne przyjęcie do krainy Liliputów podstępem pomógł im zwyciężyć wrogów.
Guliwer choć przewyższał wzrostem lud Liliputów i początkowo przerażał
małych ludzi, to w końcu został ich przyjacielem. Nie wszystkim Liliputom
podobało się zachowanie wielkiego człowieka. Guliwer musiał uciekać przed
gniewem Liliputów. Odnalazł swoją łódkę i wrócił do domu. Nie na długo jednak, ponieważ już w czasie drogi powrotnej planował kolejną podróż.
Wstęp: 5zł/dziecko

Wstęp wolny
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21 kwietnia o godz. 19.00
Zapraszamy
na przedstawienie

„W pętli humoru i satyry”
grupy Teatralnia działającej
przy Stowarzyszeniu K40

Występują: Krystyna Budzaj, Ewa
Fabjan, Irmina Kniat-Pol, Ligia Kosno-Gębka, Zbigniew Kozak, Wiktoria Kulesza, Magdalena Kulisiewicz
(mieszkanka gminy Nadarzyn), Bogusław Rylski (mieszkaniec gminy Nadarzyn), Grażyna Siczek (mieszkanka
Gminy Nadarzyn), Jolanta Sikorska
Reżyseria, opracowanie muzyczne:
Karolina Skrzyńska
Wybór tekstów: zespół Teatralnia
Scenografia: Bogusław Rylski
Spektakl oparty jest na testach Sławomira Mrożka, Juliana Tuwima, Wojciecha Młynarskiego, Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, Mariana Hemara,
Mariana Załuckiego, Jerzego Jurandota
i innych.
W spektaklu próbujemy udowodnić,
że problemy codzienne szarego człowieka nie uległy zmianie przez ostatnie
dziesiątki lat. Zmagamy się z nimi w
takim samym stopniu, jak nasi dziadkowie. Nasze wady, słabości i przywary
powracają po niemal stu latach osadzone jedynie w innych okolicznościach i
scenerii.
Wstęp wolny

Z cyklu koncerty
dla Dużych i Małych:
22 kwietnia
o godz. 16.00
zapraszamy na koncert

pt. Muzyka krajów
północy
Wykonawcy: Basia Derlak - harfa celtycka, Anton Kordev - liry korbowe, dudy
Sebastian Wielądek - dudy, flety
W programie bajki, zabawy muzyczne
i prezentacja instrumentów.
Wstęp wolny
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WYKŁADY
UNIWERSYTETU
TRZECIEGO
WIEKU
10 kwietnia 2018 r. godz. 17.00 (NOK, sala nr 2)
Związki polsko - japońskie do 1945 roku.

Przyjazne relacje w drodze do niepodległości, w czasach II RP i wojny.
prowadzenie: dr Olga Barbasiewicz

19 kwietnia 2018 r. godz. 17.00, NOK, sala nr 2

„Wiem, co podpisuję”

Pośpiech zazwyczaj okazuje się złym doradcą. Wiedzą o tym przedstawiciele handlowi działający w imieniu i na rzecz różnych dostawców usług
telekomunikacyjnych. Niestety wciąż zdarza się, że działania niektórych
z nich są nieuczciwe. Co zrobić, aby nie paść ofiarą oszusta?
O czym należy pamiętać podczas zawierania umów?
Prowadzenie: Ewa Domańska, Mateusz Ossowski
Zespół Kampanii Edukacyjno-Informacyjnych
Departament Polityki Konsumenckiej
ZAPRASZAMY WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH!!!
WSTĘP WOLNY!

Zdrowych, spokojnych, rodzinnych Świąt
życzą Dyrektor oraz Pracownicy NOK

15 kwietnia o godz. 15.00
Warsztaty Filozoficzne dla dzieci 5-7 lat
Temat dociekań: Do czego może przydać się filozofia w życiu?

Nie należy dawać wiary temu, co oczy widzą, a uszy słyszą. Prawdę o tym,
co naprawdę jest, poznaje nie lada kto, nie każdy zacny obywatel, który ma
tylko oczy i uszy. Prawdę może poznać tylko rozum.
Fragment książki Kacper w krainie filozofów Ireny Bukowskiej zainspiruje
uczestników do podjęcia dyskusji na temat: Co to jest filozofia, na jakie pytania odpowiada, czy może przydać się w codziennym życiu, i jeżeli tak, to w
jaki sposób, a jeżeli nie, to dlaczego? Zastanowimy się dlaczego ludzi stawiają pytania filozoficzne.
Być może sami ułożymy takie pytania i będziemy starali się na nie odpowiedzieć w wesołej atmosferze, sprzyjającej wyrażaniu własnych myśli.
Prawdopodobnie poruszymy tematy: myślenia, dyskutowania, umiejętności
wyboru, umiejętności przekonywania i argumentowania swoich racji, a także
trwania przy swoim stanowisku, mimo nacisków innych osób.
Informacja dla Rodziców:
Pracować będziemy na klasycznej definicji filozofii jako umiłowania mądrości, która powstała z zaciekawienia i zachwytu nad światem. Będziemy
rozmawiać o filozofowaniu jako treningu dla mózgu. Poruszymy koncepcję
arystotelesowego złotego środka, zalecającej zachowanie umiaru we wszystkim, co robimy. Prowadzi Róża Stawierej
Wstęp wolny
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KWIECIEŃ
W ŚWIETLICY NOK
W URZUCIE!!!
• 5 i 19 kwietnia, godz. 16:30
– SENSOPLASTYKA.
• 5 kwietnia, godz. 18:30 – NOWE
ZAJĘCIA DLA KOBIET!!!
– zajęcia taneczno- ruchowe 40+
(lecz nie tylko) – instruktor Paulina
Piśkiewicz.
• 13 kwietnia, godz. 17:30 - spotkanie kulinarne, które poprowadzi
Krzysztof Jasiński szef kuchni Aris
Loft Hotel w Radziejowicach.
• 20 kwietnia, godz. 18:00 – kobiecy
wieczór karaoke.
• 24-26 kwietnia, w godz. pracy świetlicy - warsztaty wikliny papierowej.

Świetlica w Parolach
Bardzo dziękuję Pani Teresie Dębskiej za podarowanie świetlicy NOK
w Parolach pokaźnej liczby książek, które mądrze wykorzystamy.
Od kilku lat w świetlicy w okresie od października do maja trwa akcja
„Zjedz jabłko, czyli szczepionka na zimę”. W wymienionym okresie każdy
odwiedzający świetlicę może do woli częstować się świeżymi jabłkami. Akcja możliwa jest dzięki darczyńcom. Do tego zaszczytnego grona dołączyła
Pani Halina Sypuła, która podarowała kolejną partię świeżych jabłek,
za co jesteśmy bardzo wdzięczni i za co bardzo dziękujemy.
Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK w Parolach

Rubrykę redaguje Kamila Michalska Dyrektor NOK

SPORT

Sport szkolny

Nasze gimnazjalistki mistrzyniami Międzypowiatu

Piłka ręczna

15 marca br. w hali sportowej GOS w Nadarzynie rozegrano mistrzostwa
dziewcząt i chłopców klas gimnazjalnych w piłce siatkowej powiatu pruszkowskiego. Nasze gimnazjalistki bez straty seta wygrały turniej i zostały mistrzyniami powiatu pruszkowskiego. II miejsce zajęły zawodniczki z Michałowic, a III
miejsce uczennice z Piastowa. Do finału rejonowego zakwalifikowały się drużyny
z Nadarzyna i Michałowic.
Nieco gorzej zagrali nadarzyńscy chłopcy, którzy uplasowali się na miejscu
czwartym.
21 marca w hali sportowej GOS w Nadarzynie rozegrano mistrzostwa dziewcząt klas gimnazjalnych w piłce siatkowej rejonu warszawsko - zachodniego.
Nasze gimnazjalistki, tak jak w turnieju powiatowym, bez straty seta wygrały
turniej i zostały mistrzyniami rejonu, tym samym zakwalifikowały się do finału
wojewódzkiego. II miejsce wywalczył Międzyborów, a III Żyrardów.
Skład naszego zespołu: G. Dębowska, M. Malinowska, J. Polski, J. Stępień,
G. Jedlińska, A. Dubielecka, K. Wrońska, G. Maruszewska, W. Nawrocka, I.
Grzywa, M. Tadzik, N. Mokrzycka, A. Karwowska. Trenerzy zespołu: Aneta
Krzemińska, Dominika Leśniewicz. Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu szkolnego

W dniach 6 i 8 marca w Michałowicach rozegrano mistrzostwa klas gimnazjalnych powiatu pruszkowskiego.
We wtorek - 6 marca grały dziewczęta, które zajęły miejsce czwarte,
a w czwartek - 8 marca grali chłopcy,
którzy w końcowej klasyfikacji uplasowali się na miejscu trzecim za co
zostali udekorowani brązowymi medalami a szkoła otrzymała pamiątkowy dyplom i puchar.
Gratulujemy.

Fot. arch. szkoły

Wiesław Iwaniuk
koordynator sportu szkolnego
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GLKS - MMA/sporty walki
3 marca 2018 r.

XXIV Liga BJJ NO GI i GI
XXIV Liga BJJ NO GI i GI dla Nadarzyńskich Wojowników to kolejne mega
doświadczenie treningowe w rozwoju umiejętności w MMA. Impreza stricte
parterowa, sami fachowcy od parteru. Wróciliśmy z 7 medalami: złotym, srebrnym i 5 brązowymi!!!
Medale kolejno zdobyli od najwyższego: Piotr Kurkus, Mateusz Świątkowski
Jakub Szklarczyk, Krystian Słaby, Daniel Słaby, Adrian Pytlakowski. Podziękowania dla Adama Grabowskiego i Yaroslava Dementieva za mega przygotowanie!!!

Drużyna koszykówki GLKS Nadarzyn skończyła mazowieckie rozgrywki
III ligi na 3 miejscu, co dało jej kwalifikacje do etapu ogólnopolskiego.
Gratulacje!

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS

GLKS - sekcja tenisa stołowego

Ekstraklasa

Tomek Trzaskowski wygrywa
III Grand Prix Mazowsza!

kobiet

Fot. arch. GLKS

Ponad setka najlepszych zawodników
i zawodniczek, trenerzy i rodzice zapełnili w sobotę, 10.03.2018 r. halę Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie,
w której rozgrywane były zawody III
Grand Prix Mazowsza w kategorii
Skrzat i Kadet.
Frekwencja dopisała, organizacja
i przebieg zawodów zostały skomplementowane, ale największym sukcesem był bardzo dobry występ Tomka
Trzaskowskiego (fot. obok), który na
swoim terenie nie dał pograć przeciwnikom wygrywając rywalizację w swojej
kategorii!
Tym samym Tomek zagwarantował
sobie awans do Grand Prix Polski!

1 (226) marzec 2018

– Lublin pokonany!
W rozgrywanym 09.03.2018 r
w Nadarzynie spotkaniu, GLKS
Scania Nadarzyn pokonał drużynę
KTS OPTIMA Lublin 3:2. Był to
udany rewanż za mecz z pierwszej
kolejki, w którym nasze dziewczęta
przegrały 1:3. Bardzo duży wpływ
na przebieg tamtego spotkania
miała nieobecność kontuzjowanej
Katarzyny Ślifirczyk. Tym razem Kasia
zagrała i zrobiła to bardzo skutecznie
zdobywając dwa kluczowe punkty,
najpierw w pięciosetowym pojedynku
z Magdaleną Sikorską, a potem
w starciu rozstrzygającym cały mecz,
z Karoliną Lalak! Mecz zakończył się
zwycięstwem GLKS-u 3:1. Gratulacje!
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Ale to nie wszystko. Maks Nawarski
i Filip Kostecki dotarli do przedziału 5-8. To bardzo wysoko biorąc pod
uwagę, że w tej kategorii startowało 53.
zawodników!
Nasz klub był reprezentowany przez
piętnastkę zawodników, których prowadzili trenerka Magdalena Milczarek,
trener Piotr Witkowski oraz zawodniczka Ekstraklasy Paulina Krzysiek. To
bardzo duża grupa jak na sport indywidualny jakim jest tenis stołowy.
Wynikowo i organizacyjnie turniej należy zaliczyć do bardzo udanych. Postaramy się aby w przyszłości takie zawody odbywały sie w Nadarzynie częściej.
Gratulacje dla Tomka i pozostałych
zawodników i podziękowania dla trenerów za sprawną organizację.
Fotorelacja: https://www.facebook.
com/media/set/…
Piotr Napiórkowski trener

Grupa dorosłych
GLKS Nadarzyn
- wtorki i piątki 18.00 - 21.00

III Grand Prix Mazowsza Żaków
18.03.2018 r. w Sochaczewie rozegrany został turniej w kategorii żak - III
Grand Prix Mazowsza w tenisie stołowym.
Klub GLKS Nadarzyn reprezentowała ekipa składająca się w dużej mierze ze
skrzatów: Marcel Szreniawa-Sztajner, Mikołaj Matysiak, Staś Stroiński, Marek
Klinowski.
W swojej kategorii zagrali: Olga Zawadzka, Mateusz Matysiak, oraz Paweł Klinowski.
Turniej miał na celu popularyzację tenisa stołowego, oraz wyłonienie zawodników, którzy będą reprezentowali województwo mazowieckie na III Gran Prix
Polski.
Wśród dziewcząt Olga Zawadzka, zajęła miejsce 8, wśród chłopców - Mateusz
Matysiak, który zaprezentował bardzo dobry poziom zajął miejsce w przedziale 5-8. Mateusz dość późno (jak na tę dyscyplinę) rozpoczął swoją przygodę
z tenisem stołowym, jednak jego zaangażowanie podczas treningu daje efekty
w postaci fenomenalnych zagrań na turniejach.
W przedziale 9-12 znalazł się najmłodszy zawodnik - Marcel Szreniawa-Sztajner - rocznik 2011. Zawsze bardzo skoncentrowany na zawodach, potrafiący
wyciągać wnioski po rozegranym pojedynku.
Mikołaj Matysiak - tym razem, w przedziale 13-16. Silna gra, zabrakło konsekwencji i skupienia przy stole. Natomiast to również młody zawodnik, rocznik
2010, więc jeszcze dużo nauki podczas treningów.
Marek Klinowski mimo dalszej pozycji rankingowej, swoją grą wzbudzał zainteresowanie kibiców, a nawet pani sędziny, która po rozegranym meczu bardzo
pochwaliła postawę Marka przy stole.
Paweł Klinowski i Staś Stroiński, wykazali sie ogromną walecznością podczas
gry, natomiast tym razem musieli uznać wyższość swoich rywali.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy świetnego występu i życzymy cierpliwości podczas pracy treningowej.
Magdalena Milczarek - trenerka

ZAPRASZAMY wszystkich chętnych, aby się
poruszać przy stole!!!
W piątek, 16.03.2018 r. rozegraliśmy nasz pierwszy turniej. Bardzo się
cieszę, że na naszej hali po raz kolejny zjawiła się duża grupa lubiących
aktywnie spędzać czas i grać w tenisa
stołowego.
W naszym turnieju zagrało
11 osób. Zagrał każdy z każdym do jednego wygranego
seta. Gry były bardzo zacięte,
a w niektórych widzieliśmy przepiękne akcje na najwyższym poziomie.
GLKS Nadarzyn
Fot. arch. GLKS

Zdrowych, rodzinnych i pełnych radości świąt Wielkanocnych
- życzą Zarząd, Kadra trenerska oraz Zawodnicy i Zawodniczki
GLKS Nadarzyn
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GLKS - sekcja piłki siatkowej
KINDER DWÓJKI
i TRÓJKI
17 marca na obiektach GOSiRu
w Mrozach rozegrany został kolejny
turniej eliminacyjny Mistrzostw Mazowsza w Mini Siatkówce w kategorii
2 i 3.
Po raz kolejny z bardzo dobrej strony
pokazały się pierwsze zespoły naszego
klubu w dwójeczkach (Ola Rybarczyk,
Natalia Struzik i Ola Pruchniewicz)
i trójkach (Wiktoria Leśniewicz, Magda
Jureńczyk, Zuzia Moczulska, Weronika
Urbańska i Paulina Irek), które zanotowały komplet bardzo przekonywujących zwycięstw.
Czterech zwycięstw i jednej porażki
doznał kolejny zespół dwójek (Karolina Święcicka, Ula Bęza, Oliwia Wasiak)
Pozostałe zespoły grały ze zmiennym
szczęściem plasując się w środku tabeli
swoich grup.
W zawodach udział bierze naszych
7 zespołów dwójek i 3 zespoły trójek.

Fot. arch. GLKS

Fot. arch. GLKS

KINDER CZWÓRKI

W turnieju rozegranym 10.03.2018 r.
z cyklu Kinder Plus Sport w kategorii
czwórek wzięły udział 3 zespoły GLKS
Nadarzyn grając w I, II i III lidze.
Zespół pierwszy zagrał w składzie: Antonia Dośpiał, Maja Krzemińska, Wiktoria Zantonowicz, Aleksandra Grzelak,
Gabriela Melewska i Anna Wrońska.
Wyniki spotkań: 0:2 z zespołem Nike
Węgrów, 1:2 po walce z zespołem Beta
Błonie, będącym w czołówce rankingu.
Brawo za postawę i walkę na boisku.
GLKS 1 pokonał 2:1 zespół Sparta
Grodzisk. `
Zespół drugi reprezentowały: Aleksandra Bajan, Weronika Derus, Barbara
Sarnowska, Alina Mroczkiewicz, Aleksandra Kaszyńska. GLKS Nadarzyn 2
wygrał dwa z 3 spotkań. Brawo! Pierwszy mecz przegrany 0:2 (12:15, 9:15) ze
Spartą Warszawa, drugi mecz z zespołem
Zamek Ciechanów 1 2:0 (15:12, 15:4)
oraz trzecie spotkanie 2:0 (15:11,15:11)
z zespołem Lubowidz 2.
W zespole GLKS 3 zagrały Julia Dobrzyńska, Anna Glegolska, Maria Glegolska. Zuzanna Grabowska. Wyniki
zespołu 0:2 (9:15,8:15) z zespołem
Nike Ostrołęka 2 oraz 1:2 (15:11,
9:15, 8:15) z drużyną G8 Belany.
1 (226) marzec 2018

Fot. arch. GLKS
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MIĘDZYBORÓW
14 marca 2018 r. odbył się w Międzyborowie turniej Mini Piłki Siatkowej Dziewcząt w kategorii „czwórki”.
Nadarzynianki zajęły drugie miejsce
i zdobyły Puchar Dyrektora ZSP
Miedzyborów. Statuetkę dla wyróżniającej się zawodniczki otrzymała
Anna Wrońska.
Skład zespołu (fot. obok): Gabriela
Melewska, Anna Wronska, Natalia
Struzik, Aleksandra Kierzkowska,
Kaja Rostkowska, Maria Glegolska,
Aleksandra Grzelak, Maja Krzemińska, Wiktoria Zantonowicz, Zofia
Opertowska.
Ostateczna kolejność zespołów:
1) Wyszków
2) Nadarzyn
3) Lesznowola I
4) Międzyborów
5) Lesznowola II
6)UKS 7 Żyrardow.

Rubrykę sekcji piłki siatkowej
prygotowuje Damian Krzemiński
Wiceprezes GLKS Nadarzyn

Fot. arch. GLKS

PÓŁFINAŁ MISTRZOSTW MAZOWSZA MŁODZICZEK
W weekend 10-11 marca br. w Nadarzynie w hali GOS odbył się półfinał Mistrzostw Mazowsza Młodziczek z udziałem 6 zespołów, które wywalczyły awans
w ciągu 6 miesięcy trwania rozgrywek ligowych z udziałem ponad 60 zespołów.
Turniej był prawdziwym świętem siatkówki. Dobra postawa wszystkich zespołów, bardzo wyrównane spotkania..... kto nie widział ma czego żałować.
Nasze zawodniczki zanotowały 2 zwycięstwa i doznały 3 porażek. Niestety do
wymarzonego awansu do Finałów Mistrzostw Mazowsza zabrakło niewiele.
Klasyfikacja półfinału: 1. Atena Warszawa - awans do finału, 2. MOS Wola Warszawa - awans do finału, 3. GLKS Nadarzyn, 4. Metro Warszawa, 5. Nike Ostrołęka, 6. NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki.
Ostatecznie zespół młodziczek GLKS zajął 5 miejsce w Mistrzostwach Mazowsza.
Fot. arch. GLKS

Zapraszamy
do obejrzenia
materiałów
filmowych
z zawodów
i imprez sportowych na
iTVNadarzyn
Nadarzyn

red.
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Turniej Półfinałowy był ostatnim, w którym drużynę
GLKS Nadarzyn w roli trenera poprowadził Dariusz Zwoliński
- nowy Wójt Naszej Gminy.
Panie Wójcie serdecznie dziękujemy za ogrom pracy jaki włożyłeś
w rozwój sportu w Nadarzynie i życzymy wszystkiego najlepszego,
sukcesów oraz zadowolenia z nowych wyzwań.
Sekcja Siatkówki GLKS Nadarzyn
1 (226) marzec 2018
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Szanowni Państwo
Zapraszamy
14 kwietnia 2018 r.

na 4. MARSZ

PO ZDROWIE
To już 4 edycja „Marszu
po zdrowie” mam nadzieję
iż będzie cieszyć się równie
dużym,
a
może
jeszcze
większym zainteresowaniem od
poprzednich naszych treningów
Nordic
Walking
Kategoria
OPEN - zapraszamy wszystkich
chętnych w wiekuplus. Wraz z
instruktorami pokonamy kilka kilometrów trasy w pięknych okolicznościach natury Na zakończenie
sportowego wyzwania - czeka nas nagroda, część integracyjna ognicho i pieczona...o nie kochani...
nie kiełbaska do końca będzie zdrowo i fit - czeka Was niespodzianka kulinarna w„Wodnej Osadzie”
w Grzegorzewicach. A zatem polerujemy kijki po zimowej przerwie i już 14.04.2018 r. (sobota) o godz.
10.00 spotykamy się pod Urzędem Gminy Nadarzyn.
Chęć uczestnictwa prosimy zgłaszać telefonicznie, osoba do kontaktu Marcin Rybicki tel. 604 561
073. Niezbędne jest wypełnienie „Karty zgłoszenia” oraz dostarczenie Organizatorowi (dokumenty
dostępne w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn jak również na facebooku AKTYWNI MIESZKAŃCY
GMINY NADARZYN.
Liczba uczestników ograniczona, liczy się kolejność zgłoszeń.
Do zobaczenia.
Marcin Rybicki - Specjalista ds. Sportu i Rekreacji

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
• Sala fitness: proponowane zajęcia - pilates, bóle kręgosłupa, fitness, joga.
• Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna – 6 x w tygodniu do uzgodnienia).
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.

Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

Redaktor naczelna: Dorota Sobolewska. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych,
zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!!

Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy
oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego.
Adres Redakcji: Nadarzyński Ośrodek Kultury; 05-830 Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42, z dopiskiem „Wiadomości”
tel. 22 729 89 15; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; nok@nok.pl. Formularz zgłoszenia reklam oraz ich cennik na stronie www.nok.pl
w zakładce „Wiadomości Nadarzyńskie”. Wydawca: Nadarzyński Ośrodek Kultury.
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21
1 (226) marzec 2018
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NOK w obiektywie...
NASZE SUKCESY
Grupa taneczna

Grupa
teatralno-kabaretowa Biedronki

Medaliści Ogólnopolskiej Olimpiady
Kreatywności Destination Imagination

Darcie pierza...nie kotów - Dzień Kobiet w NOK

Iwona Kuch

Alicja Wiewiórska

Teatrzyk w walizce
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Justyna Kucharska

Anita Szopa
Mariola Wolan-Nowakowska

Koncert dla Małych i Dużych

1 (226) marzec 2018

