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Zapraszamy do nowo otwartego
Pałacu Ojrzanów!
Dzięki urokliwej lokalizacji oraz
profesjonalnemu personelowi jest to
idealne miejsce do zorganizowania:
- konferencji, szkoleń i warsztatów,
- pikników,

- przyjęć okolicznościowych,
- wesel.
Pałac Ojrzanów | ul. Tarczyńska 1, Ojrzanów | 96-321 Żabia Wola

kontakt@palac-ojrzanow.pl | +48 608 275 448
www.palac-ojrzanow.pl
www.instagram.com/palac_ojrzanow/
www.facebook.com/palacojrzanow/
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Wiadomości Nadarzyńskie

Szanowni Państwo!
Luty - choć to najkrótszy miesiąc roku, do tego jeszcze „okraszony” krótkim urlopem, był
czasem niezwykle wytężonych
działań. Przede wszystkim to
okres poświęcony na planowanie
i przygotowywanie dokumentacji
pod realizację nowych inwestycji,
a jak wiadomo dobry plan to połowa sukcesu. Tak więc w skrócie co
w gminnej trawie piszczy?
Ruszył kolejny etap budowy
kanalizacji w Rozalinie, zakład
energetyczny w wyniku porozumienia z UG realizuje zamianę linii napowietrznej na okablowanie
(linie tzw”15”) w Ruścu, Młochowie i Krakowianach; rozpoczęły
się prace konserwacyjne urządzeń
melioracyjnych w Strzeniówce,
Szamotach, Kajetanach i Ruścu;
przeprowadzono szereg spotkań
w celu przekonania władz sejmiku wojewódzkiego o konieczności rozpoczęcia prac związanych
z projektowaniem drogi wojewódzkiej „Paszkowianka” od węzła Paszków na S8 do drogi 719
w Kaniach; przygotowano przetargi na budowę kanalizacji
w Urzucie, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Młochowie, budowę
ścieżek rowerowych, naprawę
i utwardzenie oraz oświetlenie
części dróg gminnych.
Przygotowano dokumentację do
prac nad przetargiem na wywóz
odpadów komunalnych w Gminie,
sprzątaniem ulic gminnych, rozbudową oczyszczalni w Nadarzynie i Walendowie.
Zakończono także nabór do
udziału w nowym programie Odnawialnych Źródeł Energii dla
mieszkańców– wymiana pieców
oraz programu wykluczenia cyfrowego LGD.
Zapoczątkowano
współpracę
z sąsiednimi samorządami nad
stworzeniem
zintegrowanego
02 (237) luty 2019

systemu roweru gminnego na zachodnim Mazowszu; zakończono także prace nad ulepszeniem
pracy referatu komunikacji m.in.
poprzez zwiększenie mobilności
łącza internetowego pomiędzy
filią wydziału komunikacji UG
w Nadarzynie, a siedzibą wydziału w Starostwie Powiatowym
w Pruszkowie.
Odbyła się także I sesja II kadencji Rady Seniorów, na której
zaprzysiężono nowych radnych
seniorów. Wybrano też nową przewodnicząca Rady Seniorów panią
Anię Szabat oraz vice-przewodniczącego pana Krzysztofa Olczaka.
Trwają ostatnie przygotowania
do rozpoczęcie pierwszego etapu inwestycji budowy Centrum
Obsługi Mieszkańców – Parkuj
i Jedź.
Odbyło się kilka spotkań z władzami Powiatu, w tym wspólny
objazd dróg powiatowych w celu
ustalenia planu inwestycji powiatowych na terenie Gminy Nadarzyn. Wynegocjowano projekt wyciszenia ruchu na ulicy Nad Utratą
w Walendowie droga powiatowa).
To zaledwie wierzchołek podejmowanych przez Urząd Gminy
i podległe jednostki działań na
rzecz mieszkańców. Korzystając
z okazji Szanowni Państwo, aby
ułatwić Wam zgłaszanie usterek
stworzyliśmy dla Was już jakiś
czas temu aplikację „Mój Nadarzyn”, dzięki której możecie informować Urząd o zauważonych

„dziurach w drodze”, wiatrołomach, niedrożnych przepustach,
czy innych usterkach, zniszczeniach czy aktach wandalizmu.
Tego typu informacje można
również kierować do straży gminnej, czy odpowiednich referatów
Urzędu Gminy. Ze swojej strony będziemy starali się w szybko
i sprawnie reagować lub przesyłać
informację do odpowiednich jednostek. Niestety ogłaszanie tego
typu informacji na różnego rodzaju portalach społecznościowych
jest właściwie z góry skazane na
niepowodzenie i stanowi swego
rodzaju „ rzucanie słów na wiatr”.
W marcu i kwietniu planowane
są już spotkania w poszczególnych sołectwach z mieszkańcami, często powiązane z wyborem
nowych rad sołeckich i sołtysów.
To również okazja do rozmów na
tematy ważne dla lokalnych społeczności.
Już dziś Państwa zapraszam do
dyskusji (więcej informacji str. 10).
Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

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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Inwestycje

Budowa kanalizacji
w Rozalinie
Trwają
prace
związane
z budową sieci kanalizacyjnej przy
ul. Żytniej i Chmielnej w Rozalinie.
Wykonawca przygotowuje się do
odtworzenia nawierzchni (fot. powyżej i poniżej).

Drogi
Na bieżąco uzupełniane są ubytki
w jezdniach. Zarówno w drogach
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zarządzanych przez gminę, jak i po
zgłoszeniach na bieżąco, przez referat inwestycji, do zarządzających
także w drogach powiatowych i wojewódzkich.

Oświetlenie
Obecnie sprawdzane są oferty
firm, złożonych w drodze przetargu,
które będą wykonawcami budowy
kolejnych odcinków oświetlenia
ulicznego na terenie naszej gminy.
W najbliższym czasie podpisane
zostaną
umowy
z wykonawcami. Przewidywany termin zakończenia inwestycji - 30 czerwca
2019 r. W sumie osiem ulic
uzyska nowe oświetlenie.
Będzie to w Walendowie
przy ul. Sadowej, w Woli
Krakowiańskiej przy ul.
Przytulnej, w Ruścu przy
ul. Środkowej, w Wolicy
przy ul. Pastelowej, w Rozalinie przy ul. Kawalerskiej,
w Nadarzynie przy ul. Granicznej oraz ul. Babiego Lata.
W Strzeniówce, przy ul. Kukułki.

Referat Inwestycji informuje
o możliwości wykonywania
przyłączy
kanalizacyjnych
w miejscowości Wolica (ulice:
Przyleśna, Rajska, Ogrodowa, Przerąbkowska, Pastelowa, Przedszkolna, Wspólna,
Sękocińska).
W związku z powyższym
osoby zainteresowane przyłączeniem do wykonanej
kanalizacji zapraszamy do
kontaktu z Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn
celem
dopełnienia
wymaganych
formalności,
tel. 22 739 42 00.

Referat Inwestycji
Od 18 lutego w Przedsiębiorstwie Komunalnym
Nadarzyn Sp. z o.o. działa system indywidualnego rozliczania płatności.
Każdy z Klientów ma przypisany indywidualny rachunek
bankowy, na który powinien
dokonywać opłat za dostawę
wody i odprowadzanie ścieków.

Nowy indywidualny numer
rachunku znajdą Państwo
na wystawionej fakturze.
Należności za dostawę wody
i odprowadzanie ścieków,
a także za inne usługi świadczone przez PKN Sp. z o.o.
mogą Państwo bezpłatnie
uregulować GOTÓWKĄ lub
KARTĄ w kasie Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn
Sp. z o.o., ul. Graniczna 4, 05830 Nadarzyn.
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Drogi w gminie
Spotkanie z władzami Powiatu Pruszkowskiego
Podczas pierwszej części spotkania w Urzędzie Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński - wójt
wraz z zastępcą Januszem Rajkowskim i pracownikami referatu
inwestycji, przedstawili staroście
Krzysztofowi Rymuzie oraz członkom zarządu powiatu - Agnieszce
Kuźmińskiej oraz Grzegorzowi
Kamińskiemu problemy związane z drogami powiatowymi, które znajdują się na terenie Gminy
Nadarzyn. Łącznie jest ich ok. 43
km. Drugim elementem spotkania był objazd dróg. Dyskutowano
o inwestycjach związanych z budową ciągów pieszo-rowerowych
oraz przebudową skrzyżowań. Poruszano również tematy dotyczące
wymiany nakładek asfaltowych,
remontów przepustów drogowych,

odwodnienia pasów drogowych
oraz zmiany organizacji ruchu.
Warto również wspomnieć, że to
był to pierwszy objazd dróg na te-

renie powiatu z inicjatywy starosty
Krzysztofa Rymuzy.
red.

Jak poprawić bezpieczeństwo na drodze powiatowej
Nad Utratą w Walendowie?

W związku z licznymi wypadkami i kolizjami drogowymi Urząd Gminy Nadarzyn wystąpił do Starostwa Powiatowego o zmianę organizacji ruchu na drodze powiatowej Nad Utratą w Walendowie.
Dnia 7 lutego 2019r. odbyło się spotkanie robocze w celu ustalenia sposobu normowania ruchu na tej drodze. Uczestniczyli w nim przedstawiciele Starostwa Powiatowego, UG (wójt, inspektor nadzoru) radny
i sołtys Walendowa pan Krzysztof Burakowski.
red.
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Powraca temat „Paszkowianki”

12 lutego, na nasze zaproszenie gościliśmy w Urzędzie Gminy
w Nadarzynie Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama
Struzika. Głównym celem spotkania
było przekonanie Pana Marszałka
o celowości projektowania i wykonania drogi wojewódzkiej tzw.
„Paszkowianki” na całym odcinku
od węzła Paszków na S8 (trasa katowicka) do węzła
Pruszków na A2
(Autostrada Wolności). W rozmowach,
w których uczestniczyli także m.in.
Wójt Gminy Michałowice Małgorzata
Pachecka oraz członek Zarządu Rady
Powiatu Agnieszka
Kuźmińska
udało nam się uzyskać
wstępną
deklarację i poparcie dla naszych wniosków. Ponadto w rozmowie
z Marszałkiem poruszone były również tematy: dofinansowania inwestycji drogowych na terenie naszej

Budowa S8
W sali konferencyjnej Urzędu Gmina Nadarzyn odbyło się spotkanie z przedstawicielami
GDDKiA
oraz
wykonawcą przebudowy trasy S8.
Dyskutowano na temat konieczności przywrócenia ciągłości linii kablowych monitorujących sieć podciśnieniową kanalizacji sanitarnej
w obszarze oddziaływania inwestycji. Sprawa ta została poruszo-
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gminy, działań melioracyjnych oraz
współfinansowania
zakupu dla OSP
w Nadarzynie średniego wozu bojowego służącego do
likwidacji skutków
kolizji drogowych.
Po
południu
podczas
Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Pruszkowskiego poświęconemu budowie „Paszkowianki”,
przeprawy mostowej nad torami
w Pruszkowie (obok stadionu
Znicza) oraz węzła Brwinów na
autostradzie A2 nasz wniosek
o całościowym projektowaniu
„Paszkowianki” od S8 do A2 uzyskał wsparcie Starosty Krzysztofa

Rymuzy oraz Wojewody Zdzisława
Sipiery.
red.

na przez władze Gminy Nadarzyn
i Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn podczas spotkania,
które odbyło się w dniu 8 stycznia. Wykonawca zapewnił, że
ciągłość linii kablowych zostanie uregulowana maksymalnie
do 23 marca. Dariusz Zwoliński
- Wójt Gminy Nadarzyn zwrócił
się w kwestii właściwego oznakowania przystanku na drodze
serwisowej w Ruścu, aby mogły
zatrzymywać się tam autobusy

w kierunku Warszawy. Podnoszono sprawę dodatkowych tablic informacyjnych o zjazdach
do miejscowości Urzut, Rozalin
i Kostowiec na trasie S8.
Wykonawca potwierdził, że uruchomienie węzła Nadarzyn nastąpi na przełomie maja i czerwca,
a zakończenie inwestycji w sierpniu tego roku.
red.

Rower gminny
– inicjatywa się rozkręca
15 lutego w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy Nadarzyn, z inicjatywy Burmistrza Miasta Podkowa Leśna Artura Tusińskiego
i Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn, odbyło się spotkanie dotyczące współpracy samorządów Zachodniego Mazowsza
w zakresie integracji systemów
rowerów
gminnych/miejskich
(fot. poniżej). Rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie gminy determinuje podejmowanie
wspólnych działań w celu wykorzystania potencjału infrastruktury
i troski o czyste powietrze.
Podczas spotkania omówiono
aspekty technologiczne funkcjonowania systemu rowerów miejskich
oraz omówiono podstawowe kryteria funkcjonowania tzw. Smart
City. W drugiej części poruszono
kwestie związane z możliwością
zastosowania kompatybilnego systemu na terenie gmin Zachodniego Mazowsza. Idea spotkała się
z powszechnym zainteresowaniem
i będzie tematem kolejnego spotkania, które zaplanowano na 6 marca.
red.
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Jesteś widoczny,
jesteś bezpieczny !
Kamizelki odblaskowe dla dorosłych, zawieszki i opaski dla
dzieci oraz młodzieży odebrali
w Urzędzie Gminy Nadarzyn
Strażnicy Gminni. Materiały te
zostaną rozdane podczas zajęć
z uczniami i przedszkolakami.
- Odblaski będą także wręczane
osobom, które w rażący sposób
nie dostosują się do przepisów
Prawa o Ruchu Drogowym,
w myśl których każdy pieszy,
poruszający się po zmierzchu
po drodze, poza obszarem zabudowanym, musi mieć element
odblaskowy – dodaje komendant
Straży Gminnej Adam Piskorz.
Im jesteśmy bardziej widoczni
na drodze, poboczu - tym lepiej.
Pamiętajmy, że piesi i rowerzyści są niechronionymi (nie mają
pasów bezpieczeństwa, poduszek czy kurtyn powietrznych)
uczestnikami ruchu drogowego,
którzy w razie wypadku są najbardziej narażeni na obrażenia.

Osoba używająca odblasków jest
widoczna z odległości ok. 150 metrów, natomiast bez nich odległość
skraca się do ok. 15 - 30 metrów.
Kierujący jadąc z dozwoloną prędkością poza terenem zabudowanym
(90 km/h) pokonuje 25 metrów na
sekundę. Jest to niewystarczają-
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Nośmy odblaski!!!
red.

Nadarzyn z tytułem
„Lider Sportu”

P i e r w s z e w y ro k i
d o c z e ka ł y s i ę re a l i z a c j i !
Ko m o r n i k o d z y s ka ł d l a
G m i n y ko s z t y p ro c e s u
Kilka miesięcy temu wójt Dariusz
Zwoliński zdecydował się na żmudne, ale konsekwentne odkłamywanie bredni, zamieszczanych z porażającą częstotliwością na jednym
z miejscowych portali internetowych.
W tym celu, najpierw kierowano
sprostowania, które jednak - mimo
prawnego obowiązku - nie doczekały się dobrowolnej publikacji. Dlatego też zdecydowano się na drogę
sądową, która po kilku miesiącach
procesów przynosi wymierne efekty. Prawomocnymi wyrokami na

cy czas na jakąkolwiek reakcję.
Nie ryzykujmy zdrowia i życia swojego i innych.

korzyść Gminy, pozwany redaktor
naczelny został przymuszony m.in.
do poinformowania czytelników
o nieprawdziwie zacytowanej treści orzeczenia ws. informacji publicznej oraz sprostowania fałszywych twierdzeń i insynuacji dot.
dalszego zatrudnienia byłego wicewójta. Jednocześnie zasądzony
dla Gminy zwrot kosztów postępowania, musiał wyegzekwować
komornik, zajmując konto dłużnika
tj. wydawcy wspomnianego portalu.

red.

Gmina Nadarzyn otrzymała tytuł
Lidera Sportu w Ogólnopolskim Konkursie „Wzorowa Gmina”. Uznanie
kapituły wzbudziły przede wszystkim: bogata oferta zajęć sportowych
dla dzieci i młodzieży, wysoka jakość infrastruktury sportowej i rekreacyjnej oraz sukcesy nadarzyńskich
zawodników i zespołów w różnych
kategoriach wiekowych. Organizatorzy stwierdzili, że Gmina Nadarzyn
gwarantuje odpowiednie warunki do
rozwoju sportowych pasji.

red.
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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Od 4 marca 2019 roku można
złożyć wniosek o wydanie nowego
dowodu osobistego tzw. e-dowód.
E-dowód jest wielofunkcyjnym
dokumentem z warstwą elektroniczną, którego wprowadzenie do
powszechnego użytku zapewni narzędzie do bezpiecznej komunikacji
obywatela z e-administracją, służbą
zdrowia oraz podmiotami komercyjnymi. Nie zmienią się dotychczasowe funkcje tego dokumentu,
ponieważ będzie on, tak jak jego
poprzednik, potwierdzał tożsamość
i obywatelstwo jego posiadacza oraz
uprawniał do przekraczania granic
niektórych państw.
Jedyną nową informacją na pierwszej stronie (awersie) e-dowodu będzie numer CAN. Jest on też zapisany
w kodzie kreskowym na drugiej
stronie (rewersie). CAN będzie
potrzebny, jeśli obywatel będzie
chciał skorzystać z elektronicznych
funkcji e-dowodu. Ponadto chroni
e-dowód, żeby osoba niepowołana
nie odczytała zdalnie danych zapisanych w warstwie elektronicznej.
Jeśli obywatel chce używać elektronicznych funkcji e-dowodu, przy
odbiorze e-dowodu lub później
w dowolnym urzędzie gminy, może
ustalić kody PIN:
Do logowania – PIN1 (zawierający
4 cyfry),
Do składania podpisu osobistego –
PIN2 (zawierający 6 cyfr).
Kod PIN2 ustalają tylko te osoby,
które zaznaczyły we wniosku, że
chcą mieć w e-dowodzie podpis osobisty.
Obywatel otrzyma również kod
PUK. W przypadku kiedy nie będzie
chciał go odebrać kod PUK zostaje
w urzędzie (posiadacz e-dowodu
może w każdej chwili zgłosić się do
urzędu, który wydał e-dowód, i odebrać swój kod PUK). Służy on do
odblokowania e-dowodu w przypadku zablokowania poprzez 3-krotne
podanie błędnego kodu PIN. Wprowadzenie 3 razy niewłaściwego kodu
PUK powoduje trwałe zablokowanie
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E-dowód

certyfikatu. Żeby móc korzystać
z obu certyfikatów obywatel będzie
musiał wymienić dowód.
W takiej sytuacji nie ma możliwości ani ustawienia, ani zmiany
kodu PIN, zarówno samodzielnie jak
i w urzędzie.
Dodatkowo, dzięki warstwie elektronicznej, osoby zainteresowane będą mogły używać e-dowodu
do elektronicznej komunikacji z administracją publiczną i innymi podmiotami.
E-dowód umożliwia m.in.:
- logowanie się do portali administracji publicznej (np. ePUAP),
- elektroniczne podpisywanie dokumentów (podpis osobisty),
- korzystanie z automatycznych
bramek granicznych np. na lotniskach,
- komunikację obywatela z administracją publiczną, służbą zdrowia,
podmiotami komercyjnymi.
E-dowód obywatele będą mogli
wykorzystać w następujących sytuacjach:
- uzyskanie dostępu do Platformy
EPUAP, www.obywatel.gov.pl itp.;
- podpisanie wniosku on-line na
platformie administracji publicznej
(po dostosowaniu usług);
- podpisanie elektronicznego dokumentu (podpis osobisty) w kontaktach z:
- administracją publiczną;
- innym obywatelem lub podmiotem komercyjnym (w tym przypadku, jeżeli obie strony się na to zgodzą);

potwierdzenia obecności w placówce służby zdrowia (planowana
funkcjonalność, po dostosowaniu
systemu MZ);
potwierdzenie profilu zaufanego
(od 1 czerwca 2019 r.);
obsługa na lotnisku – sprawniej
i szybciej dzięki temu, że będzie to
dokument podróży zgodny z wymogami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO)
i zawierał aplikację ICAO;
podpisywanie dokumentów podpisem kwalifikowanym (dla osób, które wykupią taką usługę u dostawcy
wpisanego do tzw. rejestru kwalifikowanych podmiotów świadczących
usługi certyfikacyjne).
Warstwa elektroniczna dowodu
będzie zawierała:
- certyfikat potwierdzenia obecności;
- certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia – wymaga 4 –cyfrowego
kodu PIN (tzw. PIN 1);
- certyfikat podpisu osobistego
– wymaga 6-cyfrowego kodu PIN
(tzw. PIN 2);
- przestrzeń na kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego.
CERTYFIKAT OBECNOŚCI
nie wymaga kodu PIN. Jest dostępny w momencie, gdy e-dowód,
po wprowadzeniu numeru CAN,
skomunikuje się z czytnikiem. Jego
użycie jest planowane w przyszłości
do potwierdzenia obecności w określonym czasie i miejscu (np. w placówkach służby zdrowia).
02 (237) luty 2019
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CERTYFIKAT IDENTYFIKACJI I UWIERZYTELNIENIA
potwierdza dane posiadacza dowodu. Informacje w nim zawarte są wykorzystywane przez Profil osobisty
(środek identyfikacji elektronicznej).
Dzięki tym danym, administracja
publiczna może jednoznacznie zidentyfikować osobę, która korzysta
z usług internetowych (dostępnych
na przykład na platformie ePUAP
czy obywatel.gov.pl). Certyfikat
identyfikacji i uwierzytelnienia potwierdza prawdziwość danych osobowych.
CERTYFIKAT PODPISU
OSOBISTEGO
umieszczony jest w e-dowodzie
osoby, która: posiada pełną zdolność
do czynności prawnych, na wniosku
o e-dowód wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu.
Jeżeli wniosek o e-dowód dotyczy
osoby małoletniej, która ukończyła
13 lat zgodę na zamieszczenie certyfikatu podpisu osobistego wyraża
rodzic, opiekun prawny lub kurator
tej osoby. W takiej sytuacji certyfikat
stanie się ważny od dnia ukończenia
18 lat, aby go aktywować posiadacz
dowodu, który uzyskał pełnoletność,
musi ustalić kod PIN 2 w urzędzie
gminy.
PRZESTRZEŃ NA KWALIFIKOWANY CERTYFIKAT PODPISU ELEKTRONICZNEGO
Posiadacz dowodu będzie miał
możliwość zamieszczenia w e-dowodzie kwalifikowanego certyfikatu
podpisu elektronicznego, wraz z danymi do składania tego podpisu, oraz
korzystanie z tego podpisu odbywa
się na podstawie umowy posiadacza

dowodu osobistego oraz dostawcy
usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego, które
skutkuje niemożnością korzystania
z tego certyfikatu, Skarb Państwa
nie ponosi kosztów związanych
z zakupem nowego kwalifikowanego
certyfikatu podpisu elektronicznego.
(art. 12a ust. 4 ustawy o dowodach
osobistych).
KRADZIEŻ, ZAGUBIENIE
E-DOWODU – CO ZROBIĆ?
Zagubienie lub kradzież e-dowodu należy zgłosić w urzędzie gminy
lub w każdej chwili przez Internet na
stronie www.obywatel.gov.pl – wtedy e-dowód zostanie unieważniony
od razu.
Wraz z wprowadzeniem e-dowodu
pojawi się dodatkowa e-usługa: zawieszenia certyfikatów (e-dowodu)
oraz cofnięcie zawieszenia certyfikatów (e-dowodu).
Modyfikacji ulegnie usługa zgłoszenia uszkodzenia/utraty dowodu
osobistego, w tym e-dowodu, która
zmieni sposób działania.
Są to tzw. usługi transakcyjne. Obsługiwane są bezpośrednio w systemie, bez udziału urzędu. Dotyczą
wyłącznie posiadacza dokumentu.
Dodatkowo rozszerzona zostanie
usługa składania e-wniosku o dowód
osobisty. Dokładny opis procesu realizacji e-usług dostępny jest na platformie www.obywatel.gov.pl.
E-dowód można zawiesić na maksymalnie 14 dni. Jeśli w tym czasie
obywatel nie cofnie zawieszenia
e-dowód zostanie automatycznie
unieważniony. Natomiast w przypadku cofnięcia zawieszenia e-dowód będzie znowu ważny. Można to
zrobić w urzędzie gminy lub przez

fot. MSWiA (2)
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Internet na stronie www.obywatel.
gov.pl – wtedy e-dowód zostanie zawieszony/odwieszony od razu.
Posiadacz e-dowodu może samodzielnie zawiesić swoje certyfikaty
(e-dowód) lub cofnąć ich zawieszenie
(w zależności od statusu dowodu
w RDO). W tym celu korzysta z e-usługi, która jest dostępna na stronach www.obywatel.gov.pl i www.
epuap.gov.pl.

Urząd Stanu Cywilnego
Gminy Nadarzyn

Czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru
Dowodów Osobistych
W związku z wdrożeniem nowych wzorów dowodów osobistych
z warstwą elektroniczną nastąpią czasowe przerwy techniczne w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych.
W środę 27 lutego 2019 r. nastąpi
wyłączenie
możliwości
składania wniosków o wydanie dowodu osobistego przez
internet. Usługa zostanie ponownie uruchomiona 4 marca 2019 r.
W dniu 1 marca 2019 r. (piątek) od
godz. 12.00 nastąpi przerwa techniczna w działaniu Rejestru Dowodów Osobistych. Oznacza to, że
od tego momentu do końca godzin
pracy urzędu, nie będzie możliwości
załatwienia spraw dotyczących dowodów osobistych, w tym złożenia
wniosków o dowód osobisty oraz
wydania już spersonalizowanego
dowodu.
W dniu 1 marca 2019 r. gdyby doszło do sytuacji, w której nie będzie możliwe wysłanie
wniosku do personalizacji przed
godz. 12.00 obywatel będzie zmuszony złożyć ponowny wniosek
w urzędzie po 4 marca 2019 r.
Uprzejmie prosimy osoby, które
chciałyby w tym czasie dopełnić
formalności związanych z wydaniem dowodu osobistego, aby miały
powyższą informację na uwadze.

Kontakt telefoniczny pod
numerem 22 7298914 w. 132.
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Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia
rzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia.
Kierownik GOPS - Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień
Krystyna Masłowska przedstawiła zagadnienie oraz dokonała diagnozy lokalnych problemów społecznych. Z
kolei przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych Agata Sierputowska zaprezentowała ofertę punktu konsultacyjnego przy GKRPA.

red.

Dariusz Zwoliński - wójt Gminy Nadarzyn, zastępca wójta Janusz Rajkowski, dyrektor Gminnego
Zespołu Oświatowego Maria Aleksińska, komendant
straży gminnej Adam Piskorz, dyrektorzy gminnych
placówek oświatowych oraz pracownicy Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej 14 lutego wzięli udział
w spotkaniu, którego celem było omówienie Nada-

Z dowodem tożsamości do wyborów sołtysa i rady sołeckiej
W wyborach sołtysów i rad sołeckich mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania weryfikowani będą w rejestrze wyborców Gminy Nadarzyn, na podstawie aktualnego dowodu tożsamości.
W tym roku upływa kadencja sołtysów i rad sołeckich większości sołectw naszej gminy. Pierwsze, wyborcze zebrania wiejskie odbędą się zgodnie z Zarządzeniem Nr 15/2019 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 21 lutego br. (wszystkie o godz. 18.00) w następujących miejscowościach:

7 marca – Urzut (świetlica NOK),
12 marca – Nadarzyn I (OSP Nadarzyn);
14 marca – Nadarzyn II (OSP Nadarzyn);
19 marca – Rozalin (świetlica NOK);
21 marca – Wolica (świetlica Przedszkola Publicznego)
Wyboru sołtysa i rady sołeckiej mogą dokonać – zgodnie ze statutami sołectw – jedynie stali mieszkańcy sołectwa
uprawnieni do głosowania, ujęci w rejestrze wyborców (co wynika z przepisów ustawy o samorządzie gminnym oraz
ustawy Kodeks wyborczy).
W prowadzonym przez Urząd Gminy Nadarzyn rejestrze wyborców ujęci są:
- z urzędu, obywatele polscy zameldowani na pobyt stały na terenie gminy,
- obywatele polscy niezameldowani na terenie gminy, ale stale tu zamieszkujący, którzy złożyli pisemny wniosek
o dopisanie do rejestru wyborców,
- obywatele Unii Europejskiej stale zamieszkujący na terenie gminy, którzy złożyli pisemny wniosek o dopisanie
do rejestru wyborców.

Wnioski o dopisanie do rejestru wyborców Gminy Nadarzyn można składać do urzędu gminy
w ciągu całego roku. Organ ma jednak 3 dni na zweryfikowanie wniosku i wydanie decyzji, co należy uwzględnić, by zostać ujętym w rejestrze wyborców, przed terminem wyborów w sołectwie.

Zapraszamy do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl

facebook: Gmina Nadarzyn
Zapraszamy także do oglądania materiałów filmowych z uroczystości, imprez sportowych i kulturalnych
w samorządowej telewizji
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Matematyka wstęp do kariery

N ow y ra d ny w g m i n i e.

6 lutego 2019 r. w Urzędzie
Gminy Nadarzyn odbyło się
pierwsze spotkanie z przedstawicielami Wydziału Informatyki
i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej w sprawie udziału
uczniów klas IV szkół podstawowych naszej gminy w programie
„Matematyka – wstęp do kariery
wynalazcy”. W ramach projektu
będzie udostępniona strona internetowa dla uczniów i ich nauczycieli.
To platforma, której celem jest
wspomaganie nauczyciela i indywidualizowanie rozwoju każdego
ucznia. Program optymalnie wykorzystuje czas ucznia poświęcony na naukę. System wykrywa
problemy uczniów i tak kieruje
doborem zadań, aby uczeń mógł
sam zrozumieć przyczynę popełnianego błędu, sam się poprawić
i samodzielnie rozwiązać zadanie,
które wcześniej dla niego stanowiło trudność. Uczniowie zdolniejsi
otrzymują zadania trudniejsze, dostosowane do swoich możliwości
i aktualnych umiejętności. W ramach projektu dla uzdolnionych
uczniów przewidziane są również
warsztaty w siedzibie Politechniki.
Jeszcze w lutym zostanie podpisana umowa w sprawie nawiązania
współpracy i wdrożenia programu
w klasach IV wszystkich naszych
szkół.
red.

UWAGA !!
NOWE RACHUNKI BANKOWE
URZĘDU GMINY NADARZYN
OD DNIA 15 lutego 2019r. OBOWIĄZUJĄ NOWE RACHUNKI BANKOWE
W URZĘDZIE GMINY NADARZYN

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIASECZNIE:
Rachunek Bieżący-Budżet		
Rachunek dochody-podatki i opłaty
Rachunek-odpady komunalne
Rachunek-mandaty i kary
02 (237) luty 2019
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O Ś W I ATA

SP Nadarzyn
(...) bo najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo ten pierwszy krok
nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.
Wiesław Myśliwski, Widnokrąg

„Wietrzenie Języka”
Trudno zrozumieć czy wytłumaczyć wydarzenia, które
w ostatnim czasie trapią Polskę,
wydarzenia, które pokazują, że
coraz częściej do głosu dochodzi nienawiść, agresja i przemoc. Niestety negatywne emocje
i brak umiejętności radzenia sobie
z nimi coraz częściej „panoszą się”

rytetów „internetowy świat” oraz
prawa, którymi się rządzi, bywa
bezlitosny, dlatego SP w Nadarzynie realizuje projekt związany
z cyberprzemocą, w ramach którego uczniowie aktywnie włączają się
w dyskusję, poszukując odpowiedzi na ważne dla nich pytania:
Dlaczego hejtujemy? Jaką korzyść

w szkolnych murach. Jak przeciwdziałać i reagować na mowę nienawiści? W jaki sposób pracować
z uczniami aby kształtować
u młodych ludzi postawy sprzyjające podejmowaniu racjonalnych
decyzji? Co zrobić aby uczniowie potrafili świadomie wybierać
to, co wartościowe? – to pytania,
z którymi borykają się nie tylko
rodzice, ale także nauczyciele, pedagodzy, dyrekcja.
Według przeprowadzanych badań głównym źródłem przemocy
słownej jest Internet, w dalszej kolejności rozmowy ze znajomymi
oraz telewizja. Dla młodych ludzi
poszukujących wzorców i auto-

czerpiemy z przemocy słownej?
Czy mowa nienawiści mnie dotyczy?
W profilaktyce szkolnej realizujemy projekt „Szkoła Promująca
Zdrowie”,
która
nie
tylko
wytycza drogę
zdrowego
i aktywnego
stylu życia,
ale także podejmuje wyzwanie rozw i j a n i a
u dzieci i
młodzieży
prawidło-
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wych umiejętności interpersonalnych takich jak komunikowanie
się, radzenie sobie ze stresem, podejmowanie właściwych decyzji.
Na godzinach wychowawczych
odbywają się pogadanki na temat
hejtu, agresji, a także prawnej odpowiedzialności za negatywne zachowania. W tym celu goszczą na
godzinach wychowawczych określone osoby, m.in. przedstawiciele
policji, służby zdrowia.
Uczniowie mają możliwość
korzystania z różnych akcji realizowanych w ramach programu „Przyjaciele pięknych słów”
uczącego szacunku, tolerancji oraz
wzajemnej akceptacji.
Ostatnio realizowanym działaniem w naszej szkole była Akcja
„Wietrzenie Języka”, która miała
na celu zmotywować uczniów do
zadbania o kulturę wypowiedzi,
poszerzenie zasobu słownikowego, przeciwdziałaniu agresji.
- Podczas akcji uczniowie
w czasie przerwy korzystali z elementów fitnessu, wspólnego tańca, śpiewu piosenki pt. Wietrzenie
języka – mówi Agata Harasimiuk,

02 (237) luty 2019
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koordynatorka akcji, uczennica
klasy VI C. – Rozdawaliśmy ulotki, tworzyliśmy kotyliony na lekcjach techniki, wprowadziliśmy
punkty karne za używanie wulgaryzmów, uruchomiliśmy BANK
SŁÓWEK, powstały gazetki na temat agresji! Wszystko po to, abyśmy umieli radzić sobie ze stresem
i agresją. Wszystkim uczniom podobał się Bank słówek, który polegał na zgromadzeniu wyrazów,
których nie używamy w potocznym
języku np. efemeryczny, ambiwalentny. W ten sposób każdy uczeń
poszerzył swój zasób słownikowy!
Nie wszystko zawsze musi być tylko – fajne!
Niestety nie każdy uczeń skru-

pulatnie przestrzegał zakazu używania
wulgaryzmów,
ale większość
starała się dokonywać samooceny i tym
samym wrzucać do ogromnego
pudła
zamienniki
wulgaryzmów.
Powstały ulotki, na których mogliśmy umieścić słowa, które chcielibyśmy
używać a znaczeń do tej pory nie
znaliśmy. Z informacji zwrotnej
wiem, że akcja cieszyła się zain-

teresowaniem uczniów, bo każdy
z przyjemnością miło spędził czas.
Realizujemy wiele zadań w ramach Programu profilaktyczno –
wychowawczego szkoły, wspólnie
pracujemy, aby osiągnąć sukces.
Doceniamy wsparcie ze strony
rodziców, bo szkoła może wskazywać drogę, ale rodzice powinni
także wyznaczać drogowskazy.
Gniew, bunt i poczucie klęski
warto zamienić na nowy kierunek
dla „serca, które najpierw rusza,
a dopiero nogi za nim zaczynają
iść”…

M. Nowicka-Prusakiewicz,
E. Grodecka
SP Nadarzyn

Pani Basi Golenko
składamy wyrazy głębokiego
współczucia
z powodu śmierci

Mamy
Dyrektor SPG ZOZ w Nadarzyn
dr Adam Chustecki
wraz z Personelem

02 (237) luty 2019
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Wójt Gminy Nadarzyn zgadza się z treścią „Listu otwartego - stanowisko
Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie finansowania
zadań oświatowych przez samorządy”.

02 (237) luty 2019
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”J @ w internecie”
Zapraszamy do udziału w projekcie
Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu „J@ w Internecie”. Jest to program bezpłatnych
szkoleń dla mieszkańców Gmin:
Nadarzyn, Raszyn i Michałowice
mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych,
by w większym stopniu korzystały
one z usług świadczonych drogą
elektroniczną w życiu zawodowym
i prywatnym.
W każdej z gmin zamierzamy
przeszkolić 268 uczestników będących mieszkańcami gminy, Uczestnicy szkolenia: osoby powyżej 25
roku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, pracujący i bezrobotni,
a także osoby z niepełnosprawnościami.

paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Dotacje i pożyczki będą udzielane
za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW).

terenie gminy. Z osobami zakwalifikowanymi do szkoleń ustalimy datę
konkretnego modułu szkoleniowego. Jedna osoba może wziąć udział
jedynie w jednym module szkoleniowym.

Szkolenia z programu „Ja w Interncie” będą się odbywać w cyklach 2 x 6 h w grupach do 12 osób.
Planowany termin szkoleń: luty –
kwiecień 2019 r.
Zapewniamy wszystkim uczestnikom materiały edukacyjne oraz
catering. Zajęcie odbywać się będą
w świetlicach, sali konferencyjnej
Urzędu Gminy lub w salach komputerowych placówek oświatowych na

Informacje w sprawie szkoleń i naboru uczestników udzielają pracownicy biura LGD
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice
tel. 601-253-361. Czekamy na
zgłoszenia. Decyduje kolejność
zgłoszeń! Osoby zakwalifikowane
do szkoleń poinformujemy telefonicznie i zaproponujemy konkretną datę szkolenia.
Małgorzata Sałagan - Zimny

W ramach bezpłatnego szkolenia
zorganizowane zostaną następujące
moduły tematyczne:
1. Rodzic w Internecie
2. Mój biznes w sieci
3. Moje finanse i transakcje w sieci
4. Działam w sieciach społecznościowych
5. Tworzę własną stronę internetową (blog)
6. Rolnik w sieci
7. Kultura w sieci
W ramach każdego modułu szkoleniowego pomoc przy wypełnianiu
wniosku „CZYSTE POWIETRZE”.
Program koncentruje się na wymianie starych pieców i kotłów na
Projekt jest współfinansowany
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020,
Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Operatorem
Programu jest Fundacja Legalna
Kultura, która ogłasza konkursy
grantowe i wspomaga realizację
projektów pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym.
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Lokalna Grupa Działania
Nadarzyn - Raszyn
- Michałowice

Zaprasza na szkolenia
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
w biurze LDG w Ruścu lub wyślij
na adres: mmarcinak@nadarzyn-raszyn-michalowice.pl
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„MARSZ PO ZDROWIE” V Edycja
Szeroko otwarte wrota Pałacu
w Radziejowicach już czekają na aktywnych mieszkańców Gminy Nadarzyn.
Imponujący
obiekt,
położony
w południowo - zachodniej części Mazowsza, otoczony malowniczymi terenami dawnej Puszczy Jaworskiej, nad
uroczą rzeką Pisią Gągoliną - to właśnie tu pod okiem licencjonowanych
instruktorów nordic walking Michała
i Jarka odbędzie się sportowa przygoda
dla mieszkańców Gminy Nadarzyn.
Po szlifowaniu techniki marszu, podczas kilkukilometrowej trasy, przeniesiemy się do kuźni - klimatycznej sali
konferencyjnej, gdzie poszerzymy wiedzę na temat zdrowego stylu życia.
Zwiedzimy magiczny świat malarstwa Józefa Chełmońskiego, poznamy historię oraz barwne dzieje kompleksu
zamkowo – parkowego. Po sporej dawce wrażeń sportowo
- rekreacyjnych, nabierzemy sił do dalszej wędrówki, pokrzepiając się smakami kuchni staropolskiej oraz kresów
wschodnich.

Nie zwlekaj!!! Już dziś rozpocznij swoją sportową
przygodę z „kijkami". Czas na trening i ruszamy
w teren - w sobotę 6 kwietnia 2019
DO ZOBACZENIA
Wszelkie dodatkowe informacje oraz zgłoszenia:

Marcin Rybicki tel. 604 561 073

Profil FB „Aktywni mieszkańcy Gminy Nadarzyn”
Zapisy przyjmujemy do 29.03.2019 r. po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, niezbędne jest wypełnienie: karty zgłoszenia, klauzuli RODO oraz dostarczenie do kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn (dokumenty
dostępne na miejscu jak również profilu FB „Aktywni
mieszkańcy Gminy Nadarzyn”) lub organizatora. Liczba osób ograniczona - 50 uczestników, przejazd autokarem. Uprzejmie prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia.

ZAPRASZAMY !
Małgorzata Sałagan - Zimny
Menadżer Sportu
Marcin Rybicki
Specjalista ds. Sportu i Rekreacji Ruchowej

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego
Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie należy:
- znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego”;
- wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW – 0000225750
- wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego do pełnych
dziesiątek groszy w dół.
- w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).
- pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas
AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na
cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.
Parafialny Zespół Caritas
02 (237) luty 2019
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Straż
Gminna w Nadarzynie
– pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 720 08 67;

strazgminna@nadarzyn.pl;
Straż Gminna funkcjonuje w dniach pn. - pt.: godz. 7:00 - 22:00/dni wolne 9.00 - 21.00
Komendant Straży przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 13:00 - 15:00.
Szanowni Państwo.
Zapewne większość z Was zauważyła, że przy placu Poniatowskiego w Nadarzynie pojawiły się
tablice informacyjne, dotyczące
wprowadzenia czasowego ograniczenia postoju. Na tablicach informacyjnych znajdujących się na
znakiem D-18 (Parking) znajduje
się instrukcja ukazująca sposób postępowania kierujących. W związku
z sytuacjami nagminnego niestosowania się do przepisów w zakresie
parkowania pojazdów jak też prośbami kierujących i mieszkańców
w dniu 18 marca zostanie wprowadzony nowy projekt organizacji
ruchu, który ma na celu doprowadzenie do większej rotacji pojazdów przy pl. Poniatowskiego.
W związku z powyższym informu-

Zmieniając trochę temat muszę
z przykrością stwierdzić, że pomimo zamieszczania informacji
w lokalnych mediach, jak też informowania mieszkańców w trakcie
kontroli posesji, w dalszym ciągu
zdarzają się przypadki wylewania
nieczystości do rowów czy na pola.
Najwyższą możliwą karę tj. mandat
w wysokości 500 zł. otrzymał
mieszkaniec posesji przy ul. Złotej w Krakowianach, który przy
pomocy węży i pompy pozbywał
się zawartości swojego szamba.
Chciał tym samym zaoszczędzić,
jednak teraz może liczyć na ponowne kontrole, które będą przeprowadzać funkcjonariusze SG
w celu sprawdzenia, czy posiada
potwierdzenia wywozu nieczystości przez firmy asenizacyjne, do
czego zobowiązuje go Regulamin
utrzymania porządku i czystości
w naszej gminie.
Proponuje zapoznać się z wymie-
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ję, że wszyscy chętni mogą zgłaszać się po odbiór kart zegarowych
do Straży Gminnej, Urzędu Gminy
(kancelaria na parterze) oraz punktów handlowych w okolicy rynku,
gdzie można BEZPŁATNIE uzyskać karty zegarowe. Oczywiście
wprowadzony przepis dopuszcza
również zanotowanie czasu rozpoczęcia postoju na dowolnej kartce
(w sposób czytelny) i umieszczenie
w widocznym miejscu wewnątrz
pojazdu za przednią szybą.
Mieszkańcy pl. Poniatowskiego
jak również osoby posiadające firmy przy tej ulicy mogą zwrócić
się do Kancelarii Urzędu Gminy
w Nadarzynie o identyfikatory
uprawniające do parkowania bez
ograniczeń.
Mam nadzieję, że pozwoli to na

uniknięcie pozostawiania samochodów na długie godziny pozbawiając
klientów np. sklepów możliwości
zaparkowania pojazdów na czas zakupów.
W ciągu zaledwie 4 dni (losowo
wybranych z zapisu monitoringu) ujawnionych zostało ponad 40
przypadków niewłaściwego parkowania. Tłumaczenia kierujących są
w zasadzie takie same tzn., że nie
było w pobliżu miejsca do zaparkowania, jednak nie jest to przesłanka
wyłączająca winę kierującego.
Niestosowanie się do znaków
i sygnałów drogowych w tym też
zatrzymanie i postój w miejscach
zabronionych (np. ścieżka rowerowa) zagrożone jest mandatem 100
zł. oraz 1 punktem karnym.
Poniżej mistrzowie kierownicy:

nionym regulaminem (link obok),
ponieważ z nadejściem wiosny
zaczną się prace porządkowe,
a co za tym idzie zwiększa się liczba zgłoszeń do osób, które niestosują się do obowiązujących norm
prawnych (dotyczy segregacji odpadów, spalania roślinności, palenia ognisk itp.).

h t t p s : / / w w w. n a d a r z y n . p l /
plik,5895,uchwala-nr-xix-237-2016-regulamin-utrzymaniaczystosci-i-porzadku-naterenie-gminy-nadarzyn.pdf

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminy
Nadarzyn
02 (237) luty 2019
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83
1 stycznia zastęp wyjechał w godzinach nocnych do palących się
pozostałości po sztucznych ogniach.
Działania polegały na dogaszeniu
odpadów. Na miejscu obecne były
także zastępy z PSP Pruszków.
2 stycznia zastęp brał udział
w usunięciu skutków kolizji dwóch
aut osobowych na trasie S8. Działania polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz uprzątnięciu
jezdni. Na miejscu obecna była Policja z WRD Pruszków. Działania
były prowadzone w godzinach popołudniowych.
Kilka godzin później dyspozytor wysłał zastęp na ulicę Głogową
w Starej Wsi, gdzie na skutek silnego
wiatru, pochyliło się około siedmiu
drzew nad drogą. Drzewa te zostały
usunięte przy pomocy pił spalinowych. Na miejscu obecna była Straż
Gminna z Nadarzyna.
3 stycznia zastęp wyjechał
do odłamanej gałęzi, wiszącej nad wjazdem do posesji.
Z powodu braku możliwości rozstawienia podnośnika, odstąpiliśmy
od działań. Działania były podjęte
w godzinach przedpołudniowych.
4 stycznia zastęp brał udział
w usunięciu skutków wypadku drogowego z udziałem samochodu osobowego oraz busa
w Walendowie. Zabezpieczono
miejsce zdarzenia, odcięto zasilanie
z akumulatorów, pogotowie ratunkowe udzialało pomocy jednej osobie
poszkodowanej. Na miejscu były
obecne zastępy z OSP Młochów
i PSP Pruszków, Policja z Nadarzyna oraz policjanci WRD Pruszków.
Technik Policyjny prowadził działania od godzin popołudniowych do
wieczornych.
02 (237) luty 2019

7 stycznia w godzinach popłudnowych zastęp brał udział w usunięciu
skutków kolizji samochodu osobowego z ciężarowym na wiadukcie
przed Jankami.
8 stycznia zastęp wyjechał do palącej się sadzy w kominie w Starej
Wsi. Strażacy przesypali piachem
i solą pion kominowy, przeczyszczono go ze spadającej sadzy. Na miejscu obecny był zastęp z PSP Pruszków. Działania były prowadzone
w godzinach wieczornych.
10 stycznia zastęp brał udział
w usunięciu skutków dachowania
samochodu osobowego w Szamotach. Będące na miejscu dwa zastępy PSP Pruszków, OSP Młochów,
OSP Falenty oraz Policja z Brwinowa zabezpieczyły miejsce zdarzenia.
Działania były prowadzone w godzinach popołudniowo-wieczornych.
11 stycznia w godzinach przedpołudnowych zastęp brał udział
w usunięciu skutków kolizji dwóch
aut osobowych przed wjazdem do
Starej Wsi. Zabezpieczono miejsce
zdarzenia, odcięto akumulatory oraz
uprzątniętno jezdnię. Na miejscu
była obecna też straż z PSP Pruszków, Pogotowie ratunkowe oraz Policja WRD Pruszków.

21 stycznia zastęp brał udział
w usunięciu skutków kolizji dwóch
aut osobowych na ulicy Błońskiej
w Nadarzynie w godzinach wieczornych. Działania polegały na uprzątnięciu jezdni z rozbitych szkieł. Na
miejscu obecna była policja WRD
Pruszków.
22 stycznia w godzinach nocnych
zastęp wyjechał do załączonej czujki
czadu w budynku jednorodzinnym.
Na miejscu obecne były zastępy
z OSP Młochów oraz PSP Pruszków.
23 stycznia zastęp z OSP Młochów
wyjechał do palącej się sadzy w kominie budynku przy ulicy Baśniowej
w Starej Wsi. Działania prowadzone
w godzinamch wieczornych polegały na przesypaniu pionu kominowego piachem i solą oraz przeczyszczeniu.
25 stycznia w godzinach popołudniowych zastęp z OSP Młochów wyjechał do wypadku samochodu osobowego, który wypadł
z drogi na wiadukcie, przed Młochowem. Na miejscu obecne były
też dwa zastępy PSP Pruszków oraz
Policja WRD Pruszków. Zabezpieczono miejsce zdarzenia.

15 stycznia zastęp wyjechał do
palącego się samochodu dostawczego na ulicy Pruszkowskiej
w Nadarzynie. Obyło się bez działań gaśniczych. Na miejscu obecna była PSP Pruszków oraz Policja
Nadarzyn. Działania prowadzone
w godzinach przedpołudniowych.
18 stycznia w godzinach wieczornych zastęp wyjechał do neutralizacji plamy oleju w Walendowie.

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
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Zimowisko 2019
W dniach 28 stycznia 1 lutego
br. w Gminnym Ognisku Dziecięco - Młodzieżowym „Tęcza” odbyło
się Zimowisko. Choć trwały ferie
uczestnicy zimowiska byli bardzo
zajęci. W ramach zajęć Strażnicy
Gminni i Policjanci z komisariatu
w Nadarzynie wygłosili prelekcję
dotyczącą bezpieczeństwa podczas
ferii zimowych, oraz właściwego
zachowania się w czasie podróży
i w miejscach publicznych. Muzycy z Orkiestry OSP w Nadarzynie
przygotowali dwudniowe warsztaty
muzyczne, a strażacy z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nadarzynie przeprowadzili pokaz udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Dodatkowo w GODM „Tęcza”
odbywały się zajęcia plastyczne,
podczas których uczestnicy zimowiska wykonali plakaty pt. Bezpieczne
ferie. Przygotowano także ciekawe
zajęcia profilaktyczne dot. relacji
rówieśniczych i zabawy integracyjne. Kulminacją zajęć kulinarnych
był tradycyjny uroczysty obiad podsumowujący zimowisko 2019.
Zimowisko nie mogło się od-

być bez wycieczki. Uczestnicy
na dwa dni pojechali do Lublina.
W programie był spacer Lubelskim
Starym Miastem (Wzgórze Zamkowe z Zamkiem Lubelskim, Brama
Grodzka, Bazylika Ojców Dominikanów, Rynek, Brama Krakowska) oraz zwiedzanie Archikatedry
w Lublinie. Dzieci i młodzież widziały: - Zakrystię Akustyczną,
która nazywana była niegdyś kanonicką. Wybudowano ją za Koźmińskiego w stylu barokowym. Po
zniszczeniach II wojny światowej
została wiernie zrekonstruowana.
Pierwotne freski Mayera odtworzył
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Czuchorski z rakowa w latach pięćdziesiątych. Zastosowane malarstwo iluzjonistyczne, daje wrażenie
głębi i ruchu.
- Kryptę, której podziemia od początku istnienia przeznaczone były
na pochówki dla zakonników oraz
ludzi związanych z tym kościołem.
- Skarbiec nazywany był także
salą paradną lub kapitularzem. Tutaj gromadziła się kapituła na
zebrania. Dzisiaj sala
nazywa się skarbcem,
ponieważ przechowywano tu dawniej cenne
przedmioty kultu. Skarbiec posiada podwójne
sklepienie. Na wyższym sklepieniu Mayer odtworzył przygodę
Heliodora opisaną w II
Księdze Machabejskiej.
Uczestnicy wycieczki przeszli
również 280-metrową trasę turystyczną biegnącą pod Rynkiem
i kamienicami Starego Miasta. Trasa
powstała w wyniku połączenia kilkunastu staromiejskich piwnic, których
historia sięga początku
XVI w. Spacer zabytkowymi piwnicami jest
jednocześnie wędrówką w czasie, pozwalającą odkryć przeszłość
miasta. W podziemiach
znajdują się także dwie
makiety przedstawiające dawne panoramy
miasta: najstarszy widok Lublina z XVI w.
i najbardziej znany widok z pierwszej połowy wieku XVII.
Punktem kulminacyjnym podziemnej wędrówki jest, wzbogacona światłem i dźwiękiem, ruchoma makieta
Wielkiego Pożaru Lublina (1719).
Sporą atrakcją był także udział
w terenowej grze miejskiej na Starym Mieście. Dzieci i młodzież,
mimo trudnych warunków atmosferycznych, pod okiem wychowawców, przemierzyli miasto, kierując się informacjami zawartymi
w
otrzymanych
materiałach.
Wszystkie zadania zostały wykonane bezbłędnie.
Wiele niezapomnianych emocji

dostarczyły warsztaty z robotyki
w Super IQ w Centrum Nauki i Zabawy, gdzie przy wykorzystaniu
pomocy edukacyjnych uczestnicy
konstruowali i programowali najprawdziwsze roboty. Natomiast
w miejscu o tajemniczej nazwie
„Lubartowska77” „ogniskowicze”
grali na bębnach. Przekonali się, że

grać każdy może.
Wreszcie przyszła pora na całkowity relaks i korzystanie z atrakcji
w Parku Wodnym Aqua Lublin.
Aquapark ze zjeżdżalniami, jacuzzi
i rwącą rzeką, wszystko to nie mogło
dać innego wyniku jak doskonała
zabawa i niezapomniane wrażenia.
Czas spędzony z Gminnym Ogniskiem Dziecięco - Młodzieżowym
„Tęcza” zawsze wzbogacony jest
różnymi atrakcjami. Jednak realizacja ww. działań nie byłaby
możliwa, gdyby nie życzliwość
i odwzajemniona chęć współpracy.

Serdecznie dziękujemy
Straży Gminnej w Nadarzynie,
Komisariatowi Policji w Nadarzynie, Orkiestrze OSP w Nadarzynie,Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nadarzynie za czas spędzony
z nami
Dzieci, Młodzież i Kadra
GODM „Tęcza”

Kadra GODM „Tęcza”
Źródło: archikatedra.kuria.lublin.pl. http://teatrnn.pl/podziemia/
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I Otwarte Mistrzostwa Polski Dog Diving 2019
Dopuszcza się możliwość zarejestrowania w dniu zawodów,
podczas SESJI TRENINGOWEJ
w piątek lub podczas RUNDY
KWALIFIKACYJNEJ w sobotę.

Więcej info na: https://
www.latajacepsy.org/
mp-dog-diving
Super zawody dla super psów!
Czekamy na Was w piątek
29.03.2019 od 10:30 - w Hali
C - PTAK WARSAW EXPO,
Aleja Katowicka 62, Nadarzyn.
Znajdziecie nas na największych
targach w branży zoologicznej Animals Days 2019.
Basen ciężko będzie przegapić!
Pamiętajcie, że w zawodach
mogą uczestniczyć psy wcześniej
zarejestrowane
za
pośrednictwem strony www.latajacepsy.org

z opłaconym wpisowym (informacje w formularzu zgłoszeniowym).
UWAGA! Osoby zarejestrowane przez stronę latajacepsy.org
z opłaconym wcześniej wpisowym, otrzymają zaproszenie
uprawniające do bezpłatnego
wejścia na Targi Animals Days,
oraz bezpłatny wjazd na parking, wyznaczonym wjazdem (na
każdy dzień oddzielnie, jeśli pies
zakwalifikuje się do dalszej rozgrywki).

„Darmo otrzymaliście – darmo dawajcie” - 11 lutego Światowy Dzień Chorego
11 lutego kościół katolicki obchodzi Światowy Dzień
Chorego. Jest to kolejna, bardzo ważna inicjatywa św.
Jana Pawła II, będąca odpowiedzią na zgłaszane prośby, aby przynajmniej jeden dzień w roku został poświęcony w sposób szczególny ludziom chorym, potrzebującym uwagi, pamięci, pomocy i wsparcia oraz
ich opiekunom.
W tym roku Światowy Dzień Chorego był obchodzony po raz 27 pod hasłem „Darmo otrzymaliście, darmo
dawajcie”. Jak zaznaczył papież Franciszek „Opieka
nad chorymi wymaga profesjonalizmu i czułości, bezinteresownych gestów, niezwłocznych i prostych, jak
zwyczajny dotyk, poprzez które daje się odczuć drugiemu, że jest ważny”.
W dniu 11 lutego 2019 roku o godz. 9.00 w kościele św. Klemensa w Nadarzynie odbyła się uroczysta
Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorego w intencji chorych i ich opiekunów której przewodniczył
ks.proboszcz Andrzej Wieczorek, który wygłosił też
homilię. W trakcie Mszy św. Księża z parafii pw. św.
Klemensa w Nadarzynie udzielili sakramentu namaszczenia chorych.
02 (237) luty 2019

Po Mszy św. Wolontariusze Parafialnego Caritas
i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Urzędu Gminy każdemu przybyłemu mieszkańcowi podarowali drobny upominek – książkę pt.
Wszystko o różańcu zakupioną przez Parafię, pojemniki na leki (tygodniowe lub dzienne), czekoladę oraz
ulotki dotyczące bezpieczeństwa seniorów.
Ulotki informacyjne zostały opracowane szczególnie
na tę okazję przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; dołączyliśmy również ulotki z kampanii Postaw
na rodzinę od Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i ulotki z kampanii Seniorze
nie daj się!, które otrzymaliśmy z Komisariatu Policji
w Nadarzynie.

Dziękujemy Wszystkim Państwu za obecność.
Krystyna Masłowska
kierownik GOPS z Kadrą
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Pierwsze obrady Rady Seniorów II kadencji
I Sesję Rady Seniorów Gminy
Nadarzyn II kadencji zwołano na
13 lutego 2019 r. Obrady rozpoczęły się o godz. 15:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy Nadarzyn.
Radni w składzie Tadeusz Batory,
Józef Dobiegała, Krystyna Drezińska, Andrzej Gawroński, Barbara
Gwiazda, Jerzy Januszewski, Jerzy
Nowiński, Krzysztof Olczak, Maria
Pacuła, Henryka Pęzior, Anna Szabat, Andrzej Tarachulski, Wojciech
Włodzimierz Wiśniewski, Barbara
Wojciechowska, Stanisław Wojciechowski po stwierdzeniu quorum,
wydaniu zaświadczeń, przyjęciu
porządku obrad i wyborze składu
Komisji Skrutacyjnej wyłonili przewodniczącego rady – Annę Szabat oraz wiceprzewodniczącego –
Krzysztofa Olczaka.

Anteny TV
montaż, ustawianie,
naprawy, serwis.
tel. 883-997-800
Sprzedam działkę:
1295 m kw.; 2787 – Urzut,
ul. Łączna,
tel. 505 987 404

22

Kolejnym
punktem sesji
było
wystąpienie kierownik Gminnego
Ośrodka Pomocy
Społecznej
Krystyny
Masłowskiej
pełnomocnik Wójta ds.
uzależnień.
Następnie głos
zabrała pełnomocnik wójta
ds.
organizacji pozarządowych i projektów
Małgorzata Sałagan – Zimny. Sesję
zakończyły interpelacje, zapytania i
wolne wnioski.
red.

Pogotowie ogrodnicze. Wycinki
drzew, prace porządkowe.
Ogrody pielęgnacja
i wykonanie. Przyłącza kanalizacyjne od budynku do studzienki.

Zapraszam na lekcje
inwidualne
z j.angielskiego
(przyg. do matury,
egz. ósmoklasisty).
tel. 501 936 198

Przyjmiemy do pracy
w charakterze
pracownik hotelowy –
pilne.
tel. 500 100 317

Drenaże
i odwodnienia rynien. Remonty.
Okolice
Nadarzyna.
tel. 511 289 481
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Przemoc i oferta pomocowa
Oferta Punktu Konsultacyjnego
(GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej)
Dyżury stałe
Specjalista

Stałe dni
konsultacji

Godzina

Zapisy

GKRPA/pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień

wtorki

16.15 - 18

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel.(22) 729 82 74
lub w GODM Tęcza (pon.-pt. 9.00-17.00)
tel. (22) 739 73 11

Psycholog
Agnieszka Jaślikowska

środy,
piątki

16 - 19
10 - 13

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. (22) 729 82 74

Psycholog dziecięcy
Beata Nasiadka

07.03.2019
21.03.2019
04.04.2019
25.04.2019
09.05.2019
30.05.2019
06.06.2019

16 - 20

W Gminnym Ognisku DziecięcoMłodzieżowym Tęcza
(pon.-pt. 9.00-17.00)
tel. (22) 739 73 11

Psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator
Marek Mietelski

Czym jest procedura
„niebieskiej karty” ?
Konsultacje indywidualne
Prawne konsultacje indywidualne odbywają się w siedzibie Pogotowia. Zapisy na konsultacje
w poradni prawnej prowadzi sekretariat pod numerem telefonu 22 824
25 01.
Prawnicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” udzielają
porad przez telefon, w czasie spotkań indywidualnych oraz, lecz także poprzez e-mail. Klienci Pogotowia mogą uzyskać pomoc m.in.
w zapoznaniu się z przysługującymi prawami, znalezieniu właściwych rozwiązań prawnych czy
napisaniu odpowiedniego pisma do
sądu, instytucji czy urzędu.

02 (237) luty 2019

piątki

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20
16 - 19.30
pon.9.00-17.00

wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

Dyżur prawny w ramach
Poradni Telefonicznej
„Niebieskiej Linii”

Porady prawne przez e-mail

Infolinia przeznaczona jest dla
wszystkich osób pokrzywdzonych
przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.
Listowne porady prawne
Aby uzyskać poradę prawną należy pisać na adres: Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Korotyńskiego 13 02−121 Warszawa.

Aby uzyskać poradę prawną należy pisać na adres: prawnicy@
niebieskalinia.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne
jest włączenie obsługi JavaScript.
Numer Poradni Telefonicznej
to (22) 668 70 00.
Działalność Poradni Telefonicznej dofinansowana jest ze środków
kampanii Avon kontra Przemoc.
Źródło: http://www.niebieskalinia.pl/6169-szukasz-pomocy-prawnej.

Porady udzielane są
bezpłatnie.
Krystyna Masłowska – przewodnicząca
Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski
Kancelaria parafialna
w dni powszednie czynna codziennie
rano pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon. - pt.16.30 - 17.30.
Tel. 22 739 76 20

Caritas przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie

Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
ks. Andrzej Wieczorek
Internet: www.parafianadarzyn.pl,
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
Szanowni Państwo Drodzy Parafianie pragniemy poinformować, że w 2018 roku z pomocy Caritas w Nadarzynie skorzystały 233 osoby, w tym 36 osób samotnych,
starszych, 48 rodzin, 40 uchodźców (z Armenii, Ukrainy,
Azerbejdżanu, Kirgistanu, Tadżykistanu, Gruzji, Czeczeni, Somali, Ugandy). Uchodźcy korzystali z pomocy
w postaci darów rzeczowych tj. odzież, obuwie, drobny
sprzęt gospodarstwa domowego. Podobnie jak w latach
poprzednich, dzięki zbiórce żywności przeprowadzonej
przez harcerzy w okolicznych sklepach, Caritas przygotował 72 paczki żywnościowe na Wielkanoc i 81 paczek na
Boże Narodzenie. Wspólnie z Caritas Archidiecezji Warszawskiej podjęliśmy działania dot. uczestnictwa naszych
podopiecznych w programie pod hasłem „Na codzienne
zakupy”, 23 osoby w wieku powyżej 60 lat zakwalifikowane wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
otrzymały karty, na podstawie których w sieci Biedronka
od marca do grudnia mogły pobierać artykuły spożywcze
o wartości 200 zł. miesięcznie. Nasi podopieczni korzystali
z dofinansowania na zakup leków, opału. Ta forma pomocy dotyczyła głównie osób starszych z dużymi problemami zdrowotnymi, oraz rodzin z dziećmi gdzie odnotowana
została niepełnosprawność, bądź długotrwała choroba.
W ciągu całego roku wszyscy podopieczni korzystali
z darów rzeczowych (odzież, obuwie, drobny sprzęt gospo-

Punkt Caritas czynny:
wtorki 10.00 – 12.00
czwartki 15.00 – 17.00

Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
tel. 728 947 323

darstwa domowego). Pieniądze na pomoc potrzebującym
uzyskano z rozprowadzania świec, palm, z tacy przekazane
przez ks. Proboszcza, ze zbiórki do puszek, od indywidualnych Ofiarodawców, z odpisu 1% podatku. Dziękujemy za
każdą formę wsparcia, za każdą złotówkę, w efekcie całego
roku daje to możliwość udzielenia pomocy wielu osobom.
Drodzy Parafianie kolejny rok działalności Parafialnego
Caritas to nasze wspólne dzieło. Wszystkie działania były
możliwe dzięki zaangażowaniu, ogromnej wrażliwości
i życzliwości całej społeczności parafialnej. Dziękujemy
z całego serca. Dziękujemy harcerzom, opiekunom z nadarzyńskiego Szczepu WATAHA, uczniom, nauczycielom
i rodzicom ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie. Właścicielom sklepów, gdzie prowadzone były zbiórki żywności.
Dziękujemy za troskę, życzliwą współpracę ks. Proboszczowi, ks. Wikariuszom, pracownikom Ogniska „Tęcza”,
pracownikom Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Ponadto w imieniu ks. Proboszcza i własnym dziękujemy za ofiary składane do puszek w kościele na rzecz pomocy rodzinom w Syrii. W 2018 roku nasza Parafia wpłaciła
na w/w cel do Caritas Polska 20 tys. zł. Wszystkich wspierających dzieła Caritas zapewniamy o życzliwej pamięci
i modlitwie.
P Z Caritas
Stefania Łęcka

Pani Marzenie Dzięciołowskiej

Pani Irenie Iwaniuk

składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

składamy wyrazy głębokiego współczucia
i ubolewania z powodu śmierci

Taty

Siostry

Dyrektor SPG ZOZ w Nadarzyn, dr Adam Chustecki
wraz z Personelem

Głęboko zasmuceni Koleżanki i Koledzy
ze Szkoły Podstawowej w Młochowie
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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
Propozycje:
Silva D.: Inna kobieta
Kret to w języku
szpiegów agent,
który przez lata
działa na rzecz
obcego państwa.
Wiele wskazuje,
że ten wróg działa teraz w samym
sercu zachodniego świata. Śledztwo
w tej sprawie rozpoczyna Gabriel
Allon, szefa izraelskiego wywiadu.
Trop prowadzi go do Wiednia, ale
jego najcenniejszy rosyjski kontakt
zostaje tam brutalnie zamordowany. Gabriel postanawia przeanalizować historyczne źródła i ponownie zbadać sprawę słynnej Piątki
z Cambridge – pięciu brytyjskich
intelektualistów
zwerbowanych
w trzydziestych latach przez Rosjan.
Dzikowska E.: Biżuteria świata
Znana polska
podróżniczka
Elżbieta Dzikowska w swoim najnowszym bogato
ilustrowanym albumie prowadzi
czytelnika po różnych krajach świata, ukazując historię ozdób i biżuterii. Poznając poszczególne strony
tej niezwykłej pozycji książkowej
poznajemy także autorkę jako osobę
przepełnioną pasją kolekcjonowania oryginalnej biżuterii. W albumie
znajdziemy liczne opisy szlachetnych kamieni, akcenty polskiej biżuterii oraz sztukę współczesnych
ozdób.
Szczepański D.: Czapkins. Historia Tomka Mackiewicza
Przez całe życie
Tomek
Mackiewicz,
"Czapkins", niemożliwe zmieniał w realne.
Kiedy wyznaczył sobie
02 (237) luty 2019

cel – jako pierwszy człowiek wejdzie zimą na wierzchołek Nanga
Parbat – do wyścigu przystąpiły
największe gwiazdy himalaizmu,
ale Czapkins nie chciał się ścigać.
I nie chciał być gwiazdą. Chciał
zdobyć nieobliczalną Nagą Górę
na własnych zasadach. Po śmierci Mackiewicza autor wyruszył
w podróż wiodącą od Działoszyna,
gdzie Tomek przeżywał pierwsze
przygody, aż po bazę pod Nanga
Parbat w Pakistanie.
Puertolas R.: Niezwykła podróż
fakira, który utknął w szafie
Urzekający debiut
komediowy:
powieść o fałszywym
fakirze, który wyrusza w podróż z Indii
do Francji po to,
aby zrobić zakupy
w sklepie IKEA. Podróż, która w
wyniku szalonego zbiegu okoliczności przekształca się w bezprecedensową wyprawę po Europie. Trochę humoru rodem z filmów Braci
Marx, trochę przemyśleń na temat
społeczeństwa niczym z Kandyda.
Kawał dobrej rozrywki z europejskimi krajobrazami w tle przyprawiony śmiechem, miłością i refleksją na temat odkupienia win.
Dalrymple W.: Koh-I-Noor. Historia najsłynniejszego diamentu
świata
Pierwsza
pełna
historia
najsłynniejszego brylantu świata, Koh-i-Noora, czyli Góry
światła.
Świat
może
nareszcie
poznać jego prawdziwe dzieje,
pełne chciwości, zbrodni, tortur i morderstw, kolonializmu
i grabieży – autorom udało się bowiem dotrzeć do wielu, nieznanych

wcześniej źródeł, znajdujących
się między innymi w południowej
i środkowej Azji. Historia kończy
się na opisie budzącego kontrowersje obecnego miejsca przechowywania drogocennego kamienia: londyńskiej Tower, gdzie w muzeum
klejnotów królewskich zdobi koronę królowej matki.
Mieszkowska A.: Hanka Ordonówna. Miłość jej wszystko wybaczy
Piosenkarka,
tancerka, aktorka
okresu międzywojennego. Nazywana
„czarodziejką sceny”. Nieprzemijającą sławę przyniosło
jej wykonanie piosenki „Miłość ci
wszystko wybaczy” z filmu „Szpieg
w masce”. Ordonka została legendą, którą sama wykreowała.
W relacjach najbliższych pozostała
zwyczajna i tajemnicza jednocześnie. Ale jaka była naprawdę ikona
przedwojennej piosenki? Intymna biografia Hanki Ordonówny na
podstawie jej prywatnych zapisków
i listów.
Hołownia S.: Boskie zwierzęta
Czy zwierzęta idą
do nieba, a jeśli tak,
to gdzie są, gdy my
jesteśmy w czyśćcu? Czy jedzenie
mięsa w poniedziałek, wtorek, środę,
czwartek,
sobotę
i niedzielę to grzech i dlaczego?
A co z rybami? Rolnicy, ekolodzy,
myśliwi i księża: jak poukładać na
nowo nasze relacje z resztą Stworzenia? Nowa książka Szymona
Hołowni, zaskakuje, inspiruje i odkrywa prawdziwą miłość, wierność
i uczciwość boskich zwierząt.
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Mann W.: Artysta. Opowieść
o moim ojcu
„Nie
oceniałem
jego obrazków, były
taką samą częścią
mojej codzienności
jak meble w mieszkaniu, firanki w oknach
czy kolor ścian. Jednak słuchając mimochodem tego,
co ojciec mówił o różnych wydarzeniach czy faktach artystycznych,
zacząłem orientować się, jak ważne
jest rozróżnianie tego, co brzydkie,
a co ładne. (…) Jakby na przekór oficjalnie dominującej szarzyźnie i braku fantazji tamtych lat, jego obrazy
uderzały feerią kolorów i śmiałością
ich zestawiania. Mam to szczęście,
że mimo dość lekceważącego podejścia Kazimierza Manna do archiwizacji swoich prac, udało mi się część
z nich uratować i wszystko, co wisi
u nas na ścianach, to właśnie jego
dzieła. Kim był?”
fragment książki

Szamani, Duchy i... Bawoły!
We wtorek, 12 marca 2019 r.
zapraszamy na spotkanie z Anną
Jaklewicz - podróżniczką i archeolożką, dziennikarką oraz autorką książek o Chinach i Indonezji.
Nasz gość opowie o blisko rocznej
samotnej podróży przez indonezyjskie wyspy.
Indonezyjska wyprawa zaprowadziła autorkę na odległe archipelagi

Od 1 lutego 2019 r. w naszych bibliotekach są dostępne kody, dzięki którym
możecie
czytać
książki
elektroniczne całkowicie za
darmo, a wszystko to dzięki
serwisowi Legimi. Wystarczy pobrać w bibliotece kod,
zalogować się na stronie
Legimi (https://www.legimi.
pl/bp_nadarzyn).

i w rejony zamieszkałe przez grupy
etniczne o unikatowych zwyczajach. W trakcie spotkania przyjrzymy się mieszkańcom tego kraju oraz
poznamy bissu – szamanów zwanych piątą płcią. Weźmiemy udział
w ich rytualnym tańcu ze sztyletami
i dorocznym święcie rozpoczynającym porę deszczową. Przyjrzymy
się również niezwykłym pogrzebom organizowanym nawet kilka
lat po śmierci oraz
odwiedzimy
targ
świętych bawołów,
których wartość niejednokrotnie przekracza cenę nowego
samochodu. Pokaz
slajdów uzupełnią
unikatowe materiały
filmowe. Zobaczymy relację wideo
z szamańskiego rytuału, któremu poddała
się Anna Jaklewicz
i dowiemy, jak indonezyjskie duchy
pomagają
swatać!
Po spotkaniu będzie
możliwość zakupu
książki oraz otrzymania autografu.

Zapraszamy!

Operetka, operetka....
19 lutego, gościem Biblioteki
Publicznej Gminy Nadarzyn był
Paweł Świętorecki, który wprowadził nas w fascynujący świat
operetki i opowiedział o bohaterce swojej książki „Wanda Polańska. Cudowny czas”. Paweł Świętorecki to ekonomista, finansista
i bankowiec, a przede wszystkim
śpiewak, konferansjer, znawca
i propagator muzyki klasycznej:
opery, operetki i musicalu. Jest
współautorem książek „Uśmiech
Primadonny”
oraz
„Cudowny
czas. W trakcie spotkania opowie-
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dział nie tylko
o polskiej operetce
i wyjątkowej artystce jaką jest Wanda Polańska, ale też
o tym, jakie są realia współczesnej
sceny operetkowej
i czemu muzyka
klasyczna, niestety staje się coraz
mniej popularna.
Mieliśmy okazję obejrzeć archiwalne filmy i fotografie oraz wysłuchać nagrania. Na koniec spotkania

autor podpisywał swoje książki,
a wśród uczestników wylosowaliśmy nagrodę.
02 (237) luty 2019
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Dorota Suwalska w Bibliotece

13 lutego br., uczniowie klas
czwartych szkół podstawowych
z Nadarzyna i Młochowa mieli okazję poznać sekrety pracy pisarskiej
podczas spotkania z Dorotą Suwal-

ską w naszej bibliotece.
Dorota Suwalska jest autorką
książek dla dzieci i młodzieży, animatorką kultury, ilustratorką a także autorką scenariuszy. Dwukrotnie

była nominowana do nagrody Astrid
Lindgren Memorial Award. Na co
dzień pracuje, jako instruktorka,
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. W trakcie spotkania pisarka
pokazała uczniom swoje książki,
opowiadając o współpracy z wydawnictwem, tłumaczami i ilustratorami. Została zasypana pytaniami,
między innymi o inspiracje do swoich historii, o to czy bardziej lubi
pisać samodzielnie, czy pracować
z kimś oraz czym różni się praca nad
książką od pracu nad scenariuszem
filmowym. Na koniec była szansa na wspólne zdjęcia i autografy
oraz spontaniczne wspólne śpiewanie. Spotkania zostały zrealizowane w ramach współpracy biblioteki
z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury.
O tym co w bibliotece: www.biblioteka.nadarzyn.pl

O „Złamanym Skrzydle”…
21 lutego gościem nadarzyńkiej biblioteki był Paweł Zawadzki – autor i poeta, mieszkaniec gminy
Nadarzyn. Spotkanie poświęcone było zarówno poprzednim książkom, jak i najnowszej powieści pt.
„Złamane skrzydło”, która zostanie wydana niebawem. Autor opowiedział jak to się stało, że zaczął

pisać, skąd czerpie inspiracje i co radziłby wszystkim, którzy chcieliby spróbować swych sił jako pisarze. Książka „Złamane skrzydło” osadzona jest w
historycznych realiach dwóch wojen światowych
i porusza problem trudnych relacji polsko – niemiecko – żydowskich. Bardzo szybko wywiązała się
pełna zaangażowania i odmiennych opinii dyskusja,
co ucieszyło autora, gdyż jak stwierdził „chciał, aby
budziła ona emocje”.

Beata Fedorko
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.
02 (237) luty 2019
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;
e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

Niezwykły, zwykły film

Dominiki Gnatek
Czy zwykłe życie to dobry temat
wygraną festiwalu w Gdyni? Okazuje się, że tak. W marcu widzowie
kina Nokowego będą mieli okazję zobaczyć „Zwykłe życie Zofii”
w reżyserii Dominiki Gnatek - film
który zwyciężył w Konkursie Filmów Krótkometrażowych Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni. Nagrodę przyznano za:
„temat, doskonałą grę aktorską
i warsztat oraz za poruszanie trudnych spraw w ciepły i bezpretensjonalny sposób”. Pokażemy również
wcześniejszą etiudę fabularną reżyserki - „Otwórz mi”. Po projekcji
tradycyjnie zapraszamy na spotkanie z autorką.

Zofia ma w życiu pecha. Jest niepoprawną romantyczką, nie lubi
swojej pracy i codziennie spotykają ją drobne przykrości. Prawdziwe
kłopoty zaczynają się, gdy spotyka swojego dawnego partnera, od
którego kiedyś uciekła do innego
miasta. Dziewczyna na początku
wierzy w jego przemianę, jednak
ich relacja na nowo zmienia się
w pasmo kłótni i słownej przemocy. Zofia postanawia posunąć się do
ostatecznego rozwiązania – wzywa
na pomoc ojca.
Źródło
informacji:
http://
w w w. f i l m p o ls k i . p l / f p / in d e x .
php?film=1244458

DOMINIKA GNATEK
Ukończyła historię sztuki na
UW we Wrocławiu i reżyserię na
WRiTV w Katowicach. Realizowała krótkie metraże pod okiem
wykładowców takich jak Maciej
Pieprzyca, czy, Marcin Wrona.
Jej etiuda „Otwórz mi” znalazła się pod opieką Krakowskiej
Fundacji Filmowej i znalazła się
w programie festiwalu Febiofest
w Bratysławie. Laureatka nagrody
im. Lucjana Bokińca za najlepszy
film krótkometrażowy na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni
(„Zwykłe losy Zofii”). Jest autorką
licznych scenariuszy i nagradzanych opowiadań.

Przyjdźcie 15 marca
(piątek) do siedziby NOK
o godzinie 19:00.
WSTĘP WOLNY!

ZWYKŁE LOSY ZOFII
Film fabularny, krótkometrażowy
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Barwny, 19 min
Scenariusz i reżyseria: Dominika
Gnatek
Zdjęcia: Mariusz Rychłowski
Scenografia: Anna Żak
Montaż: Nikodem Chabior
Opieka artystyczna: Maciej Pieprzyca
Kierownictwo produkcji: Anna Oryl
Produkcja: Uniwersytet Śląski (Katowice) - Wydział Radia i Telewizji
Obsada aktorska: Karolina Czarnecka, Julian Świeżewski, Gosia
Moskalewicz, Andrzej Konopka
i inni.
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Czy wiecie, że ……
Nadarzyński Ośrodek Kultury, to nie tylko obiekt
w centrum Nadarzyna, to również świetlice w Młochowie, Parolach, Rozalinie, Urzucie i Wolicy. NOK to
marka, która tworzona jest sukcesywnie od 1999 roku
i mają również w tym swój udział filie NOKu. Świetlica,
to miejsce nie tylko dla dzieci, to miejsce dla wszystkich mieszkańców gminy, również tych dorosłych.
A kim są instruktorzy świetlic? Instruktor to osoba, która
pracuje ze środowiskiem lokalnym: Sołtysami, Radami
Sołeckimi, Kołami Gospodyń Wiejskich i mieszkańcami
poszczególnych sołectw w Gminie Nadarzyn. Uwzględniając zarówno przekrój wiekowy, lokalizację, infrastrukturę jaką mają do dyspozycji, potrzeby i oczekiwania odbiorców, tworzą swoje oferty. I tak, świetlica to
miejsce w którym dorośli mogą, przyjść i w zaciszu sali
komputerowej pod czujnym i cierpliwym okiem instruktora Marcina, nabywać umiejętności obsługi komputera od podstaw i co ważne w swoim tempie (Młochów,
Parole). To również miejsce gdzie dzieci mogą uczestniczyć w zajęciach robotyki, podczas których pani Ania
nadzoruje budowę i obsługę „klocków” (Parole, Rozalin,
Urzut). To również bardzo rodzinne miejsce, gdzie dzieci
wspólnie z rodzicami mogą uczestniczyć w familijnych
zajęciach i spotkaniach przy bajce (Wolica) czy spędzić
czas w pracowni ceramicznej (Parole, Rozalin). Tu można spotkać plastyczkę Olgę prowadzącą zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych (Parole, Rozalin) a instruktor
z certyfikatem Sensoplastyki „brudzi” najmłodszych
(Urzut). To również projekty dla seniorów – Seniorzy na
start! (Parole), zajęcia ruchowe dla juniorów ZUMBA
KIDS (Urzut) ale również angielski dla każdego (Parole,
Urzut, Wolica). I bez względu na porę roku, to miejsce
dla „Biedronek” (Młochów).
W czasie wakacji i ferii oferta, którą proponują świetlice ulega zmianie. I tak w tym roku w ferie świetlica
w Młochowie postawiła na aktywne spędzanie czasu.
Przez dwa tygodnie w świetlicy odbywały się familijne
zajęcia taneczne dla dzieci w wieku 7-12 lat i ich rodziców, w pierwszym tygodniu ferii odbyły się zajęcia programowania z elementami robotyki. Uczestnicy ćwiczyli

programowanie blokowe i umiejętność logicznego myślenia oraz sprawną pracę w grupach. Dodatkowo mogli się pobawić zbudowanym robotem z zestawu LEGO
Mindstorms. W świetlicy w Parolach trwały Zimowe
Warsztaty Artystyczne w ramach których dzieci mogły
skorzystać z 6 wycieczek w takie miejsca jak HANGAR
646, sala zabaw FIKOŁKI w Pruszkowie, Centrum Rozrywki Ale Zebra, HULAKULA Rozrywkowe Centrum
Miasta, warsztatów ceramicznych, eksperymentalnych,
kulinarnych, zajęć z programowania z elementami robotyki oraz lekcji pokazowych z matematyki w nieoczywistym ujęciu (metoda matplanet), które poprowadził dla
nas pan Łukasz z Centrum Edukacyjnego OLTON. Świetlica w Rozalinie przygotowała warsztaty plastyczne (ceramika, malowanie na szkle, batik), kulinarne oraz zajęcia z programowania. Kreatywne Ferie, to propozycja
świetlicy w Urzucie. Tu również 6 ciekawych wyjazdów
(Jump Arena, Hulakula, sale zabaw, Ale Zebra), zajęcia
kulinarne, Senspolastyka. Wolica to propozycje promujące czytelnictwo wśród najmłodszych i spotkania z Kubusiem Puchatkiem oraz warsztaty rękodzielnicze. Nasi
instruktorzy, to ludzie kreatywni, posiadający wiedzę
z różnych dziedzin. To ludzie z pasją. Wszystko co robią,
robią z myślą o Was.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą poszczególnych świetlic na stronie www.nok.pl
w zakładce świetlice. Odwiedź nas.
Monika Majewska
Koordynator pracy
świetlica NOK

Bardzo dziękuję członkowi Rady Sołeckiej
wsi Parole panu Mirosławowi Młoźniakowi
za wszelkie prace wykonywane na rzecz
świetlicy, zarówno latem jak i zimą.
Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK w Parolach

Zespół InMotion znowu nagrodzony!!!
16 lutego nasze tancerki – zespół InMotion - prowadzone przez instruktorkę
NOK Paulinę Piśkiewicz zajęły II miejsce w kategorii contemporary ballet large
teams 12-15 na Ogólnopolskim Festiwalu Tańca Nowoczesnego „Mazovia open
2019” o Puchar Prezydenta Miasta Pruszkowa Pawła Makucha, organizowanym
przez Dance Imperium – Centrum Tańca
i Ruchu.
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To wielki sukces naszych dziewczyn,
zważywszy na fakt, że był to turniej
o zasięgu ogólnopolskim, rozgrywany
zgodnie z przepisami WADF (world artistic dance federation) – każdy sędzia
przyznaje punkty komputerowo, oceniając – wyraz artystyczny, kompozycję i
technikę.
Gratulujemy i dziękujemy
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AKOMPANIATOR

foto: mat. prasowe

Akompaniator w reżyserii Adama Sajnuka, to opowieść o miłosnej obsesji, która wraz z rozwojem
akcji przeobraża się z początkowo
lekkiej opowiastki obyczajowej
w thriller psychologiczny. Bohaterów sztuki jest dwoje: śpiewaczka operowa i jej akompaniator,
równolatek. Pianista akompaniuje
śpiewaczce od trzydziestu lat i kocha się w niej beznadziejnie, nigdy
jednak nie odezwał się do niej ani
słowem. Po trzydziestu latach, na

próbie, postanawia wreszcie przemówić i wyznać swoje uczucie
w najmniej odpowiednim momencie. I to jest początek scenicznego studium szaleństwa, do jakiego
może doprowadzić życie w ułudzie,
żywiące się jedynie wyobraźnią.
Producentem spektaklu jest Kujawsko-Pomorski Impresaryjny Teatr
Muzyczny w Toruniu.
autor: Anna Burzyńska
reżyseria: Adam Sajnuk
scenografia: Wojciech Stefaniak
kostiumy: Wanda Kowalska
występują: Edyta Olszówka, Piotr
Polk
Bilety w cenie 60 zł; 55 zł – karta mieszkańca w kasie NOK od
poniedziałku do piątku w godzinach 13.00 – 19.00, lub on line:
www.nok.pl. W dniu 3.03.2019 r.
– sprzedaż godzinę przed przedstawieniem

Darcie Pierza nie Kotów, czyli Dzień Kobiet w NOK
9.03.2019 r., o godz. 17.00

Darcie pierza, nie kotów, czyli
Dzień Kobiet w NOK to prezentacja mieszkanek gminy Nadarzyn
- wspaniała okazja do poznania
osiągnięć, zainteresowań, talentów
i sukcesów kobiet z sąsiedztwa.
Na specjalnej czerwonej kanapie
zasiądą:
Izabela Malczyk
Ewa Japał-Pac
Anna Stec
Katarzyna Krysik
Jadwiga Śliwka

Na deser:
Muzodram „Moja Nina”, koncert aktorski piosenek legendarnej Niny Simone - mistrzyni jazzu, bluesa i soulu, ikony
amerykańskiej muzyki, jednej
z najbardziej utalentowanych
artystek XX wieku w wykonaniu
Moniki Mariotti.
Fascynująca, muzyczna opowieść
o skomplikowanym, pełnym napięć życiu legendarnej, ciemnoskórej artystki. Wśród instrumentów rozbrzmiewają fortepian
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i kontrabas, ale też konga, balafon, djembe i harmonijki ustne.
„Moja Nina”, to muzyka afrykańska, jazz oraz zaangażowana
piosenka aktorska. Spektakl jest
połączeniem zaskakująco zaaranżowanego recitalu, złożonego
z 14 utworów Niny Simone (śpiewanych po polsku i po angielsku)
z różnych okresów jej twórczości
z klasycznym monodramem opartym na adaptacji autobiograficznej
powieści przetłumaczonej przez
Annę Warso na potrzeby przedstawienia pt. „I put a spell on you”.
Zarówno piosenki, jak i tekst, tworzą spójną opowieść o życiu artystki, która od wczesnej młodości,
aż do późnej starości zmagała się
z piętnem, jakim na zawsze w jej
życiu był kolor skóry. Nina Simone
była postacią nietuzinkową. Amerykańską divą, żyła w burzliwych
dla Stanów Zjednoczonych latach.
Urodziła się w 1933 r., w dorosłym
życiu zaangażowana była w walkę
o prawa obywatelskie dla Afroamerykanów, a jej piosenki często stawały się formą, przez którą manifestowała swoje poglądy.

Pomimo amerykańskich sukcesów, artystka nie jest powszechnie znana w Polsce. „Moja Nina”
w reżyserii Adama Sajnuka przybliża tę gwiazdę publiczności.
Koncepcja monodramu jest bardzo prosta. Oto widzowie znajdują się prawdopodobnie w Nowym Yorku, gdzie na małej scenie
występuje właśnie Nina Simone. Tańczy, flirtuje z zespołem,
nawiązuje kontakt z publicznością. Monika Mariotti gra Ninę
Simone niezwykle sugestywnie.
Gdy wchodzi na scenę i ostentacyjnie zaznacza, że jest jedyną czarną
na sali, ciężko nie poddać się tej
iluzji. Świetnie imituje ruch, wokal, styl mówienia, gadatliwość
i uszczypliwe poczucie humoru Simone. Między piosenkami opowiada nam - białej, pretensjonalnej publiczności - o swoim dzieciństwie,
religijnej matce, pierwszej miłości,
pasji do fortepianu i Bacha, wreszcie upadłym marzeniu o karierze
pianistki i przemianie z Eunice
w Ninę Simone.
Występuje: Monika Mariotti
Tekst i reżyseria: Adam Sajnuk
Scenariusz: Monika Mariotti,
Adam Sajnuk
Tłumaczenie piosenek i opieka
wokalna: Katarzyna Groniec
Aranżacja i opieka muzyczna:
Michał Lamża
Zespół muzyczny w składzie:
Gwidon Cybulski - balafon, gitara,
djembe, harmonijki ustne, ngoni,
śpiew
Wojciech Gumiński - kontrabas,
gitara basowa, śpiew
Nikodem Bąkowski - instrumenty
perkusyjne, śpiew
Michał Lamża - instrumenty klawiszowe, śpiew

Na podstawie strony
www.piartstudio.com

Wstęp wolny.
02 (237) luty 2019
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Z cyklu: Teatrzyk w walizce
zapraszamy dzieci na bajkę
improwizowaną „Opowieść dla króla”

Dawno, dawno temu w odległej
krainie żył Król Gromisław. Nie był
to typowy król, bo w zamku straszliwie mu się nudziło! Nie bawiło
go ani siedzenie na tronie, ani przejażdżki po królestwie, ani wojny,
ani bale. Jedyne, co lubił, to historie
z książek, które zgromadził w swojej zamkowej bibliotece.
Nadszedł jednak straszliwy dzień,
kiedy to król przeczytał wszystkie
księgi ze swojej biblioteki. Ogłosił

wtedy wśród bajarzy, że jeśli ktoś
opowie mu taką historię, jakiej
jeszcze nie słyszał, otrzyma wielką
nagrodę – jego opowieść wpisana
zostanie do Złotej Księgi Bajek,
najcenniejszej księgi w całym królestwie, i opowiedziana zostanie
w całym królestwie a nawet poza
jego granicami. Wkrótce na dworze
królewskim zaroiło się od bajarzy
próbujących szczęścia, ale niestety
– jakąkolwiek bajkę by nie zaczynali, Król Gromisław już je wszystkie

Podziękowanie
Serdeczne podziękowania dla NOK-u, świetlicy NOK w Urzucie oraz pani instruktorki Agnieszki Sokołowskiej za wspaniałą
organizację zajęć podczas „Kreatywnych ferii”. Za zaangażowanie i trud włożony w niełatwą pracę i opiekę nad naszymi
dziećmi. Za kreatywność i różnorodność zajęć. Za to, że dzieci
z ogromną chęcią uczęszczają do świetlicy i korzystają z proponowanych zajęć.

Dziękujemy, Rodzice dzieci z Urzuta

znał. Wiele dni minęło, a Król nie
usłyszał żadnej nowej opowieści.
W końcu do królewskiego zamku
wyruszył Bajarz Bajtek, mając nadzieję, że uda mu się opowiedzieć
taką bajkę, jakiej Król jeszcze nigdy
nie słyszał. Czy pomożecie mu wymyślić zupełnie nową opowieść dla
Króla?
Występują: Teatr Improwizacji
Afront w składzie: Katarzyna Gruszewska, Dorota Jarząbek – Rogaczyk, Joanna Mazewska, Agnieszka
Senderowska, Katarzyna Wypchło
oraz muzycznie – Jakub Paulski.

23.03.2019r. o godz. 16.00
Bilety 10zł/dziecko
Sprzedaż na godzinę
przed spektaklem.
Rubrykę redaguje Kamila Michalska
Dyrektor NOK

Sport szkolny
13 lutego br. w hali sportowej
Gminnego Ośrodka Sportowego
przy ulicy Żółwińskiej rozegraliśmy mistrzostwa powiatu pruszkowskiego w mini-piłce siatkowej dziewcząt - kategoria dzieci.
Dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie reprezentujące
Siatkarskie Ośrodki Sportowe wywalczyły mistrzostwo powiatu nie
tracąc seta w całym turnieju. II - SP
Sękocin, III - SP nr 1 Piastów, IV
- SP nr 8 Pruszków,V - SP Michałowice.
Gratulujemy dziewczętom z Nadarzyna, które ze Szkołą Podstawową
w Sękocinie będą reprezentowały
nasz powiat w mistrzostwach rejonowych.
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We wtorek 19 lutego br. w hali
sportowej przy Szkole Podstawowej w Ruścu rozegraliśmy mistrzostwa szkół podstawowych
w piłce ręcznej dziewcząt - kategoria dzieci. W zawodach startowały
trzy drużyny. Mistrzyniami gminy
zostały dziewczęta ze Szkoły Podstawowej w Ruścu, które wygrały
swoje mecze bez straty bramki jeden do 23, a drugi do 24. II - SP
Wola Krakowiańska, III - SP Młochów.
Dziewczęta z Ruśca bedą reprezentowały naszą gminę w mistrzostwach powiatowych, które odbędą
się również w Ruścu - 28 lutego br.
Gratulujemy!!!

W czwartek 21 lutego br. w hali
sportowej przy Szkole Podstawowej
w Ruścu rozegraliśmy mistrzostwa
szkół podstawowych w piłce ręcznej chłopców - kategoria dzieci.
W zawodach startowały cztery drużyny.
Mistrzami gminy zostali chłopcy
ze Szkoły Podstawowej w Ruścu,
którzy wygrali swoje mecze bez
straty bramki. II - SP Nadarzyn, III
- SP Młochów, IV - SP Wola Krakowańska.
Chłopcy z Ruśca będą reprezentowali naszą gminę na mistrzostwach
powiatowych, które odbędą się również w Ruścu - 1 marca br.

Materiały dotyczące sportu
szkolnego przygotował
Wiesław Iwaniuk - koordynator
sportu szkolnego
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Sport
Marcel Szreniawa-Sztajnert
na podium III Grand Prix Mazowsza skrzatów i skrzatek!
Oprócz Marcela, który zajął drugie
miejsce w rozgrywanym w Wyszogrodzie turnieju z cyklu Grand Prix
w turnieju wzięli udział: Stanisław
Stroiński - IV miejsce, Oskar Mroczek - V miejsce oraz Antoś Try-

cim miejscu. W sobotę 09.02.2019
rozegrany został mecz pierwszej
ligi kobiet z udziałem naszego zespołu w Inowrocławiu. Po bardzo
zaciętym spotkaniu wygraliśmy
6:4. Całe spotkanie bardzo dobrze
rozpoczęły Wiktoria Ziemkiewicz
oraz Aleksandra Dąbrowska. Obie
wygrały swoje spotkania. W kolejnych grach punkt zdobyła Aleksandra Falarz zaś porażkę zanotowała
Dominika Gilewska. W grach podwójnych remis. Kolejne punkty
zdobyły Ola Falarz i Dominika
Gilewska. A całe spotkanie zakończyło się wynikiem 6:4 dla GLKS
Nadarzyn gratulacje!

bulski i Piotr Zioło. Dwaj ostatni
chłopcy pierwszy raz startowali
w turnieju wojewódzkim.

IV liga - Trzecia pozycja
w tabeli!
Zakończyliśmy pierwszą rundę
rozgrywek czwartej ligi męskiej.
Nasz zespół po rozegraniu 10 spotkań zajmuje aktualnie trzecią pozycję ze stratą czterech punktów
do lidera i jednego punktu do drugiego zespołu w tabeli. W ostatnim
spotkaniu na wyjeździe graliśmy
z zespołem SKTS Szydłowiec.
Wystąpiliśmy w najsilniejszym
składzie. Po zaciętym spotkaniu
uzyskaliśmy bardzo dobry rezultat
8:3. Punkty zdobyli Filip Kostecki,
Dominik Borowski, Maksymilian
Nawarski, Tomasz Trzaskowski
i Piotr Napiórkowski. Bardzo dobra
postawa w tym spotkaniu zapew-

niła nam dobre miejsce w tabeli
i jednocześnie dała możliwość włączenia się do gry o awans do trzeciej ligi. Gratulacje i powodzenia
w następnej rundzie!!!!!

I liga kobiet
GLKS na podium w 1 ligowej
tabeli. Aktualnie jesteśmy na trze-
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Na zdjęciu Wiktoria Ziemkiewicz

Zespół Chrobry Międzyzdroje
pokonany!
W sobotę, 16.02.2019r. rozegrane zostało spotkanie pierwszej ligi
kobiet pomiędzy zespołami Chrobry Międzyzdroje, a GLKS Nadarzyn. Po zaciętym meczu pierwszy
raz udało nam się wygrać na wyjeździe z tym trudnym rywalem.
Mecz rozpoczęliśmy od dwóch
nieszczęśliwych porażek 2:3 Wiktorii Ziemkiewicz, która miała
piłki meczowe oraz Aleksandry
Dąbrowskiej. Bardzo dobrze zaś
ika Gilewska. Doprowadziły one
do remisu 2:2. W grach podwójnych również remis. Nasz pierwszy debel, Ola i Dominika pokonał
swoje przeciwniczki zaś Wiktoria
z Olą Dąbrowską musiały uznać
wyższość drugiej pary z Międzyzdrojów. Remis 3:3. W ostatnim
rzucie gier punkty zdobywały już

tylko nasze zawodniczki. Cztery
singlowe zwycięstwa i w całym
meczu wygrywamy 7:3. Gratulacje
dziewczyny! To zwycięstwo daje
nam w tabeli tyle samo punktów ile
ma lider ale my mamy jeszcze jedno spotkanie do rozegrania. Wygrywając bądź remisując obejmiemy
pozycję lidera pierwszej ligi grupy
północnej. Przy okazji tego ciekawego wyjazdu odwiedziliśmy molo
w Międzyzdrojach w czasie pięknej
pogody.

Nadarzyn gospodarzem
mazowieckich zawodów
W weekend 16 i 17 lutego Hala
GOS w Nadarzynie była areną
zmagań dla ponad dwustu zawodniczek i zawódników z całego
Mazowsza z kategorii żak, junior
i senior. Doskonałe warunki sprzyjały naszym zawodnikom. Dwa
złota Indywidualnych Mistrzostw
Mazowsza kategorii senior powędrowały do Pauliny Krzysiek
(singiel i debel z Klaudią Kusińską). Również dwa złote medale
zdobyła Wiktoria Ziemkiewicz
w Młodzieżowych Mistrzostwach
Województwa (singiel i debel
z Weroniką Bożek). Dominik Borowski w tej kategorii wywalczył
złoto w deblu. W kategorii juniorów drugie miejsce zajął będący
jeszcze kadetem Filip Kostecki.
W żakach zaś najwyżej uplasowali
się Marek Klinowski i Marcel Szreniawa-Sztajnert zajmując szóste

i siódme miejsce. Gratulujemy!
Na zdjęciu całe podium dla
GLKS: Paulina Krzysiek. Aleksandra Falarz i Weronika Ziemkiewicz
Rubrykę sekcji tenisa stołowego
redaguje Artur Kostecki
i Piotr Napiórkowski
fot. arch. GLKS Nadarzyn
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GLKS - sekcja piłki siatkowej
Liga, liga i po lidze
Nasze waleczne siatkarki zakończyły już rozgrywki ligowe
w kategoriach młodziczek, kadetek
i seniorek. Na szczęście to nie koniec emocji, ponieważ rozpędu
nabierają rozgrywki młodszych
dziewcząt we wszystkich kategoriach mini-siatkówki, a przełom
lutego i marca przyniesie rozstrzygnięcia w kategoriach szkolnych na
poziomie zmagań pomiędzy powiatami i mamy nadzieję dalej na poziomie województwa.
Ferie w Nadarzynie
Upragnione i długo oczekiwane ferie nie dla wszystkich
oznaczają pełną labę… Nasze siatkarki w zdecydowanej
większości dzielnie pracowały.

Część dziewcząt w pierwszym tygodniu ferii pod czujnym okiem
trenerek Dominiki Leśniewicz
i Ewy Nowak dzielnie ćwiczyła
w hali GOS przy ul. Żółwińskiej.
Wysiłek podczas treningów był

zbilansowany z różnymi formami
integracji, zabawy i relaksu. Drugi
tydzień ferii to zajęcia kolejnych
grup w Nadarzynie. Trenerka Aneta
Krzemińska zadbała o odpowiednie
przygotowanie merytoryczne do
kolejnej części sezonu.

Obóz w Teresienie
Dzięki staraniom trenera Grzegorza Komendowskiego i trenerki Edyty Biernackiej siatkarki
(fot. poniżej) mogły spędzić
drugi tydzień ferii na obozie
w Teresinie. Kilka słów podsumowania od naszego szkoleniowca:
„W dniach 3-9 lutego grupa rocznika 2007 była na obozie
zimowym
w
Teresinie.
Przez tych 7 dni cała czternastka
w pocie czoła szlifowała swoje

siatkarskie umiejętności, a poza
tym dobrze się bawiła. Nasze przygotowania oceniam na 4+. Dziewczyny ciągle czeka wiele nauki,
natomiast ogrom pracy włożony
w treningi na obozie na pewno

przyniesie pozytywne efekty. Najbliższy sprawdzian już 24 lutego na kolejnym turnieju Kinder!
W trakcie obozu odbył się VolleyQuiz, w którym zwyciężyły Ola
Rybarczyk i Patrycja Skolimowska. Maja Płuszewska oraz Daria
Kozłowska otrzymały statuetki za
„Największy Postęp”, a Amelka
Kwaśniewska za „Wzorową Postawę” na całym obozie. Odbyła się
również „Liga obozowa”, w której
udział brały wszystkie dziewczyny.
Ostatniego dnia odbyły się finały
poszczególnych lig (wyniki na zdjęciu). MVP ligi obozowej została
Ola Rybarczyk, a zwyciężczyni ligi
Natalia Struzik otrzymała unikatową koszulkę.”

Półfinał Mistrzostw Mazowsza
Młodziczki trenerki Dominiki
Leśniewicz po bardzo dobrym sezonie zakwalifikowały się do turnieju półfinałowego Mistrzostw
Mazowsza. Konkurencja była bardzo duża, a dla większości drużyn
na Mazowszu już awans do najlepszej ósemki byłby spełnieniem marzeń. Nasze dziewczęta mają jednak
o wiele większy głód zwycięstwa.
Turniej rozegrano w Warszawie
w weekend 16 i 17 lutego – był to
czas pełen emocji. Ostatecznie pozostaje pewien niedosyt. Zabrakło
jednego zwycięstwa, żeby awansować do turnieju finałowego. Piąte
miejsce w województwie to również bardzo dobry wynik, który będzie motywował do jeszcze cięższej
pracy.
Rubrykę sekcji piłki siatkowej
redaguje Mateusz Stępień
fot. arch. GLKS Nadarzyn

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 2018 r. poz. 1191 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, pl. 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
02 (237) luty 2019

35

n
m
d
d
i
c

NOK w obiektywie

Bal Karnawałowy
Koncert Gordonowski

Sukces formacji InMotion
podczas Mazovia Open

Zimowe Warsztaty Artystyczne

Salon Poezji K40
Wiktor Zborowski

Spektakl „Tato nie wraca”
dla LO

