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Wiadomości Nadarzyńskie

KARTA NADARZYNIAKA

- już ponad dwa tysiące osób uczestniczy 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 (parter, pokój
108) w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla
posiadaczy Karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta
Nadarzyniaka oraz na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka

Z kartą na basen
w Pruszkowie taniej

Basen „KAPRY” w Pruszkowie
został partnerem w programie
Karta Nadarzyniaka. Dzięki podpisanemu porozumieniu od 1 maja
br. mieszkańcy Gminy Nadarzyn
korzystać będą z następujących
zniżek:
Bilety wstępu na pływalnię:
poniedziałki – piątki
w godz.6.30 – 16.00
NORMALNY - 14 zł /godz.
- cena po rabacie 11,- /godz.
ULGOWY - 9 zł /godz.
- cena po rabacie 7,-/godz.
poniedziałki – piątki w godz.
16.00– 22.00 oraz w soboty, niedziele i święta w godz.7.00 – 22.00
NORMALNY - 18 zł /godz.
- cena po rabacie 14,-/godz.
ULGOWY - 12 zł /godz.
- cena po rabacie 9,-/godz.

Różnica dopłacana jest
przez Gminę Nadarzyn
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Szanowni Mieszkańcy,
7 maja w naszej gminie zakończyły się wybory sołtysów i członków rad sołeckich. Wszystkim
wybranym serdecznie gratuluję
i życzę udanej oraz satysfakcjonującej pracy na rzecz swoich sołectw. Chciałbym podkreślić, że nie
do przecenienia jest obecnie rola
sołtysa i rady w tworzeniu naszej
gminnej rzeczywistości.
Nie słabnie tempo prac w inwestycjach. Drogi gminne są systematycznie utwardzane, naprawiane i oświetlane. Kontynuowane
są prace przy budowie kanalizacji
w Rozalinie. Metodycznie postępują prace melioracyjne. Rusza
rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Młochowie i kanalizacji
w Urzucie. Powstają dalsze odcinki ścieżek rowerowych – obecnie
w Starej Wsi. W niedługim czasie
ruszy budowa centrum przesiadkowego Parkuj i Jedź w Nadarzynie.
Ogłoszono przetarg na zagospodarowanie nowych terenów rekreacyjnych dla mieszkańców Starej Wsi
i Strzeniówki.
„Nasi” Seniorzy z Rady i Stowarzyszenia Seniorów zainicjowali
akcję wiosennego sprzątania gminy. Energii, zapału, skuteczności
oraz umiejętności organizacyjnych
można im pozazdrościć. Znaleźli
sponsorów, zmobilizowali wielu
mieszkańców i w sobotnie przedpołudnie 11 maja zainicjowali
gminne porządki, do których przyłączyli się m.in. strażacy i harcerze.
Zebraliśmy 25 pełnych kontenerów
śmieci, które zalegały nie tylko
w lasach. W wielu sołectwach na
zakończenie gminnych porządków
odbyły się imprezy integracyjne,
posadzono też pamiątkowe modrzewie.
W kalendarz majowych wydarzeń
wpisała się 15 rocznica wstąpienia
Polski w struktury Unii Europejskiej. Było to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii współczesnej naszego państwa. Wśród
największych plusów należy wymienić: unijne dotacje do inwestycji, dopłaty dla rolników, możliwość
kształcenia się w całej Europie,
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a także dostęp do europejskiego
rynku pracy, swobodną wymianę
handlową, naukową, turystyczną
czy kulturalną. Zaś od wejścia do
strefy Schengen w 2007 roku granice innych państw europejskich
stały się dla nas otwarte. O takich
możliwościach wcześniejsze pokolenia mogły tylko marzyć. UE to
także nowe, demokratyczne standardy prawne, oświatowe, samorządowe, społeczne. Przynależność
do wielkiej europejskiej rodziny to
nie tylko przywileje i prestiż „dany
nam już na wieczność”, to również
odpowiedzialność i obowiązki.
9 maja – w rocznicę naszego
przystąpienia do UE dzieci i młodzież z placówek oświatowych,
a także mieszkańcy wspólnie odśpiewali Odę do radości (hymn
UE). Radosnym korowodem z flagami narodowymi i państw członkowskich Unii wspólnie cieszyli się
z bycia Europejczykami. To bardzo
ważne, aby młodzi ludzie rozumieli, że poczucie dumy narodowej
z bycia Polakiem w żaden sposób
nie ogranicza satysfakcji z bycia
obywatelem Unii Europejskiej.
Unia jest esencją trudnej sztuki
kompromisu. Alternatywą dla niej
jest konfrontacja, na której przegrają wszyscy. Dlatego potrzebna
nam jest silna, sprawna i otwarta
Polska, w silnej i sprawnej Unii
Europejskiej.
Przed nami kolejna ważna rocznica – 4 czerwca – 30 lecie pierwszych wolnych wyborów do Sejmu
i Senatu. Z inicjatywy społeczności
naszego LO powstaje ścianka wolności, na której młodzież, a także
wszyscy chętni mogli napisać swoje życzenia dla Polski.
Nie sposób nie wspomnieć
o kolejnych wspaniałych sukcesach
naszych sportowców - uczennice
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie
zdobyły złoto w Ogólnopolskim
Finale Igrzysk Szkolnych w piłce
siatkowej dziewcząt szkół podstawowych. Serdeczne gratulacje dla
młodych siatkarek, ich trenerek,
Dyrekcji Szkoły i rodziców tych
uzdolnionych dziewcząt. Gimnazjalistki zaś w mazowieckim Finale Igrzysk Szkolnych zajęły IV

miejsce. Zespół „zdziesiątkowany” kontuzjami zdołał awansować
do finałowej czwórki i minimalnie
przegrał w grze o medal. III edycja nadarzyńskiej Gali Sportu zapowiada się fantastycznie. Nie ma
jeszcze połowy roku, a już medale
Mistrzostw Polski zdobyły w 2018
roku tenisistki stołowe, siatkarki
i „nadarzyńscy wojownicy” z sekcji MMA GLKS Nadarzyn. Bardzo
dobrze spisują się w swoich ligach
nasze liczne drużyny piłkarskie,
tenisiści stołowi (m.in. Oskar Mroczek został brązowym medalistą
Indywidualnych Mistrzostw Województwa Mazowieckiego kategorii
skrzat, a Uczniowie SP Nadarzyn
wywalczyli srebro w Drużynowym
Finale Wojewódzkim Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej),
szczypiorniści, czy młodzi kolarze.
Doskonała infrastruktura sportowa,
zaangażowana kadra szkoleniowa,
klasy sportowe, pomoc samorządu
i lokalnych sponsorów tworzą
świetną atmosferę w naszej gminie
do uprawiania sportu. Trzeba także
wpsomnieć o sukcesach uczestników zajęć w NOK-u. Tak trzymać!!!!
W maju także obchodziliśmy
święto rycerzy Floriana – strażaków. W naszej gminie funkcjonują dwie jednostki Ochotniczej
Straży Pożarnej - w Nadarzynie
i w Młochowie. Ich służba jest nieoceniona. Wszystkim strażakom,
a w szczególności druhnom i druhom z OSP w Nadarzynie i Młochowie życzę satysfakcji z wykonywanej służby. Jesteście Wielcy!!!

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn
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Inwestycje

Drogi
Remonty cząstkowe dróg gminnych - na podstawie zgłoszeń uzupełniane są ubytki. W tym zakresie
współpracujemy na bieżąco również
z zarządcami dróg powiatowych,
wojewódzkich, a także z wykonawcami S8, do których kierujemy
informacje o ubytkach. Na bieżąco
prowadzone są naprawy dróg tłuczniem kamiennym i betonowym.
Rozpoczęło się koszenie poboczy
przy drogach gminnych. Harmonogram został zamieszczony na stronie internetowej Gminy Nadarzyn
oraz na Facebooku.
Usuwane są usterki gwarancyjne
na drogach utwardzonych destruktem. Przy sprzyjających warunkach
pogodowych będzie wykonywane
powierzchniowe utrwalanie emulsją
bitumiczną

Tereny rekreacyjne
w Starej Wsi
i Strzeniówce

Ogłoszono przetarg (termin składania ofert do 31 maja br.) na zagospodarowanie terenu zewnętrznego

w zakresie małej architektury na
działce w Strzeniówce oraz zagospodarowanie terenu zewnętrznego

wraz z systemowym panelowym
ogrodzeniem placu zabaw; dostawa
i montaż ławek, koszy na śmieci,
zestawu biwakowego; tablic informacyjnych (regulaminowych); budowa flowparku; wykonanie terenu
rekreacyjnego; utwardzenie terenu
(dojścia, chodniki, ciągi piesze).
Część nr 2: zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury
na działce o nr ew. 88
w m. Stara Wieś: Wykonanie na podstawie
dokumentacji
technicznej, prac, na które składają się m.in.:
budowa toru rowerowego (pumptrack)
o konstrukcji i nawierzchni bitumicznej AC8 wraz
z utworzeniem placu odpoczynku;
dostawa i montaż ławek, koszy na
śmieci, stojaka na rowery, tablic
informacyjnych (regulaminowych);
wykonanie utwardzenia terenu
(dojazdy, parkingi) o nawierzchni
z kostki betonowej; odtworzenie
trawnika i założenie trawnika nowego na skarpach toru pumptruck.

Oświetlenie

Stara Wieś, ul. Pieczarkowa
Realizowane są prace w zakresie
konserwacji odwodnienia w najbardziej newralgicznych miejscach,
w tym przy Pastewniku w Nadarzynie, przy ul. Szkolnej i ul. Środkowej w Ruścu.
Prowadzone są również prace
związane z budową kolejnych odcinków ścieżek rowerowych w ramach ZIT; na odcinku Walendów,
Nadarzyn trwają prace projektowe;
na odcinku Młochów – Krakowiany teren budowy został przekazany Wykonawcy i przygotowywane
są projekty wykonawcze. W Starej
Wsi trwają prace przy ul. Pieczarkowej, Głogowej oraz Jemiołowej.
Wykonawca czeka na wydanie
pozwolenia na budowę. W ramach
tego zadania, w trakcie przebudowy
jest ul. Graniczna w Nadarzynie.
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w zakresie małej architektury Starej
Wsi – w obu przypadkach chodzi
o nowe tereny rekreacyjne dla
mieszkańców.
Przedmiot zamówienia obejmuje
m in.: Część nr 1: zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury na działce
o nr ew. 947 i 949 w m. Strzeniówka: Wykonanie na
podstawie dokumentacji technicznej prac,
na które składają się
m.in. uporządkowanie
terenów,
pielęgnacja
zadrzewienia (zieleni),
nasadzenia krzewów
i drzew oraz urządzenie zieleni/trawników,
budowa placu zabaw
wraz z budową nawierzchni bezpiecznej

Trwają prace związane z budową
oświetlenia ulicznego, na niektórych
odcinkach zostały już zamontowane
oprawy świetlne. W ramach tego zadania jaśniej i bezpieczniej będzie
przy ul. Sadowej w Walendowie, ul.
Przytulnej w Woli Krakowiańskiej,
ul. Środkowej w Ruścu (fot. poniżej),
ul. Pastelowej w Wolicy, ul. Kawalerskiej w Rozalinie, ul. Granicznej,
ul. Babiego Lata oraz przy łączniku
pl. Poniatowskiego – z Pastewnikiem w Nadarzynie, ul. Brackiej
w Starej Wsi, ul. Rosy w Kajetanach
oraz przy ul. Kukułki w Strzeniówce.
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14
maja
w siedzibie Mazowieckiego
Zarządu
Dróg
Wo j e w ó d z k i c h
w Warszawie odbyło się spotkanie
dotyczące przebudowy skrzyżowania (drogi powiatowej 3106W)
ul. Mszczonowskiej z (drogą wojewódzką 720) ul. Błońską
w Nadarzynie. Jeszcze w lutym, podczas spotkania
z Marszałkiem Adamem Struzikiem Wójt Gminy Nadarzyn zgłosił problem zakorkowanego wyjazdu z ulicy Błońskiej, a co za tym idzie potrzebę przebudowy
skrzyżowania ul. Błońskiej z Mszczonowską. Podczas
spotkania argumenty Gminy Nadarzyn zostały przyjęte z pełnym zrozumieniem. Przedstawiciele MZDW
w najbliższych dniach zlecą badanie natężenia ruchu,
następnie odbędzie się kolejne spotkanie,na którym będzie można określić zakres przebudowy skrzyżowania.
Na spotkaniu poruszony został również temat uszczegółowienia warunków dalszej współpracy w zakresie
porozumienia z 2017 r. w sprawie realizacji projektów
rozwoju sieci tras rowerowych przy drogach wojewódzkich. Szczególnie chodzi o fragment DW721 łączący ul.
Nad Utratą w Walendowie ze ścieżką rowerową na wiadukcie zrealizowanym w ramach przebudowy S8.

Kanalizacja

15 maja w Urzędzie Gminy Nadarzyn władze Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn podpisały umowę
z wykonawcą I etapu kanalizacji w Urzucie. Wartość
zamówienia wynosi 11 mln zł

Projekt pn. „Budowa sieci dróg
rowerowych w Gminie Nadarzyn
w ramach ZIT – kolejny etap”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 20142020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.903.465,45 zł.
W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostanie
wykonane 17,118 km ścieżek rowerowych. Powstanie także
6 punktów Bike & Ride – każdy z 10 miejscami postojowymi oraz dwa punkty serwisowe wyposażone w pompkę do
roweru, zestaw narzędzi, a także w ławkę – jako miejsce
odpoczynku.
Przedsięwzięcie jest kontynuacją I i II etapu budowy
ścieżek na terenie gminy Nadarzyn. Zadaniem projektu
jest zmniejszenie natężenia ruchu zmotoryzowanego oraz
poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału
transportu rowerowego. Poprawie ulegnie bezpieczeństwo
rowerzystów poruszających się po drogach gminnych i
powiatowych. Nastąpi redukcja poziomu emisji gazów cieplarnianych do powietrza na terenie Gminy.

Projekt pn. „Parkuj i jedź
w Gminie Nadarzyn”
Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014-2020. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w
wysokości 4.624.070,14 zł.
W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostanie wybudowany parking Park & Ride wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Nadarzyn,
który będzie dodatkowo pełnić funkcję zintegrowanego
węzła (centrum) przesiadkowego. Inwestycja powstanie
w centralnej części miejscowości Nadarzyn przy skrzyżowaniu ul. Granicznej z Mszczonowską oraz przy ścieżce
rowerowej.
Efektem projektu będzie powstanie 1 parkingu
w systemie P&R na 225 miejsc parkingowych, w tym
8 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i 40 przeznaczonych dla rowerów oraz 4 perony autobusowe i poczekalnia.
Celem projektu jest przeniesienie motoryzacji indywidualnej na rzecz transportu niezmotoryzowanego i komunikacji zbiorowej. Efektem skoordynowanie różnych środków
komunikacji (samochody, rowery, komunikacja zbiorowa)
będzie skrócenie czasu podróży i redukcja emisji spalin.

Referat Inwestycji

REKLAMA
Zareklamuj się w Wiadomościach Nadarzyńskich
więcej informacji na stronie
www.nok.pl/wiadomosci-nadarzynskie
05 (240) maj 2019
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Lokalne wyniki wyborów do
Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r.
W gminie Nadarzyn wygrał Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni.
Podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego 26 maja
2019 r. w gminie Nadarzyn do urn poszło 6010 osób.
45,51% wyborców (2735 osób) zagłosowało na Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO
PSL SLD .N Zieloni.
33,71% poparciem cieszył się Komitet Wyborczy
Prawo i Sprawiedliwość, na który głos oddało 2026
osób.
532 osoby co stanowi 8,85% wyborców z terenu naszej gminy wybrało Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia.
Komitet Wyborczy Wyborców Konfederacja Korwin Braun Liroy Narodowcy dostali 4,76% czyli 286
głosów.
Nieco mniejsze poparcie uzyskał Komitet Wyborczy
Wyborców Kukiz’15. Zagłosowały na Kukiza 272 osoby, co stanowi 4,53% głosujących.
99 osób co przekłada się na 1,65% poparcia głosowało na Komitet Wyborczy Wyborców Polska Fair Play
Bezpartyjni Gwiazdowski.
1% poparcia – 60 głosów otrzymał Koalicyjny Komitet Wyborczy Lewica Razem - Partia Razem, Unia
Pracy, RSS.
Z Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni największym poparciem
w naszej gminie cieszyli się Włodzimierz Cimoszewicz
- 856 głosów i Danuta Maria Hübner – 548 głosów.
W kraju osiągnęli wystarczające poparcie, aby reprezentować nas w europarlamencie. Eurodeputowanym został
również Witold Andrzej Halicki, który w naszej gminie
otrzymał 355 głosów – mniej niż Kamila Gasiuk-Pihowicz - 449 głosów, choć mandatu do europarlamentu nie
otrzymała.
Z Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość na
terenie naszej gminy najwięcej głosów otrzymali: Emil
Jacek Saryusz-Wolski - 778 głosów oraz Henryk Ryszard Czarnecki – 654 głosy. Obaj dostali się do europarlamentu.
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia w naszej gminie miał tylko jednego lidera Roberta Biedronia, który otrzymał 371 głosów. Poparcie w skali kraju
było wystarczające, aby został eurodeputowanym.

PSL SLD .N Zieloni - 560 głosów
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 442 głosy
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia – 139
głosów.
Komisja obwodowa nr 2 Nadarzyński Ośrodek
Kultury w Nadarzynie, Plac Poniatowskiego 42
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO
PSL SLD .N Zieloni - 665 głosów.
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 357 głosów.
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia – 107
głosów.
Komisja obwodowa nr 3 Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, ul. Warszawska 15
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO
PSL SLD .N Zieloni - 382 głosy.
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 245 głosów.
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia – 73 głosy.
Komisja obwodowa nr 4 Szkoła Podstawowa w Ruścu, Rusiec ul. Osiedlowa 72
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO
PSL SLD .N Zieloni - 517 głosów
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 328 głosów
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia – 103 głosy
Komisja obwodowa nr 5 Przedszkole Publiczne
w Młochowie, ul. Źródlana 1
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO
PSL SLD .N Zieloni - 248 głosów
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 233 głosy
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia – 37 głosów
Komisja obwodowa nr 6 Przedszkole Publiczne
w Wolicy, Wolica ul. Przedszkolna 2
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 188 głosów
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO
PSL SLD .N Zieloni - 157 głosów
Komitet Wyborczy Wyborców Kukiz’15 – 28 głosów
Komisja obwodowa nr 7 Świetlica NOK w Rozalinie, Rozalin ul. Młochowska 59
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 233 głosy
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO
PSL SLD .N Zieloni - 206 głosów
Komitet Wyborczy Wiosna Roberta Biedronia – 46 głosów

Jak wyglądało głosowanie w obwodowych komisjach
wyborczych (trzy komitety z największym poparciem
w obwodzie wyborczym).

Frekwencja w powiecie pruszkowskim wyniosła
57,73%, w gminie Nadarzyn była nieco niższa i wyniosła 56,55%. Najwyższa frekwencja w powiecie była w
gminie Michałowice – 66,86%.
W gminie Nadarzyn najwyższa frekwencja 63,08%
była w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w NOK,
najniższa w Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w PP
Młochów i wyniosła 45,59%.

Komisja obwodowa nr 1 Szkoła Podstawowa
w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4
Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Europejska PO

Opracowano na podstawie wyników ostatecznych
Państwowej Komisji Wyborczej:
https://wybory.gov.pl/pe2019/pl/wyniki/gm/142105
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WAŻNE!!!!

Informujemy, iż uchwałą Nr VIII.91.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r.
zostały zmienione stawki podatku od środków transportowych, które obowiązują
od 1 czerwca 2019 r. dla następujących pojazdów:
ciągniki siodłowe lub balastowe z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym
za równoważne przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej
masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej 12 ton:

Dwie osie
Masa całkowita zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )
nie mniej niż

mniej niż

31

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
poprzednia
stawka

Nowa stawka od
1 czerwca 2019 r.

1 476,00 zł.

1 381, 13 zł.

Trzy osie i więcej
Masa całkowita zespołu pojazdów :
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )
nie mniej niż

mniej niż

40

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne
poprzednia
stawka

Nowa stawka od
1 czerwca 2019 r.

1 800,00 zł.

1 684,91 zł.

Przyczepy i naczepy z zawieszeniem pneumatycznym lub uznanym za równoważne, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton:

Dwie osie
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów :
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach )

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

nie mniej niż

poprzednia staw- Nowa stawka od
ka
1 czerwca 2019r.

mniej niż

38

1 200,00 zł

1 123,66 zł.

Trzy osie i więcej
Liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów :
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach )

Oś jezdna ( osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym
lub zawieszeniem uznanym
za równoważne

nie mniej niż

poprzednia staw- Nowa stawka od
ka
1 czerwca 2019r.

38

mniej niż

996,00 zł.

921,50 zł.

Pozostałe stawki nie uległy zmianie.
05 (240) maj 2019
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30 lat wolności
4 czerwca będziemy obchodzić
30. rocznicę szczególnie ważnych
dla naszej Ojczyzny wyborów do
Sejmu i Senatu. W wyniku ustaleń
Okrągłego Stołu wszystkie miejsca w Senacie oraz 35% miejsc
w Sejmie miało być przedmiotem
rywalizacji wyborczej. Efektem
był sukces wyborczy „Solidarności” i powstanie pierwszego niekomunistycznego rządu, na czele którego stanął Tadeusz Mazowiecki.
Charakter tych wyborów był początkiem przełomowych dla Polski
przemian. Dziś, 30 lat od tamtych
wydarzeń, ważna jest świadomość
osiągnięć i dalsza, konsekwentna
praca na rzecz dobra wspólnego.
Chcąc uczcić tą szczególną rocznicę samorząd gminy Nadarzyn
wspólnie ze społecznością Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II zorganizowało debatę – „30
lat wolności oczami świadków
i samorządowców”, która odbyła się 30 maja 2019 roku o godz.
18.00 w Nadarzyńskim Ośrodku
Kultury.
W spotkaniu wzięli udział znakomici goście, którzy walczyli
o wolną Polskę, a także pracujący
na rzecz „małych ojczyzn” samorządowcy.
W ramach obchodów 30. rocznicy wyborów czerwcowych stworzona została „Ścianka wolności”.
14 maja do placówek oświatowych
z terenu gminy Nadarzyn dotarły
części puzzli, na których dzieci
i młodzież przygotowały obrazy
związane z wolnością, patriotyzmem, tożsamością. Ta szczególna rocznica stanowi dla młodego
pokolenia ważną lekcję historii,
której kulminacją było spotkanie
zaplanowane na 30 maja.
„Ściankę wolności” tworzyli
również mieszkańcy – elementy
puzzli znajdwały się w UG Nadarzyn oraz w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury.
red.

Nasze Mistrzynie
z wizy tą u Wójta
15 maja u Dariusza
Zwolińskiego
Wójta Gminy Nadarzyn gościły młode
siatkarki ze Szkoły
Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie,
które triumfowały w
21. Mazowieckich
Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej
dziewcząt. Zawodniczki dzieliły
się wrażeniami z rywalizacji, która
odbyła się w Płocku. Siatkarki, trenerka Dominika Leśniewicz oraz
dyrektor szkoły Izabela Bogusie-

wicz otrzymały od Wójta dyplomy
uznania.
Zwycięskiej drużynie serdecznie
gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszej rywalizacji
red.

Gminna Spółka Wodno-Kanalizacyjna Nadarzyn
Biuro spółki ul. Mszczonowska 24 pokój 236
w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn
czynne w godzinach:
Pon. 10:00 – 17:00
Wt.-Czw. 9:00 – 15:00
Pt. 10:00 – 15:00
e-mail: gswm@nadarzyn.pl
tel. 22 729 – 81 – 72
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Sąsiedzkie Sprzątanie Gminy
- zebrano 20 ton śmieci!
Pierwsze Wiosenne Sąsiedzkie Sprzątanie sołectw naszej gminy wszędzie przebiegało sprawnie. W zaledwie kilka godzin udało się zebrać 25 kontenerów po
brzegi wypełnionych odpadami.
W cztery godziny 11 maja mieszkańcy
sołectw zebrali w sumie 20 ton śmieci.
Inicjatorami i organizatorami akcji byli seniorzy z Rady i Stowarzyszenia Seniorów
naszej gminy. Ich zapał udzielił się wszystkim, w porządkowaniu terenów wspólnych,
zbieraniu śmieci z lasów, trawników i parków pomagały dzieci, dorośli i młodzież.
Uzbrojeni w rękawiczki i worki na śmieci,
z zapasem wody mineralnej wspólnie zbierali śmieci.
20 ton odpadów zniknęło z terenów zielonych, miejsc spacerów, uprawiania sportu,
zwykłej codziennej aktywności. Przy okazji wiosenne sprzątanie stało się pretekstem
do spotkania z sąsiadami i sposobnością do aktywnego
spędzenia czasu z rodzinami. Choć niektórzy wykorzystali akcję do sprzątnięcia własnych piwnic czy garaży

Rada Seniorów i Stowarzyszenie Seniorów
Gminy Nadarzyn serdecznie dziękuje Mieszkańcom Gminy za przyjęcie zaproszenia do
wspólnego sprzątania naszych sołectw.
Efekt tych porządków to 25 pełnych kontenerów i ponad 20 ton śmieci!
Gorące podziękowania składamy wszystkim
sponsorom tego projektu – tym znanym i nieznanym dzięki którym akcja została przeprowadzona bezkosztowo.

i pozbycia się starych mebli, to lepiej, że te śmieci trafiły
do kontenerów, a nie do lasu. Byli również tak gorliwi
uczestnicy akcji, że pełne kontenery zgłaszali jeszcze na
kilka godzin przed jej oficjalnym rozpoczęciem.

Wierzymy, że takie akcje będą kontynuowane w przyszłości z jeszcze większym udziałem
mieszkańców, a zwłaszcza nauczycieli i młodzieży szkolnej, trenerów i sportowców gminnych, a może firm i zakładów pracy, które rezydują na terenie naszej Gminy.
Piękny przykład zaangażowania pokazali
harcerze Szczepu „Wataha” z księdzem Jarosławem, młodzi adepci OSP z naczelnikiem
Krzysztofem Hamernikiem oraz druhny i druhowie z OSP, przedstawiciele samorządu,
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn wraz
z pracownikami.

Na zakończenie i pamiątkę akcji zasadzono piękne
modrzewie. W niektórych sołectwach radni i sołtysi zorganizowali imprezy integracyjne z ogniskami i poczęstunkiem.
red
05 (240) maj 2019

Podsumowując tę akcję wszyscy możemy być
dumni – zarówno Ci, co czynnie uczestniczyli,
jak również Ci, którzy dopingowali, a także Ci,
co z różnych przyczyn nie wzięli udziału w akcji
– bo Gmina Nadarzyn choć częściowo pozbyła
się tylu ton śmieci. Dzięki temu jest czystsza,
piękniejsza i bardziej zielona.
Inicjatorzy akcji sprzątania:
Rada Seniorów
Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nadarzyn
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To był wspaniały sportowy dzień
Po raz piąty aktywni mieszkańcy wyruszyli spod Urzędu Gminy
Nadarzyn ku sportowej przygodzie o kijkach. Kolejna już edycja
"Marszu po zdrowie" nordicwalking przerosła nasze najśmielsze
oczekiwania, co niezmiernie cieszy
Na starcie wydarzenia pojawiło się
niespełna 100 uczestników FANTASTYCZNIE

100 WSPANIAŁYCH tworzących naszą sportową nadarzyńską
rodzinę - pełni energii, uśmiechu,
zaangażowania, to Wy sprawiacie,
że ta robota ma sens DZIĘKUJE-

siebie od kogo) "Małgosia, Marcin
- nie wiem jak Wy to zrobiliście, że
w tak krótkim czasie byliście w stanie zaktywizować sportowo tak szeroką grupę osób, nigdzie się z tym

MY - rośniemy w sportową siłę, zapraszamy kolejne osoby do uczestnictwa w zajęciach organizowanych
przez Gminny Ośrodek Sportu
w Nadarzynie.

nie spotkałem, to jest imponujące".
My wiemy, tajemnica na sukces
tkwi w Was drodzy nadarzynianie
koniec kropka.

Pałac w Radziejowicach przyjął
nas z otwartymi ramionami. Spacerowaliśmy w przepięknych okolicznościach natury, pogoda jak zwykle
WYMARZONA
Serdeczne podziękowania kierujemy do naszych nieocenionych
instruktorów nordic walking Jarka
i Michała, opiece medycznej
w osobie Beaty, naszemu reżyserowi - operatorowi kamery w jednej
osobie Michałowi, dzięki któremu
już w najbliższych dniach światło
dzienne ujrzy filmik z naszych zmagań w terenie, Pawłowi i Krzyśkowi dzięki Wam zawsze bezpiecznie
docieramy do celu.

P.S Jakże miłe i budujące były słowa zasłyszane (zachowamy to dla

Warsztaty
w Sandomierzu

Małgorzata Sałagan - Zimny
Menadżer Sportu
Marcin Rybicki - Specjalista
ds. Sportu i Rekreacji
Nie było lekko! Rozruszaliśmy
naszych czytelników, podczas intensywnych zajęć grupa zweryfikowała zdobytą wiedzę w terenie
w tym połączoną z intensywnym
marszem w Wąwozie Królowej Jadwigi - WSZYSCY DALI RADĘ !
Było warto??? Jakże znamienne słowa usłyszeliśmy od jednej
z uczestniczek: „Nadarzyn to mój
dom, czuję się potrzebna naszej lokalnej społeczności, chce się żyć”
!!! To co poczuliśmy w naszych serduchach... Dziękujemy za te piękne
słowa
Urząd Gminy w Nadarzynie każdego dnia diagnozuje, dba i wspiera potrzeby mieszkańców by NAM
WSZYSTKIM żyło się lepiej !!!

Spieszymy
dumnie
ogłosić:
Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie oraz Biblioteka Publiczna
zrealizowali pilotażowy projekt
„CZYTAM, GRAM I AKTYWNIE
SPĘDZAM CZAS”.
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Fantastyczna grupa Członków
Dyskusyjnego Klubu Książki aktywnie spędziła czas w Sandomierzu poszukując śladów łączących
Królewskie Miasto z pisarzami
związanymi z naszym regionem.

Małgorzata Sałagan - Zimny
Menadżer Sportu
Marcin Rybicki - Specjalista
ds. Sportu i Rekreacji
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Seniorzy u Zamoyskch w Kozłówce
i nie tylko...

Nadarzyn ma w planach organizowanie takich wyjazdów, na które serdecznie zapraszamy wszystkie chętne
osoby 60+ z naszej gminy.
Informacje o planowanych
wycieczkach będzie można
znaleźć m.in. na funpage’n
Srebrny Senior Nadarzyna,
dlatego warto polubić naszą
stronę.

Stowarzyszenie Rady Seniorów
zorganizowało i częściowo sfinansowało w dniach 27-28 kwietnia.
Program szkolenia i integracji został
przygotowany przez Stowarzyszenie we współpracy z Radą Seniorów
Gminy Nadarzyn. Każdy senior,
który zdecydował się wziąć udział
w tym wydarzeniu, zapłacił 135 złotych, co pozwoliło na uczestnictwo
w zajęciach szkoleniowych.
W drodze do Firleja seniorzy zwiedzili pałac Zamoyskich w Kozłówce, gdzie na pałacowym dziedzińcu
powitały seniorów dostojne pawie.
Przewodnik przedstawił historię
rodu Zamoyskich i oprowadził seniorów po wytwornych wnętrzach
pałacu. Następnie był powrót do
Firleja , gdzie część seniorów wybrała się na spacer po miasteczku,
pozostali zaś uczestniczyli w warsztatach z zakresu zdrowego stylu
życia. Wieczorem była uroczysta
kolacja, po której seniorzy bawili
się w karoke – przypominając sobie
młode lata.
Kolejnego dnia seniorzy zwiedzali bazylikę św. Anny w Lubartowie, Muzeum Diecezjalne Parafii.
W Pałacu Sanguszków, który jest
obecnie siedzibą Urzędu Miasta Lubartowa, odbyło się spotkanie Rady
Seniorów Gminy Nadarzyn i Rady
Seniorów Lubartowa. Obie rady
przedstawiły plany działania, wymieniły się doświadczeniami „Seniorzy – Seniorom” i zadeklarowały
05 (240) maj 2019

Anna Szabat
Przewodnicząca
Rady Seniorów
Krystyna Drezińska,
Barbara Wojciechowska
Członkinie Rady Seniorów

dalszą współpracę. Dzień zakończyło wspólne ognisko. W niedzielę po
Mszy św. w kościele w Firleju seniorzy wyruszyli w drogę powrotną
do Nadarzyna. Po drodze odwiedzili
jeszcze Lublin (stare miasto, zabytkowy browar Perłę).
Stowarzyszenie Seniorów Gminy

Stowarzyszenie Seniorów
i Rada Seniorów Gminy
Nadarzyn dziękują Państwu
Justynie i Jerzemu Nowińskim
za pomoc w zorganizowaniu
wycieczki

Podziękowania dla wójta
Dariusza Zwolińskiego,
dyrektor Beaty Fedorko oraz
Gminnego Ośrodka Sportu
Dyskusyjny Klub Książki przy Bibliotece Publicznej
w Nadarzynie gorąco dziękuje za zorganizowanie wyjazdu
do Sandomierza. Program wyjazdu był bardzo atrakcyjny
i różnorodny. Doznaliśmy wspaniałych wrażeń, podziwiając
urodę miasta w tym pięknym zakątku Polski. Przeszliśmy
szlakiem pisarzy, których historia Sandomierza inspirowała
do twórczości literackiej. Byliśmy bardzo szczęśliwi mogąc
tam być, ciesząc się wspólnym towarzystwem w zupełnie
nowych dla Klubu warunkach. Dziękujemy serdecznie za
ogromną troskę okazywaną nam przez wszystkich opiekunów – panią Bożenkę i panią Anię z nadarzyńskiej biblioteki, panią Małgosię i pana Marcina z GOS. Czuwał nad nami
także pan Paweł – kierowca, który bezpiecznie prowadził
naszego busa.
Raz jeszcze dziękujemy: Wójtowi gminy za wspaniałe
inicjatywy oraz fantastycznej kadrze
Biblioteki i GOS
.

Uśmiechnięci i szczęśliwi uczestnicy wyjazdu
Dyskusyjnego Klubu Książki
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O Ś W I ATA

Pierwsza edycja rodzinnego turnieju szachowego
Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego
wyników.
Pierwsze miejsce zajęły ex aequo dwie drużyny,
które uzyskały po 8 punktów: Przemysław Engel
z kl. IIIB wraz z tatą, panem Łukaszem oraz Jan
Prugar z kl. VC z tatą, panem Jarosławem.
Drugie miejsce z wynikiem 7 punktów zajął Jakub Kryszczuk z kl. IVA z tatą, panem Arturem.
Natomiast trzecie miejsce przypadło Kubie
Krzemińskiemu z kl. IIIA z tatą, panem Krzysztofem, którzy uzyskali 6,5 punktów.
Tuż za podium, na czwartym miejscu, z wynikiem 5,5 punktu uplasowała się jedyna dziewczynka w turnieju, Julia Rychlicka z kl. IIIC z tatą,
panem Krzysztofem.
Najlepsi zawodnicy za miejsca I-IV otrzymali
medale i dyplomy. Pozostałe dzieci otrzymały pamiątkowe medale oraz dyplomy.
W dniu 12 kwietnia 2019 r. w naszej szkole odbyła się
pierwsza edycja rodzinnego turnieju szachowego Szkoły
Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego.
Zawody cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
Do turnieju zgłosiło się 11 drużyn dwuosobowych.
W zawodach wzięli udział grający w szachy uczniowie
klas I-VIII wraz z osobą spokrewnioną (np. z bratem,
siostrą, mamą, tatą, wujkiem,
ciocią, babcią, dziadkiem
i „kuzynem”), tworząc dwuosobowe drużyny rodzinne.
Turniej został rozegrany systemem szwajcarskim, tempem
5 rund po 15 minut na zawodnika.
Po oficjalnym otwarciu zawodów przez dyrektora Szkoły
Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie,
panią Izabelę Bogusiewicz,
zawodnicy rozegrali zacięte
i bardzo interesujące partie
szachowe. W przerwach między rundami wszyscy mogli
odpocząć i porozmawiać w kąciku kawowym przy pysznym
domowym cieście.
Po czterogodzinnych rozgrywkach przyszedł czas na
podsumowanie i ogłoszenie

Bardzo dziękuję wszystkim Rodzinom za
udział w pierwszej edycji turnieju szachowego.

Do zobaczenia za rok!
Katarzyna Dąbrowska
Nauczyciel, opiekun szkolnego
koła szachowego

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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Młodzież świętowała Dzień Unii Europejskiej
15 lat temu Polska wstąpiła
w struktury Unii Europejskiej. Było
to jedno z najważniejszych wydarzeń w historii współczesnej naszego państwa. (…) Zaś od wejścia do
strefy Schengen w 2007 roku granice innych państw europejskich
stały się dla nas otwarte. To były
rzeczy niedostępne dla poprzednich
pokoleń. (…) UE to także nowe,

demokratyczne
standardy prawne, oświatowe,
samorządowe,
społeczne. Przynależność
do
wielkiej europejskiej wspólnoty
to nie tylko przywileje i prestiż

„dany nam już na
wieczność”, to również
zobowiązania
i obowiązki – napisał
na swoim profilu społecznościowym Dariusz Zwoliński, wójt
gminy Nadarzyn.
Nadarzyniacy
9 maja wspólnie świętowali Dzień Unii
Europejskiej. Mieszkańcy gminy spotkali
się na placu Poniatowskiego w Nadarzynie
i wspólnie odśpiewali
Hymn UE - Odę do ra-

dości. Zgromadzeni z flagami narodowymi, unijnymi i innych państw
członkowskich
przemaszerowali
dookoła placu Poniatowskiego.
- To jest nasz dzień, bo my jesteśmy
Europejczykami – powiedział na
zakończenie uroczystości Leszek
Skrzypczak, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Nadarzynie.
W ramach odchodów 15 - lecia członkostwa w UE w szkołach
i przedszkolach z terenu gminy
Nadarzyn prowadzone są zajęcia
związane z naszą przynależnością
do Unii Europejskiej.
red.

Poświęcenie kaplicy w Ruścu

18 maja 2019 r. Kardynał Kazimierz Nycz poświęcił nowy ośrodek
duszpasterski im. św. Jana Pawła II
w Ruścu. Uroczystość odbyła się
w 99 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II, który będzie patronem nowej
parafii. Kardynał podczas kazania
zwrócił uwagę, na rozpoczynające
się przygotowania obchodów setnej
rocznicy urodzin
Papieża
Polaka.
Parafia w Ruścu będzie drugą w archidiecezji warszawskiej, która będzie
miała tego wspaniałego
patrona
(pierwsza znajduje
się na Bemowie).
Po poświeceniu kaplicy Kardynał Kazimierz Nycz zapowiedział, powstanie od września br.
nowej parafii, której proboszczem
będzie obecny wikariusz w Nadarzynie ks. Jarosław Kuśmierczyk.
Ponadto podczas uroczystości przyznane zostały medale „Za zasługi
dla Archidiecezji Warszawskiej”.
05 (240) maj 2019

Z rąk Kardynała otrzymali je Tomasz Muchalski i Marcin Karczmarczyk. Medal dla pana Tomasza
to wyraz wdzięczności za dobrą
współpracę Urzędu Gminy Nadarzyn z parafią.
Z racji rozwoju infrastruktury i powstawania nowych osiedli domów
na terenie parafii Nadarzyn wciąż

przybywa mieszkańców, w związku
z tym istnieje potrzeba powstania
nowej parafii (dla sołectw Rusiec,
Kajetany, Szamoty). Potrzebę taką
archidiecezja warszawska potwierdziła już 8 lat temu. 23 października
2011 r. Kardynał Kazimierz Nycz

poświęcił plac, ofiarowany przez
gminę, przeznaczony pod budowę
nowej świątyni pw. św. Jana Pawła II. W 2013 roku zaprojektowany
został kompleks duszpasterski, który spełnia wszystkie warunki, aby
być – samodzielną parafią. Dzięki
staraniom proboszcza nadarzyńskiej
parafii – ks. Andrzeja Wieczorka,
jego wielkiemu zaangażowaniu
i hojnym datkom jego parafian –
w ciągu 20 miesięcy powstał dwupiętrowy dom parafialny, na którego parterze urządzono dużą
kaplicę na 400 osób, w standardzie europejskim. Wyposażono ją
w ołtarz, ławki, pomieszczenie do
spowiedzi św. Na piętrze zaś znajdują się pomieszczenia domu parafialnego i mieszkanie dla księdza.
W kaplicy pod obrazem św. Jana
Pawła II umieszczono Jego relikwie.
Msze święte są odprawiane w
kaplicy od 26 maja, na razie tylko
w niedzielę - o godzinie 15.
Ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz parafi
pw. św. Klemansa w Nadarzynie
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KARTA NADARZYNIAKA
- już ponad dwa tysiące osób uczestniczy 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 (parter, pokój 108)
w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla posiadaczy Karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka oraz na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka

Nasi partnerzy (zniżki):
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 wyznaczonych 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.

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 1 i 2

imienny

Koszt pasażera

[zł]

dopłata
gminy

ZDROWIE i URODA:

• Salon Urody; ul. Młochowska

137, Rozalin; 1 min = 1 zł solarium;
10% karnet na solarium. I założenie
rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216
906

• Salon Urody - Studio
Fryzur,ul. Młochowska 137,

Rozalin; 5% ogólny zakres usług
gratisy przy zakupie kosmetyków
po wybraniu usługi koloryzacji.
• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7,
Kajetany. 10% ogólny zakres usług .

• Salon Fryzjerski Marzena

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

•

Salon

Piękności

Eli

30
dniowy

N

120

60

U

60

30

ul. Mszczonowska 50K, Nadarzyn; 5%
ogólny zakres usług.

90
dniowy

N

330

130

• Centrum Depilacji Laserowej;

U

165

65

Koszt pasażera

dopłata
gminy

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 2
30
dniowy

imienny
90
dniowy

[zł]

N

72

40

U

36

20

N

212

70

U

106

135

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

•

USŁUGI:

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 GA-

ZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;

tel. 511 929 559; 5 % budowa in-
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stalacji 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 .
• 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%.

•MajicDekoracje,Wykończenia,

ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn,
10% farby dekoracyjne, farby
antykorozyjne, lakiery i impregnaty
do drewna, porady malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon, ul. Komorowska
5,
Nadarzyn;
10%
usługi
wulkanizacyjne; 10% przechowalnia
opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z
o. o. ul. Nad Utratą 171, Walendów;
www. admarbudownictwo.
pl: tel. 791 559 291; 5%
usługi remontowe, 7% usługi
wykończeniowe.
• 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
• Suchy Badyl – Florystyka

Artystyczna

ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn; 10
% upominki; 5 % świece; 10 % kwiaty cięte;5 % kwiaty doniczkowe.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,
05 (240) maj 2019

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
Dayton Motors Sp z o.o. ,ul.
Średnia 5, 05-822 Milanówek; 10%
naprawy mechaniczne, 5% części do
napraw mechanicznych

PLJ
s.c.

Telcom
Rusiec,

al.Katowicka 213,
05-830 Nadarzy;
20% światłowodowe internetowe przyłacze, 10% łącze światłowodowe 100/200 Mbps,
10% łącze światłowodowe 200/200
Mbps, 15% łącze światłowodowe
300/300 Mbps
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24,
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy
wod-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.

EDUKACJA:

• Szkoła Muzyczna „Animato”,

ul. Żółwińska 41, Gimnazjum
Nadarzyn; 5% wszystkie zajęcia
muzyczne.

• Przedszkole Niepubliczne
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68,
Rozalin; 30% wpisowe; 25% zajęcia
dodatkowe.
• 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.

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 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.

• Mazowiecki Klub Karate
Kyokushin SP w Nadarzynie, ul.

Sitarskich 4; 10% treningi Karate
Kyokushin.

• 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.

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 Pl.
Vision”,
Poniatowskiego
8,
Nadarzyn; 5% okulary
korekcyjne.

•
IMBRYK,
Pl. Poniatowskiego
40a, Nadarzyn; 10 % herbaty; 5%
kawy.
• „Klasyka” Centrum Mody; al.

Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% odzież
damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.

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

Referat Organizacyjny
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Komunikat
Wójt Gminy Nadarzyn informuje, że w dniu 23 kwietnia 2019 roku,
Wojewoda Mazowiecki Zarządzeniem nr 97 powołał Komisję gminną w sprawie szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w której wystąpiły szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne na terenie
gminy Nadarzyn. W związku z wystąpieniem przymrozków wiosennych w dniach 15-16 kwietnia 2019 r. oraz 8 maja 2019 r. na terenie
gminy, poszkodowani rolnicy proszeni są o składanie wniosków
o szacowanie szkód wraz z załącznikami:
Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok, kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ)/księga stada/paszporty, do dnia 27 maja 2019 roku.
Wnioski są do pobrania w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki – pok. 222, I piętro lub na
stronie internetowej: www.mazowieckie.pl – baner: klęski żywiołowe
- Rolnictwo straty.

SZACOWANIE OBEJMUJE TYLKO SZKODY
W UPRAWACH ROLNICZYCH I SADOWNICZYCH.

Wpadnij na zakup części samochodowych do KTD!
Atrakcyjne ceny. Profesjonalna obsługa.Sprzedaż hurtowa i detaliczna z dowozem lub na miejscu.
Pn.-pt. 8:00-19:00 sob.: 9:00-17:00, tel: 510 280 368,
Stara Wieś, ul. Grodziska 7
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Koci e s p raw y
duje się kilka, czasem kilkanaście
kotów, które codziennie o tej samej
godzinie, czekają na nich w umówionym miejscu.

Kastrujmy koty
wolno żyjące!
To
najbardziej
humanitarny i efektywny sposób ograniczenia
populacji
kotów.
Ogranicza liczbę rodzących się
kociaków, spośród których większość nie przeżywa pierwszego
roku umierając z powodu chorób
lub ginąc pod kołami samochodów. Jedna kotka tylko przez 10
lat swojego życia, może urodzić
około 100 kociąt. Kotów jest za
dużo, są niechciane, przeganiane
przez ludzi i zwyczajnie nie mają
szans na przeżycie. Tylko dzięki
kastracji możemy ograniczyć cierpienie tych zwierząt, dać im szansę
na godne życie i zmniejszyć bezdomność. Kocury po kastracji nie
wdają się w bójki, mniej migrują,
znika problem znaczenia terenu
czy głośne miauczenie. Koty wykastrowane są ostrożniejsze i co
za tym idzie bardziej bezpieczne.
Jeśli w Państwa otoczeniu przebywają wolno żyjące koty, wystarczy
zgłosić potrzebę ich odłowienia
i wykastrowania do Straży Gminnej pod nr tel. 022 7200867.
Strażnicy pomagają w ich złapaniu
i transportują kota do Przychodni
Weterynaryjnej przy ul. Reymon05 (240) maj 2019

ta 55 w Grodzisku Mazowieckim.
Po zabiegu, który wykonywany
jest na koszt Gminy, kot po kilku
dniach, wraca w miejsce bytowania. Do Państwa dyspozycji mamy
też dwie klatki-łapki. Często wypożyczamy je opiekunom społecznym kotów, którzy sami odławiają
dzikie koty, pozostające pod ich
opieką. Tylko w tym roku ze środków Gminy Nadarzyn wykastrowane zostały 33 koty wolno żyjące.
W tym sterylizacji poddano 21 kotek, które jak łatwo policzyć, przez
całe swoje życie, urodziłyby 2100
kotów!

Dokarmianie bezdomnych kotów
Każdego dnia wiele osób w naszej Gminie rozpoczyna swój dzień
od dokarmiania wolno żyjących
kotów. Nie zrażając się złą pogodą,
niejednokrotnie pretensjami niezadowolonych sąsiadów, poświęcają
swój czas, a również własne pieniądze, często z niewielkich emerytur,
aby zapewnić kotom schronienie
i pokarm. To opiekunowie społeczni. Nie zawsze zdeklarowani, ale
zawsze pamiętający o swoich podopiecznych. Pod ich opieką znaj-

Aby wesprzeć tych z Państwa,
których nie trzeba przekonywać,
że powinnością każdego z nas jest
opieka i ochrona tych zwierząt,
chcielibyśmy nawiązać z Wami
bliższą współpracę. Osoby, które opiekują się kotami w naszej
Gminie, zarówno korzystające
z pomocy Gminy, jak i pomagające
na własną rękę, bardzo zachęcamy
do kontaktu (fb „Zwierzęta z Gminy Nadarzyn”, e-mail: zwierzeta.
sg@nadarzyn.pl, tel. 501804797).
Chcielibyśmy wspólnie z Wami
zastanowić się jak usprawnić nasze działania i bardziej efektywnie
pomagać kotom, które żyją blisko
nas.
I jeszcze krótkie ps. dla tych,
którzy nie wiedzą lub zapomnieli:
Kotów wolno żyjących NIE
WOLNO wyłapywać i wywozić, utrudniać im bytowania w
ich naturalnych schronieniach,
działkach, na terenie zabudowanym, w budynkach, jakim są często nasze piwnice, przybudówki,
magazyny. Wszelkie przejawy
okrucieństwa i niehumanitarnego
traktowania mogą stać się przedmiotem postępowania sądowego
wobec osób, które nie przestrzegają praw zwierząt. Do takich działań
należy między innymi świadome
zamykanie zwierząt w pomieszczeniach, uniemożliwiając im wydostanie się, czym skazuje się je na
śmierć z głodu i pragnienia. / Ustawa o ochronie zwierząt /.

Joanna Romanowska
podinsp. d/s zwierząt
i ochrony środowiska
SG Nadarzyn
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Drodzy Mieszkańcy,
nie ma miesiąca, żeby jakiś bezdomny pies znaleziony na
terenie naszej Gminy, nie trafił do schroniska. Niektóre czekają tam na swojego człowieka miesiącami, latami, a nawet całe
swoje życie.
Będziemy Państwu przypominać o tych zapomnianych zwierzętach, licząc, że ktoś z Was rozpozna swojego zaginionego
psa, a inny Ktoś odnajdzie nowego, psiego przyjaciela.
Psy znalezione na terenie Gminy Nadarzyn trafiają najpierw
do punktu przetrzymań „Vetica” przy ul. Rolnej w Kajetanach,
a następnie, jeśli nie odnajdzie się właściciel po 3 dobach przewożone są do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim.

ADOPTUJ. NIE KUPUJ. PSY W SCHRONISKACH
NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄ NASZEJ POMOCY.

ZORRO to pies, który miał właściciela. Do schroniska
trafił we wrześniu 2018 r. i wciąż na niego bardzo czeka.
Miał czipa, ale nigdzie niezarejestrowanego, dlatego nie
udało się odnaleźć jego właściciela. Być może rozpoznacie w nim Państwo, zaginionego psa z sąsiedztwa lub zdecydujecie się zabrać go do własnego domu i pozwolicie
by stał się członkiem Waszej rodziny. On bardzo tęskni za
domem. Jest spokojnym, zrównoważonym psem, posłusznym, łagodnym, ładnie chodzi na smyczy. Ma ok 4-5 lat,
jest zdrowy, wykastrowany, gotowy do adopcji.
Kontakt w sprawie adopcji 501 804 804
CZAKI to młodziutki, cudowny, długowłosy pies, znaleziony
na terenie gminy Nadarzyn w kwietniu br.
W pierwszym kontakcie jest nieśmiały, jednak widać, że bardzo
potrzebuje
bliskości
człowieka i bardzo
chce zaufać. Kiedy tylko poczuje się pewnie
i bezpiecznie, staje się
młodzieńcem pełnym
energii, wesołym i skorym do zabaw. Wielką
przyjemność sprawia
mu drapanie po brzuszku i głaskanie.
Ma ok 1,5 roku, jest
średniej
wielkości,
waży ok 15 kg. Jest zdrowy, wykastrowany i bardzo tęskni
za domem. Do schroniska w Nowym Dworze Mazowieckim trafił w kwietniu br.
Kontakt w sprawie adopcji 501 804 797
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RZEPKA to malutka, niespełna 5 kg sunia,
która już od pół roku czeka na swojego człowieka w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim. Jest bardzo łagodna, spokojna,
grzeczna i przepiękna! Przyjaźnie nastawiona do całego świata, ludzi i innych zwierząt.
Rzepka jest młodziutka, ma ok 5 lat. Bardzo
prosimy zabierzcie ją Państwo jak najszybciej
do domu i pokochajcie!
Kontakt w sprawie adopcji 501 804 804

MINI to przekochana
malutka psia osóbka,
na króciutkich nóżkach. Ma ok 2 lat.
Została
znaleziona
w czerwonej, skórzanej obróżce na
terenie Gminy Nadarzyn w marcu br.
Jest bardzo otwarta,
proludzka i cały czas
uśmiechnięta.
Kocha ludzi, chciałaby być cały czas blisko,
a jak na razie jest zupełnie sama. Na smyczy radzi sobie bardzo dobrze, jest posłuszna i grzeczniutka. Bardzo prosimy
o najlepszy dom dla Mini, czeka w schronisku w Nowym Dworze Mazowieckim.
Kontakt w sprawie adopcji 501 804 797

Foto: Schronisko w Nowym
Dworze Mazowieckim,
prowadzone przez Fundację
Przyjaciele Braci Mniejszych
05 (240) maj 2019
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83
1 kwietnia nasz zastęp zadysponowano do pożaru nieużytków przy
ul. Komorowskiej. Spaleniu uległo
około 300 m² suchej trawy oraz zarośli. Tego amego dnia wieczorem
zostaliśmy wezwani do pożaru trawy w Wolicy na ul. Sękocińskiej.
4 kwietnia otrzymaliśmy wezwanie do usunięcia skutków kolizji
dwóch aut osobowych na drodze
serwisowej na wysokości Centrum
Mody. Zabezpieczyliśmy miejsce
zdarzenia i zneutralizowaliśmy
plamy substancji ropopochodnej.
Na miejscu obecne były dwa zastępy PSP Pruszków, Policja WRD
Pruszków oraz Pogotowie Ratunkowe.
Po powrocie do jednostki zostaliśmy zawróceni do kolejnej kolizji
w dokładnie tym samym miejscu.
Nasze działania obejmowały tak
jak wcześniej zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz neutralizację
plamy ropopochodnej.
7 kwietnia w godzinach nocnych
nasz zastęp wyjechał do załączonej czujki dymowej na teren PTAK
EXPO. Po sprawdzeniu nie stwierdzono zagrożenia.
11 kwietnia wezwano nas do pożaru trawy przy ul. Dworkowej
w Młochowie. Na miejscu obecne
dwa zastępy OSP Młochów.
13 kwietnia zadysponowano nas
do pomocy karetce pogotowia ratunkowego w transporcie osoby
poszkodowanej z mieszkania do
karetki.
14 kwietnia w godzinach wieczornych wezwano nas do zadymionegoa budynku na Placu
Poniatowskiego w Nadarzynie.
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Spaleniu uległ papier przylegający do oświetlenia punktowego. Na
miejscu obecne były trzy zastępy
PSP Pruszków, OSP Młochów oraz
Policja.
15 kwietnia nasz zastęp wezwano
do pożaru trawy oraz lasu w Krakowianach. Spaleniu uległo około
1 hektara terenu. Na miejscu obecne było OSP Młochów.
Kilka godzin później zostaliśmy
zadysponowani na ul. Dworkową
w Młochowie do pożaru torfowiska
o powierzchni około 40 m². Nasze
działania polegały na przekopaniu
wierzchniej warstwy terenu oraz jej
przelaniu wodą. Na miejscu obecne
było OSP Młochów.
19 kwietnia zadysponowano nas do
pożaru poszycia leśnego w miejscowości Granica. Nasze działania
polegały na stłumieniu ognia oraz
pomocy będącej na miejscu OSP
Nowa Wieś w zbudowaniu linii gaśniczej.
23 kwietnia nasz zastęp zadysponowano do trzech zdarzeń. Najpierw do powalonego drzewa przy
ul. Pruszkowskiej w Nadarzynie,
które tarasowało przejazd jednym
pasem jezdni.
Podczas powrotu do remizy dyspozytor z PSP Pruszków przekierował
nas do Strzeniówki na ul. Muzyczną do palącej się trawy oraz zarośli.
Spaleniu uległo około 500 m² suchej trawy oraz zarośli. Na miejscu
obecne było PSP Pruszków.
Podczas zwijania sprzętu dostaliśmy informację o kolejnym pożarze trawy tym razem w Kajetanach.
Na miejscu zastaliśmy mocno rozwinięty pożar trawy oraz zarośli,
który zagrażał pobliskim budynkom. W skutek tego pożaru spale-

niu uległo około 2000 m² terenu.
Na miejscu obecne było OSP Młochów, OSP Nowa Wieś oraz PSP
Pruszków.
24 kwietnia uczestniczyliśmy
w usunięciu skutków kolizji dwóch
aut osobowych w Paszkowie. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu
akumulatorów oraz neutralizacji
plamy ropopochodnej. Na miejscu
obecna była Policja WRD Pruszków.
25 kwietnia zadysponowano nas do
sunięcia skutków wypadku z udziałem samochodu dostawczego oraz
skutera. Nasze działania polegały
na udzieleniu pomocy przedmedycznej dwóm osobom poszkodowanym, które poruszały się jednośladem. Na miejscu obecne były
OSP Młochów, dwa zastępy PSP
Pruszków, Policja WRD Pruszków
oraz Policja Nadarzyn.
27 kwietnia nasz zastęp wezwano
do plamy oleju na wiadukcie nad
węzłem Nadarzyn. Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia do przyjazdu Policji oraz Służby Drogowej,
która zajęła się uprzątnięciem jednego pasa jezdni oraz neutralizacją
plamy.
28 kwietnia zadysponowano nas do
wydobywającego się dymu z budynku w Szamotach. Po sprawdzeniu terenu nie znaleziono źródła zadymienia. Na miejscu obecne były
PSP Pruszków oraz OSP Młochów.

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
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Sprzedam działkę: 1295 m kw.; 2787 – Urzut, ul.
Łączna, tel. 505 987 404

Anteny TV
montaż, ustawianie,
naprawy, serwis.
tel. 883 997 800
Warsztat samochodowy w Wolicy zatrudni
elektromechanika, mechanika,
oraz pomoc mechanika. tel.602 765 845
Publiczne Przedszkole w Nadarzynie zatrudni
nauczyciela wychowania przedszkolnego
na pełny etat od 1 września 2019 roku.
Kontakt: (22) 729-81-70.
Profesjonalna opieka medyczna nad osobą, chorą,
niesamodzielną, niepełnosprawną.
Tel. 663 666 822
Pracownia protetyczna w Nadarzynie,
ul. Wrzosowa 8
Ekspresowa naprawa protez, tel. 502 142 219
Wynajmę plac 2000m, Nadarzyn, ul. Wierzbowa; tel.
506 980 271
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Pogotowie ogrodnicze. Wycinki drzew, prace porządkowe.
Ogrody pielęgnacja i wykonanie. Przyłącza kanalizacyjne
od budynku do studzienki. Drenaże
i odwodnienia rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna.
tel. 511 289 481

Dziewczyna 42 lata, szuka pracy od września, od pon. do
piątku, w pełnym lub niepełnym wymiarze godzin, umowa o pracę, Nadarzyn lub okolice. 20 lat doświadczenia
w sprzedaży, obsłudze klienta, logistyce, biurze, obsługa
dokumentów, zamówienia towaru. Tel. 780 131 053

05 (240) maj 2019
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Temrex-Dynatech Sp. z o.o.
z siedzibą w Urzucie, al. Katowicka 261,
poszukuje pracowników na stanowisko:

Operator maszyn CNC
- prasy krawędziowe, mimośrodowe, gilotyny
Opis stanowiska: Obsługa maszyn CNC marki
Trumpf Amada, Promecam; ustawienie maszyny,
dobór narzędzi na podstawie rysunku i dokumentacji technicznej; nadzór nad prawidłowym przebiegie procesu, usuwanie usterek
Oczekiwania: doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku; znajomość procesów obróbki
metalu
Oferujemy: Umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z kwalifikacjami
Zainteresowane osoby prosimy o składanie
ofert na adres : t.jagiello@temrex.pl
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Temrex-Dynatech Sp. z o.o.
z siedzibą w Urzucie, al. Katowicka 261,
poszukuje pracowników na stanowisko:

Pracownik magazynowo – gospodarczy

Opis stanowiska: przygotowanie, konfekcjonowanie pakowanie i załadunek towaru; nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu wysyłkowego
Oczekiwania: doświadczenie w pracy na pdobnym stanowisku; uprawnienia na wózki widłowe
i suwnice
Oferujemy: Umowę o pracę, atrakcyjne wynagrodzenie zgodne z kwalifikacjami
Zainteresowane osoby prosimy o składanie
ofert na adres : t.jagiello@temrex.pl
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Przemoc i oferta pomocowa
Oferta Punktu Konsultacyjnego
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
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

17 - 19
10 - 13

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

16 - 20

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

Psycholog dziecięcy
Beata Nasiadka

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
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.

05 (240) maj 2019

09.05.2019
30.05.2019
06.06.2019

piątki

16 - 19.30

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

Dyżur prawny w ramach
Poradni Telefonicznej
„Niebieskiej Linii”
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.

wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

Porady prawne przez e-mail
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
(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.
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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

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

Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
tel. 728 947 323

Pani Marii Milczarek

Panu dr Robertowi Żakowskiemu

składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

wyrazy szczergo żalu i współczucia
z powodu śmierci

Męża

Mamy

Sołtys, Radny
i Rada Sołecka w Wolicy

składają Dyrektor, Koleżanki i Koledzy
z SPGZOZ Nadarzyn

Pani Agnieszce Adamiec
wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Teściowej
składa Dyrekcja i Pracownicy SP Nadarzyn

Rodzinie i Bliskim

emerytowanych nauczycielek
SP Nadarzyn

ŚP. Teresy Żakowskiej
ŚP. Krystyny Jasińskiej
wyrazy współczucia i ubolewania
składa Dyrekcja i Pracownicy SP Nadarzyn
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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:
Mróz R.: Chór zapomnianych głosów
Intryga w niespotykanej dotąd skali,
w której stawką jest
istnienie całej ludzkości.
Fantastyka
z elementami horroru
w tempie najlepszych
powieści sensacyjnych i z tajemnicą, której rozwiązanie zaskoczy
nawet najbardziej przewidujących
czytelników. Walka o przetrwanie
ludzkiej rasy rozpisana na dziesiątki światów i miliony lat. Bohaterowie, których losy będziesz śledzić
z zapartym tchem: niejednoznaczni,
wielowymiarowi i obdarzeni prawdziwa iskrą życia przez mistrza polskiego kryminału.
Gutierrez L.: English is not Easy
Jedyny w swoim
rodzaju ilustrowany
podręcznik do nauki
języka angielskiego
z niebanalną treścią,
niezbyt poprawnym
politycznie poczuciem humoru i niesamowitymi ilustracjami. Jest to również swoista
kronika przygód, które przeżyła
autorka podczas swojego długiego
pobytu w Nowym Jorku, ucząc się
języka??. Można w niej odnaleźć
17 zabawnych lekcji angielskiego,
które poruszają tematy typowo gramatyczne, choć nie tylko. Absolutny
must have dla wszystkich dorosłych
z zamiłowania uczących się języka
angielskiego.
Escobar M.: Kołysanka z Auschwitz
W maju 1943 roku
do domu Helene
Hannemann wkracza brutalnie policja
wysłana przez SS-manów, która zabiera jej rodzinę do
obozu w Auschwitz.
Kobieta decyduje się na dobrowolną wywózkę, chociaż jako Niemka
mogła wybrać wolność. Ma nadzie05 (240) maj 2019

ję, że uda się jej ochronić swoich
najbliższych. Kiedy do obozu przybywa doktor Mengele, wybiera Helene, wyszkoloną pielęgniarkę, do
prowadzenia przedszkola. Kobieta
rozpoczyna heroiczną walkę o życie niewinnych istot, które trafiły
do obozowego piekła. Poruszająca
opowieść o życiu odważnej kobiety, której poświęcenie i miłość rozświetliły najgorsze mroki historii.
Jaroń D.: Polscy himalaiści
Jest rok 1939,
czterej śmiałkowie
z Polski jako pierwsi
wchodzą na Nanda
Devi East. Dariusz
Jaroń barwnie kreśli
historię ludzi, którzy mimo uwikłania w trudny czas
historyczny nie wahają się marzyć
i mają dość odwagi i wytrwałości,
aby marzenia te spełniać. To pierwsza tak kompleksowa publikacja
o początkach polskiego himalaizmu. Autor dotarł do archiwów,
listów, dokumentów, wspomnień,
relacji świadków i bliskich, żeby
zrekonstruować drogę Polaków
w najwyższe góry świata i podjąć
próbę odpowiedzi na pytanie, co się
z nimi później stało.
Menopauza. Zmiana na lepsze
Wszystko, co kobiety
(i nie tylko) chciałyby
wiedzieć o menopauzie
w czasach, gdy 50-tka
to „nowa 30-tka”. Menopauza to naturalny
etap w życiu kobiety,
choć każda z nas doświadcza jej
na własny, niepowtarzalny sposób.
Nie jest końcem aktywności, ale
początkiem nowego. Jeśli poradzisz
sobie ze zmianami, jakie niesie, i je
zaakceptujesz, będziesz cieszyć się
życiem, odnosić sukcesy, nawiązywać dobre relacje z ludźmi oraz budować silne związki.
Norek O.: Kod 93
Mroczny kryminał osadzony
w realiach pracy policjantów podparyskiego departamentu śledczego

Seine-Saint-Denis.
Przerażająco
autentyczne opisy zabójstw oraz bezkompromisowy zespół
policjantów próbujących iść na przekór
systemowi to wyjątkowo mocna mieszanka. Czarny
humor i ironia są tutaj sposobem
na przetrwanie. Olivier Norek jest
prawdziwym policjantem, a miasto
jest prawdziwym piekłem. Czym
w takim razie jest Kod 93?
Cygler H.: Gra na cztery
Wirtuozerska gra
na instrumencie niekoniecznie się przekłada na biegłość
w sztuce życia. Przekonują się o tym
bohaterki powieści:
dwie skrzypaczki z
gdańskiej filharmonii, menedżerka
kwartetu smyczkowego i dziennikarka. Trudne relacje z mężczyznami,
toksyczne związki rodzinne, mroczne tajemnice, rywalizacja z kolegami muzykami, którzy nie przebierają
w środkach, by dostać się na muzyczny top – zajmowanie się na co
dzień kulturą wysoką nie chroni
przed takimi problemami. Czy sobie
z nimi poradzą?
Stern G.: Borderline. Dwanaście
podróży do Birmy
Reportaż Grzegorza Sterna nie jest
książką
wyłącznie
o Birmie. Autor rozmawia z buddyjskimi
mnichami, więźniami
politycznymi, oficerami rządowego wojska, wędruje przez
góry z oddziałami partyzanckich
armii. Przez rok mieszka w domach
uchodźców na pograniczu tajsko-birmańskim, jest świadkiem najważniejszych wydarzeń: ustanowienia nowej stolicy przez rządzących
krajem generałów, śmiertelnego cyklonu Nargis, pierwszych od dwudziestu pięciu lat demokratycznych
wyborów.
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PODRÓŻE MAŁE I DUŻE!
tację z podróży na Maderę. Ostatnim gościem biblioteki była Anna
Jaklewicz – autorka, podróżniczka
oraz archeolożka. Tym razem zabrała uczniów z Nadarzyna oraz
Młochowa w podróż na indonezyjskie wyspy oraz do starożytnego
Egiptu.
Działo
się…
I
dobrze,
w końcu tydzień bibliotek nie zdarza się co dzień!

Z okazji Tygodnia Bibliotek zorganizowaliśmy cykl spotkań podróżniczych dla dzieci, młodzieży,
a także dorosłych czytelników.
Naszym pierwszym gościem była
Anna Jackowska – laureatka nagrody National Geographic i autorka,
która zabrała młodzież z Nadarzyna i Młochowa w motocyklową
podróż do Japonii. Opowiedziała
również o swojej pasji i marzeniach oraz motywacji aby je spełniać. Dzień później odwiedził nas
Andrzej Maracewicz – podróżnik
i dziennikarz, który w naszej filii
w Młochowie przedstawił prezen-

P O DA R U J W I E RS Z
Biblioteka Publiczna Gminy
Nadarzyn dołączyła do ogólnopolskiej akcji społecznej Fundacji im.
Zbigniewa Herberta oraz Biblioteki Narodowej pt. „Podaruj wiersz”,
która rozpocznie się 29 maja i potrwa do 1 października.
Inspiracją był zwyczaj pisania
przez Zbigniewa Herberta wierszy
dla przyjaciół oraz ważnych dla
niego osób i ofiarowanie odręcznie
napisanych kopii. Akcja „Podaruj
wiersz” ma budować sieć międzyludzkich i międzypokoleniowych
relacji, gdzie podarowanie wiersza
ma być nie tylko formą lektury ale
swoistym wyciągnięciem do kogoś
ręki bądź podaniem dłoni. Dlatego
już dziś chcieliśmy zachęcić naszych czytelników do odręcznego
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przepisania wybranego przez siebie
wiersza i ofiarowania go komuś, dla
kogo to może być ważne. W naszej
bibliotece znajdą Państwo tomiki z poezją Zbigniewa Herberta, a
już niebawem będziemy posiadać

specjalne karty papeterii „Podaruj
wiersz” z rysunkami poety, na które będzie można przepisać wybrany przez siebie
wiersz. Karty
są również dostępne, do pobrania i wydruku, na stronie
internetowej
Fundacji: fundacjaherberta.
com i na facebookowym
fanpage’u: @
Herbert.Pan.
Mamy nadzieję, że dzięki Państwa pomocy słowa
wierszy trafią do tych osób, które
takich słów najbardziej potrzebują. Zapraszamy do wzięcia udziału
w akcji.

05 (240) maj 2019
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MAMY 2 PROJEKTY NA RAZ!

ŚWIĘTO BIBLIOTEK
I BIBLIOTEKARZY
Jak co roku, w maju obchodzimy Tydzień Bibliotek,
który rozpoczyna się 8.05 – w Dzień Bibliotekarza.
Bardzo lubimy świętować, dlatego postanowiliśmy, iż
ten szczególny czas będzie u nas trwał przez cały miesiąc. W związku z tym przygotowaliśmy szereg atrakcji: wystawy, spotkania autorskie i edukacyjne, warsztaty, lekcje biblioteczne oraz pasowanie najmłodszych
na czytelnika.

WYSTAWA O DOROCIE GELLNER
Z okazji majowego święta bibliotek
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zaprasza do
oglądania wystawy
poświęconej znanej poetce, prozaiczce oraz autorce
tekstów piosenek
dla dzieci. Dorota
Gellner to nie tylko autorka „Mysiej
wyprawy” i licznych wierszyków,
ale również Dama Orderu Uśmiechu. Jej książki zostały wpisane na
Listę Skarbów Muzeum Książki
Dziecięcej. Prezentowana wystawa
jest podsumowaniem 35-lecia pracy twórczej. Została przygotowana

Mamy przyjemność przekazać
Wam naprawdę dobre wieści i to
podwójne! W ostatnim czasie Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
składała wnioski o udział w 2 projektach edukacyjnych: „Para-buch!
Książka w ruch!” oraz „Kliknij.
Sprawdź. Zrozum”. Okazało się to
podwójnym strzałem w dziesiątkę,
gdyż zakwalifikowaliśmy się do obu
programów.
Nasza satysfakcja jest tym większa, iż w przypadku „Kliknij.
Sprawdź. Zrozum” jesteśmy 1 z 25
bibliotek, w skali całego kraju, które przebrnęły przez sito rekrutacji.
O szczegółach dotyczących realizacji projektów będziemy informować
na bieżąco.

PLANSZÓWKI
NA CAŁEGO!

i udostępniona przez zaprzyjaźnioną Bibliotekę Miasta i Gminy Piaseczno. Ekspozycja znajduje się na
parterze hallu Oddziału dla dzieci
(wejście od strony ronda) i będzie
dostępna do końca maja.

Zapraszamy

Planszówki już od 3 lat zagościły,
na stałe, w bibliotece. Oprócz cotygodniowych piątkowych spotkań,
organizujemy również regionalne
turnieje mistrzostw Polski w różnych grach. Tak też było w sobotę
18 maja. Entuzjaści planszówek
walczyli w eliminacjach kultowej
gry Carcassone. Emocji było równie
wiele co uczestników, a zwycięzca
pojedzie na rozgrywki finałowe do
Krakowa. Potem już tylko mistrzostwa świata w Niemczech. (fot.poniżej)

O KONSTYTUCJI
3 MAJA

Mimo że rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja już za nami,
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn upamiętniła to święto prelekcją
przygotowaną przez Czytelnika.
Piotr Ukleja, historyk, przybliżył to wydarzenie omawiając obrazy przedstawiające obrady Sejmu
Czteroletniego oraz prezentując
schemat ustroju Rzeczypospolitej.
Podsumowaniem prelekcji był konkurs związany z najwybitniejszymi
postaciami Konstytucji, a nagrodą
była reprodukcja obrazu „Konstytucja 3 Maja 1791 roku” Jana Matejki,
który znajduje się w zbiorach Zamku Królewskiego w Warszawie.
05 (240) maj 2019

Beata Fedorko Dyrektor Biblioteki
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których nikt już nie pamięta. Milcząc
patrzą prosto na mnie i tylko na podstawie ich stroju, czy wyrazu twarzy
mogę próbować zgadnąć kim byli
i czym się zajmowali. Zawsze korciło mnie, żeby wymyślić im jakieś
nowe, barwne życiorysy i właśnie
z takich pragnień i fantazji narodził
się niniejszy album. Przedstawiam
Państwu kolekcję hipotetycznych
portretów moich prawdopodobnych krewnych w formie piosenek
w stylu retro i zapraszam do liryczno-humorystycznej podróży w czasie. Oto historie, które niekoniecznie
się zdarzyły, ale zdarzyć się mogły...

„Album rodzinny”, to pełen humoru spektakl złożony z piosenek,
cytatów z poradników deklamatoryki z początku XIX wieku, fragmentów podręcznika dobrych manier i anegdot rodzinnych. Teksty
nawiązują stylistycznie do szlagierów międzywojnia, a w muzyce pobrzmiewają rytmy fokstrota, swingu, charlestona i tanga.
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Stary album rodzinny. Wehikuł
czasu. Otwieram go i przenoszę się
w cudowne lata dwudzieste i lata
trzydzieste, czasy młodości moich
dziadków. Świat fraków, cylindrów,
długich sukien i kapeluszy z piórem,
ale także fokstrota, tanga i charlestona. Uwielbiam te podróże w czasie. Często jednak na fotografiach
obok moich krewnych widzę ludzi,

Kacper Kuszewski - urodził się
w Słupsku, ale dzieciństwo spędził w Trójmieście i tu, na deskach
gdyńskiego Teatru Dramatycznego (obecnie Teatr Miejski) stawiał
swoje pierwsze kroki na scenie.
Miał wtedy 6 lat. Pierwszą dużą
rolę (Gavroche) zagrał w wieku 13
lat w polskiej prapremierze musicalu „Les Miserables” („Nędznicy”)
w Teatrze Muzycznym w Gdyni
w reżyserii Jerzego Gruzy.
Przez dwanaście lat uczył się
w szkole muzycznej, najpierw
w Gdyni, potem w Gdańsku,
a w końcu w Bydgoszczy, grając na
fortepianie i klarnecie.
Po ukończeniu studiów na Wydziale Aktorskim warszawskiej
Akademii Teatralnej (1999) współpracował z teatrami warszawskimi: Narodowym, Polskim, Sceną
Prezentacje i Romą w Warszawie,
a także Kabaretem Olgi Lipińskiej.
Zagrał ponad 30 ról w dubbingu,
użyczał głosu między innymi Luke’owi Skywalkerowi oraz disneyowskiej Myszce Miki.
Dużą popularność przyniosła mu
rola Marka Mostowiaka w serialu
„M jak miłość”, w którym grał od
2000 roku. Sympatię widzów zyskał również występując w telewizyjnym show „Jak Oni Śpiewają”
(2008), gdzie doszedł do finałowego
05 (240) maj 2019
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odcinka. Tańcząc w parze z Anną
Głogowską zwyciężył 13. edycję
„Tańca z Gwiazdami” (2011). Zwyciężył w 8 edycji programu „Twoja
Twarz Brzmi Znajomo”, dzięki czemu został jurorem kolejnego wydania, zastępując Bartka Kasprzykowskiego. Ma też w dorobku kilka ról
filmowych („Strefa ciszy”, „Karol,
człowiek, który został papieżem”,
„Wkręceni”) oraz w Teatrze Telewizji.
W 2007 roku ukończył podyplomowe studia aktorskie na uniwersytecie w angielskim Manchesterze
w Anglii. W latach 2008 - 2016
był aktorem Teatru Pieśń Kozła we
Wrocławiu, uznawanym za jedną z
najlepszych niezależnych grup teatralnych w Europie i odnoszącym
znaczne sukcesy na międzynarodowych festiwalach. Spektakl „Pieśni
Leara” zdobył cztery nagrody (w

tym dwie najważniejsze, The Herald’s Archangel oraz The Scotsman’s
Fringe First) na największym na
świecie festiwalu teatralnym Fringe
w Edynburgu w 2012 roku.
Śpiewanie jest ważną częścią jego
działalności zawodowej już od chwili debiutu w Teatrze Muzycznym w
Gdyni. Wziął udział w wielu spektaklach, koncertach i projektach muzycznych występując m.in u boku
Katarzyny Groniec, Mariana Opani
czy Krystyny Tkacz, zaśpiewał partię Jasia w aktorskiej wersji opery
Humperdincka „Jaś i Małgosia”
zrealizowanej przez Polskie Radio,
razem z Katarzyną Zielińską zrealizował w Teatrze Roma spektakl
muzyczny „Berlin, czwarta rano”
oparty na piosenkach z niemieckich
kabaretów z lat 30-tych XX wieku,
który został świetnie przyjęty przez
publiczność i krytyków.

Kacper zajmuje się też pracą
pedagogiczną. W latach 19992003 był asystentem Anny Seniuk
w warszawskiej Akademii Teatralnej, zaś w latach 2009-2012 prowadził zajęcia ze śpiewu zespołowego
w ramach kursu Master of Arts realizowanego przez Teatr Pieśń Kozła
dla Manchester Municipal University. Obecnie uczy tego przedmiotu
w London School of Performing
Arts Practices w Londynie.
Często angażuje się także w działania społeczne i charytatywne,
m.in. od kilku lat jest ambasadorem
Fundacji Pomocy Rodzinom i Chorym na Mukowiscydozę MATIO.
Wspomaga też działania akcji Szlachetna Paczka oraz fundacji Uratujmy Życie, pomagającej chorym na
rzadką chorobę genetyczną, sanfilippo.
opr. na podstawie strony internetowej www.piartstudio.com.pl

20 Urodziny NOK 15 czerwca 2019 r.
19.00 - część oficjalna, ok. godz. 20.00

STANISŁAW TYM
w programie Mieszanka Firmowa

Stanisław Tym – komediopisarz, satyryk, autor skeczów,
felietonista, jeden z najbardziej
lubianych polskich aktorów komediowych.
Siecze, smaga, kpi, ośmiesza,
drwi, bawi, pochyla się z troską...
Nawet najstarsi nie pamiętają od
kiedy. Bo Stanisław Tym jest od
zawsze – dla jednych jako niezapomniany kaowiec z „Rejsu”,
Ochódzki z „Misia” czy „Rozmów
kontrolowanych”, dla innych jako
autor sztuk teatralnych („Rozmowy przy wycinaniu lasu”) i skeczów, które przeszły do historii
polskiego kabaretu („Wężykiem,
wężykiem”). Jeszcze inni najbardziej cenią jego talent felietonisty
– dziś pisze dla „Polityki”. Tym
nigdy nie traci poczucia humoru:
„Jestem szczęśliwy, gdy ludzie
się śmieją. Śmiech pozwala zapomnieć o przykrościach, biedzie,
złym losie. Daje wolność. Choćby
na chwilę”.
W NOK wystąpi w autorskim
programie kabaretowym zatytułowanym ,,Mieszanka firmowa”. To
wieczór, w którym Tym jak zwykle
05 (240) maj 2019

żartuje, kpi, kłuje, czasem nawet
ostro przykłada. Felietony, piosenki, skecze i opowieści pokazują w
inteligentny i zabawny sposób Polskę, Polaków, media, ludzi kultury
i polityki.
Przy fortepianie – Krzysztof Baranowski.

Bilety - 35zł – normalny;
30zł – karta mieszkańca
Sprzedaż w kasie NOK
od 3 czerwca w godz. 13.00
– 18.00, lub online:
www.nok.pl

Opr.na podstawie informacji
otrzymanych od artysty

W dniu 15.06.2019r. sprzedaż od godz. 18.00
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20 lat Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Mamy już dwadzieścia lat. To
symboliczna rocznica – już więcej
niż pełnoletność, a jeszcze wszystko
przed nami. Zebraliśmy różnorodne
doświadczenia, poradziliśmy sobie
w trudnych chwilach i zaczynamy
zbierać owoce naszych działań.
Dwudzieste urodziny NOK to doskonała okazja, by opowiedzieć trochę o naszej działalności, pokazać
w jakim momencie obecnie się znajdujemy i pochwalić się osiągnięciami.
Nadarzyński Ośrodek Kultury to
samorządowa instytucja kultury,
działającą na podstawie Uchwały
Nr VI/59/99 Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 24 lutego 1999 roku w sprawie utworzenia Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury oraz zatwierdzenia
statutu.
Od 2002 roku mieści się w zabytkowym budynku przy Placu Poniatowskiego 42. Obecnie dysponuje
znakomicie wyposażoną wielofunkcyjną salą widowiskową, która czasem jest salą teatralną lub koncertową, czasem kinem, a na co dzień
służy uczestnikom nokowych zajęć.
Mamy też działającą od 2016 roku
stałą galerię sztuki i sale, w których
odbywają się zajęcia. Największym
skarbem NOK jest jednak zgrany
i kreatywny zespół pracowników
i współpracowników, prowadzony
przez dyrektor Kamilę Michalską.
I oczywiście ci, którzy współtworzą
NOK korzystając z naszej oferty.
Nadarzyński
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proponuje wiele zajęć stałych dla
dzieci, młodzieży i dorosłych. Począwszy od zajęć plastycznych,
poprzez muzyczne, taneczne, fotograficzne, modelarskie, naukę języka angielskiego, a skończywszy na
tajemniczo brzmiącym „Destination
Imagination – oczyma wyobraźni”
– zajęciach, które uczą dzieci kreatywnego rozwiązywania problemów.
Działa tu również Uniwersytet
Trzeciego Wieku. Naszym studentom proponujemy malarstwo,
zajęcia komputerowe, muzyczne
(„Artystyczne zajęcia z Markiem”),
język angielski, teatr po angielsku,
zumbę, gimnastykę dla seniorów,
Tai Chi oraz warsztaty pozytywnego myślenia.
NOK to nie tylko Nadarzyn.
W pięciu miejscowościach naszej
gminy – w Młochowie, Parolach,
Urzucie, Wolicy i Rozalinie – działają świetlice. Tam również bardzo
dużo się dzieje. Prócz klasycznych
zajęć świetlicowych (bilard, piłkarzyki, ping-pong, odrabianie lekcji)
prowadzone są różnego rodzaju zajęcia stałe: artystyczne, ceramiczne,
komputerowe, robotyka, sportowe,
fitness, taneczne, kulinarne, kulinarno-krajoznawcze, teatralno-kabaretowe, czytelnicze.
Są to również miejsca spotkań
Kół Gospodyń Wiejskich.
Zarówno nadarzyńska „centrala”
jak i świetlice oferują wiele różnorodnych imprez (artystycznych,

edukacyjnych, muzycznych, teatralnych, patriotycznych, ekologicznych, kulinarnych oraz konkursów).
Są wśród nich imprezy cykliczne
np. Teatrzyk w walizce, Koncerty
dla Dużych i Małych, Kino Nokowe, Salon Poezji K40, wystawy
i wernisaże w Galerii 51 m2. Na
uwagę zasługują imprezy plenerowe, takie jak: „zaPARKuj
w Młochowie” (cieszące się wielką popularnością letnie koncerty
w młochowskim parku) czy Piknik
z Okazji Dnia Dziecka w Wolicy.
NOK organizuje też wycieczki i wyjazdy do teatru. Każdego
roku bierzemy udział w Wielkiej
Orkiestrze Świątecznej Pomocy;
organizujemy Mikołajki w NOK;
eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”; „Darcie pierza, nie kotów, czyli
Dzień Kobiet w NOK” (świętujemy
prezentując sylwetki ciekawych
mieszkanek naszej gminy); Urodziny NOK; Bal Karnawałowy; Zatracając się w Tańcu (autorska impreza Pauliny Piśkiewicz); Warsztaty
Filozoficzne dla Dzieci; Narodowe
Święto Niepodległości; Letnie i zimowe warsztaty artystyczne; wakacyjne warsztaty w ramach cyklów
Last Minute oraz Akcja Animacja.
Zapraszamy na koncerty, spektakle,
wykłady, imprezy okolicznościowe,
warsztaty. Tradycją NOK jest również organizacja corocznych konkursów „Szopka Bożonarodzeniowa”i „Pisanka i Palma”.
Współpracujemy z instytucjami
w gminie uczestnicząc w organizacji m.in. Orszaku Trzech Króli,
05 (240) maj 2019
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Narodowego Czytania, Pikniku
Rodzinnego, czy Dni Profilaktyki
i Zdrowego Stylu Życia.
„Produktem eksportowym” Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury są:
NOK!Teatr, Zespół NOK Pęd Band,
Kabaret „Biedronki” oraz zespoły
taneczne prowadzone przez Paulinę
Piśkiewicz – grupy uhonorowane na
wielu ogólnopolskich przeglądach,
festiwalach i konkursach.
Prowadzony przez dyrektor Kamilę Michalską NOK!Teatr działa
od 2011 roku i ma na swoim koncie
już pięć premier, a z okazji dwudziestolecia przygotowuje kolejną.
Grają w nim (na profesjonalnym poziomie) aktorzy-amatorzy – mieszkańcy gminy i pracownicy NOK.
Laureatem wielu nagród jest również powołany i prowadzony przez
Marka Rejnowicza znakomity NOK
Pęd Band. Zespół działa od 2011

NAGRODY NOK
Uczestniczki zajęć tanecznych
prowadzonych przez instruktorkę
NOK - Paulinę Piśkiewicz dzielnie
walczyły w wielu kategoriach
podczas Turnieju Tanecznego
„Spectrum” w Warszawie.
Oto wyniki:
Lidia Chojnacka - miejsce
IV, Solo Inne formy 12-15 lat ( na
26 uczestniczek).
Magda Borowska i Iza Michałowska - miejsce II,  Duet Inne Formy
15 +

roku i nagrał już dwie płyty.
Kabaret „Biedronki” wymyśliła
i prowadzi Anna Balsam. Jest to
dziecięca grupa teatralna działająca
w Świetlicy w Młochowie. Praca
z zespołem opiera się przede wszystkim na ćwiczeniach i zabawach teatralnych. I trzeba przyznać, że te
zabawy przynoszą znakomite efekty, o czym świadczą kolejne wygrane na ogólnopolskich festiwalach.
Nagrodę za nagrodą zdobywają
też podopieczni Pauliny Piśkiewicz,
która prowadzi w NOK „Taneczny
MIX”.
Nie można w tym momencie nie
wspomnieć o osiągnięciach „Młodych Duchem”, zespołu skupiającego nadarzyńskich seniorów i prowadzonego przez Marka Rejnowicza,
który również ma na swoim koncie
liczne nagrody i wyróżnienia.

ścia lat nieustającego rozwoju, chcemy podziękować wszystkim, którzy
przyczynili się do naszych sukcesów: Władzom samorządowym,
które tworzyły i tworzą sprzyjającą
atmosferą do autonomicznego działania; Uczestnikom zajęć; grupie
oddanych Wolontariuszy; Sponsorom; Życzliwym Ludziom i Kibicom naszej działalności; wszystkim,
którzy wspierali nas mentalnie;
wiernej i stale powiększającej się
Publiczności; zaprzyjaźnionym Instytucjom; Zespołom i Grupom,
które zdobywają dla nas laury; Sołtysom, Dyrektorom, Nauczycielom,
Rodzicom naszych podopiecznych
i... naszym Bliskim.

Bądźcie z nami przez
kolejnych dwadzieścia lat!
Zespół NOK

Zbierając siły na kolejne dwadzieMagda Borowska, Maja Sokół i
Oliwia Małek - II miejsce, Miniformacja Inne formy 12-15 lat
Formacja InMotion Kids (debiutantki) - III miejsce w kategorii do
lat 11.
Formacja InMotion II - II miejsce
w kategorii formacje 12-15 lat
Formacja InMotion - wyróżnienie
w kategorii formacje 12-15 lat

Kilka przygód, nowe
doświadczenie
i kolejna nagroda!

Najnowszy program grupy teatralno-kabaretowej Biedronki „Bo

czemu, by nie” znowu został doceniony przez jury.
Tym razem na XXIV Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym „Kwiecień - Plecień” w Sierpcu Biedronki
zdobyły I miejsce!!!
Gratulujemy!
Z radością informujemy, że zespół
wokalny „Młodzi Duchem” zajął III
miejsce na VII Mazowieckim Przeglądzie Piosenki Polskiej „Kocham
Cię Ojczyzno”.
Rubrykę redaguje
Kamila Michalska
Dyrektor NOK

UWAGA KONKURS - Dwadzieścia lat minęło...
W tym roku NOK kończy dwadzieścia lat. Okrągła rocznica to znakomita
okazja do spojrzenia w przeszłość. Stąd pomysł, by ogłosić konkurs na
najciekawsze wspomnienie związane z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury.
Można pisać zarówno o tym, co działo się przed dwudziestu laty, jak i o tym, co
wydarzyło się miesiąc temu i wykorzystać do tego dowolną formę literacką (proza,
poezja, utwór sceniczny). Mamy nadzieję, że konkurs stanie się początkiem tworzenia subiektywnej, przedstawionej z wielu perspektyw historii NOK. Liczymy, że zaskoczycie nas Państwo, pisząc o czymś, czego być może nie pamiętamy lub wręcz
przeciwnie, pomożecie przeżyć na nowo z innej perspektywy, to co doskonale zapisało się w naszej pamięci.
Teksty (10 stron A 4) wraz z podpisanymi załącznikami przesyłajcie na adres:
konkursy@nok.pl do 30 września 2019 roku. Główna nagroda wynosi 1000 zł.
Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród nastąpi w dniu 23 listopada
2019 roku w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Regulamin wraz załącznikami dostępny jest na stronie www.nok.pl w zakładce „Konkursy”.

Czekamy na Wasze wspomnienia!
05 (240) maj 2019
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Sport

Tenis stołowy

Brązowy medal Mistrzostw
Polski Juniorek dla
Dominiki Gilewskiej!
W Mistrzostwach Polski rozgrywanych w Mławie w dniach 2428.04.2019r. nasz klub reprezentowały Dominika Gilewska, turniej
indywidualny i drużynowy oraz
Magdalena Kiełbik, turniej drużynowy. Dla naszych dziewczyn były
to bardzo udane zawody.
Najlepszy wynik Dominika uzyskała w grze podwójnej, gdzie w parze z Aleksandrą Garb (Gorce Nowy
Targ) awansowały do półfinału. Tu
niestety dziewczyny uległy Wicemistrzyniom Europy, parze Katarzyna
i Anna Węgrzyn 0:3. Tym samym
Dominika zdobyła 3 miejsce i brązowy medal.
W turnieju indywidualnym po serii
zwycięstw Dominika awansowała do najlepszej ósemki w Polsce.
W grze o medal uległa Mai Miklaszewskiej (MRKS Gdańsk) 0:4. Dla
Dominiki był to najlepszy występ
w tym sezonie, który zakończyła
w rankingu indywidualnym w najlepszej ósemce w Polsce i została
powołana do reprezentacji Polski na
Polish Open który będzie rozgrywany w maju w Cetniewie.
Wyniki naszych dziewczyn w pozostałych konkurencjach
Gra mieszana: Dominika Gilewska
miejsce 17-32. Turniej drużynowy
Dominika Gilewska, Magdalena
Kiełbik miejsce 13-16

I liga kobiet

Zakończyły
się
rozgrywki
I ligi kobiet w sezonie 2018/2019.
W ostatnim meczu rozegranym
5 maja. pokonaliśmy MLUKS Rawę
Mazowiecką 7:3. Nasze dziewczyny
w składzie Aleksandra Falarz, Wik-
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toria Ziemkiewicz, Dominika Gilewska, Aleksandra Dąbrowska oraz
Weronika Bożek po osiemnastu kolejkach gier ostatecznie uplasowały
się na drugiej pozycji. Nasz bilans
zespołowy to 11 zwycięstw, 4 remisy i 3 porażki. W tym sezonie trzeba
powiedzieć, iż liga była bardzo trudna, wiele spotkań oscylowało wokół
remisów i nawet z ostatnią drużyną
w tabeli spotkania były bardzo trudne i nerwowe. Indywidualnie najlepszy ranking osiągnęła Ola Falarz.
28 zwycięstw i 8 porażek dało jej
drugi indywidualny ranking w lidze.
Jednak wszystkie nasze dziewczyny
zagrały na dobrym równym poziomie i to dało nam 2 miejsce w lidze.
Rankingi naszych dziewczyn:
Wiktoria Ziemkiewicz 22 zwycięstwa 14 porażek, Dominika Gilewska 22 zwycięstwa 14 porażek,
Ola Dąbrowska 18 zwycięstw 17
porażek
Wielkie gratulacje za cały sezon
2018/2019! Szkoda, że jako zespół
nie możemy przystąpić do gier barażowych o Ekstraklasę. Pomimo iż
dwa zespoły uzyskują prawo udziału w grach barażowych to jednak
przepisy PZTS nie zezwalają na taki
start gdyż nie może być dwóch drużyn z jednego klubu w Ekstraklasie.
Jeszcze raz gratulacje za Waszą
postawę, serce i walkę przy stole.

Nasi Kadeci
w czołówce w Polsce

W dniach 2-5.05.2019r. rozegrana została Ogólnopolska Olimpiada
Młodzieży w tenisie stołowym. Do
Mistrzostw Polski Kadetów rozgrywanych w Bilczy zakwalifikowała
się
nasza
drużyna
w składzie:
Filip Kostecki, Tomasz
Trzaskowski
oraz
Max
Nawarski
oraz indywidualnie Tomek i Filip.
Po
bardzo dobrych
grach w turnieju drużynowym nasz
zespół otarł się o podium. W rozegranych spotkaniach wygraliśmy
z zespołami MKS EMDEK Bydgoszcz 3:2, z TKS Granit Strzelin
3:0 ale ulegliśmy faworytom grupy
zespołowi ZKS Drzonków 1:3 ma-

jąc piłki meczowe w grach pojedynczych. Tym samym nasi zawodnicy
zostali sklasyfikowani na miejscach
5-8 w Polsce i potwierdzili że są
w stanie rywalizować z najlepszymi
zawodnikami w kraju.
W turnieju indywidualnym najwyżej, bo do czołowej 16 awansował Tomek Trzaskowski.
W całym turnieju chłopcy pokazali walkę w wielu spotkaniach. Teraz
przechodzimy do kategorii junior
i myślę, że ciężko indywidualnie
trenując dojdziemy do poziomu
aby wygrywać z najlepszymi. Tego
i kolejnych zwycięstw Wam życzę. Naszym kolejnym wyzwaniem
jest dojście do baraży o trzecią ligę
w najbliższych dniach.

Dwa medale w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski
w tenisie stołowym

Zawody rozegrane zostały w Krośnie. Nasz klub reprezentowali Wiktoria Ziemkiewicz, Weronika Bożek
oraz w chłopcach Dominik Borowski. W turnieju drużynowym jako
zespół Mazowsza nasze dziewczęta
awansowały do finału gdzie po zaciętej walce uległy zespołowi KSTS
Krosno 2:3. W finałowym pojedynku, bardzo zaciętym w ostatniej grze
Wiktoria uległa Katarzynie Galus
2:3. Szkoda, złoto było blisko. Tym
samym Wiktoria i Weronika zdobyły medal srebrny!
Brązowy medal w turnieju deblowym padł łupem Wiktorii Ziemkiewicz, która grała w parze z Agatą
Uchnast (ATS Białystok). W półfinale dziewczyny pokonały turniejową jedynkę, parę Julię Ślązak
oraz Karolinę Lalak 3:2. W grze
o finał niestety uległy parze Agata
Zakrzewska, Gabryiela Dyszkiewicz 0:3. Pozostałe wyniki naszych
reprezentantów; turniej indywidualny: Wiktoria Ziemkiewicz miejsce
9-16, Dominik Borowski miejsce
33-48, Weronika Bożek miejsce
33-48; gra podwójna: Wiktoria
Ziemkiewicz miejsce 3, Dominik
Borowski   miejsce 17-32; gra mieszana: Wiktoria Ziemkiewicz miejsce 9-16,Weronika Bożek miejsce
33-64; turniej drużynowy: Wiktoria Ziemkiewicz, Weronika Bożek miejsce 2, Dominik Borowski
miejsce 13-16
Gratulacje dla wszystkich naszych
reprezentantów za walkę i życzymy
powodzenia w dalszych startach!!!!

05 (240) maj 2019
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Piłka nożna
W sezonie piłkarskim 2018/2019
drużyna piłki nożnej seniorów
GLKS Nadarzyn, prowadzona przez
sztab trenerski: Łukasz Milankiewicz – trener, Marek Milankiewicz
– asystent, Paweł Pazdan – trener
bramkarzy (w rundzie jesiennej),
Tomasz Zakrzewski – trener bramkarzy (od rundy wiosennej), występuje w rozgrywkach klasy „A” gr.
III Mazowieckiego Związku Piłki
Nożnej.
Głównym celem szkoleniowym
drużyny było wprowadzanie młodych wychowanków Klubu do
pierwszego zespołu, ogrywanie
ich, aby nabrali doświadczenia
w piłce seniorskiej, a w najbliższej
przyszłości stanowili o sile zespołu.
Celem sportowym było zajęcie jak
najwyższego miejsca w tabeli po
rundzie jesiennej. Niestety, już na
samym starcie sezonu, wypadł ze
składu doskonale zapowiadający się
junior Kacper Karaban, który został
poszkodowany nie z własnej winy
w wypadku drogowym.
Bardzo dobrze wkomponowali
się w drużynę pozostali wychowankowie z rocznika 2001: Mateusz
Zapolski, Adamczyk Dawid oraz
Winiarczyk Jarosław, którzy niemal natychmiast stali się podstawowymi zawodnikami wyjściowej
jedenastki. Siłę ofensywną drużyny
stanowili Paweł Milankiewicz oraz
Kamil Dąbrowski (który niestety, po
rundzie jesiennej odszedł do lokalnego rywala „Anprel” Nowa Wieś).
Po udanej rundzie jesiennej, nasz
zespół zajmował 3 miejsce w tabeli,
mając bliski kontakt z przeciwnikami w walce o czołowe lokaty. Zarząd Klubu postawił przed trenerem
– Łukaszem Milankiewiczem i jego
podopiecznymi ambitny cel, jakim
jest awans do Ligi Okręgowej.
Rundę wiosenną nasz zespół rozpoczął od meczów z bezpośrednimi rywalami w walce o awans.
W pierwszym meczu pokonaliśmy
„Orzeł” Baniocha 2:1, lecz przegraliśmy na boisku RKS „Okęcie” 2:4.
Sytuacja w tabeli wyklarowała się
na tyle, że w walce o 2 miejsca dające awans do Ligi Okręgowej, pozostały już tylko trzy zespoły.
Po 22 kolejkach, pierwsze miejsce w tabeli zajmuje RKS „Okęcie”
Warszawa z dorobkiem 55 punktów,
drugie miejsce GLKS Nadarzyn –
54 punkty, a trzecie „Orzeł” Baniocha 52 punkty.
05 (240) maj 2019

Na uwagę zasługuje fakt zdobycia przez nasz zespół 95 goli
w 22 spotkaniach, co prognozuje, że
w całym sezonie przekroczymy
„setkę” strzelonych bramek, a byłby
to rzadko spotykany wynik, biorąc
pod uwagę wszystkie poziomy rozgrywkowe.
Runda wiosenna rozpoczęła się
pechowo. Kontuzje odnieśli trzej
wspomniani wcześniej młodzi zawodnicy. Mateusza Zapolskiego
i Dawida Adamczyka, kontuzje
zmusiły do absencji na okres 5-6
tygodni, a Jarka Winiarczyka ok.
4 tygodni.
Trudna sytuacja kadrowa zdeterminowała trenera Łukasza Milankiewicza do dokooptowania do drużyny zawodników Olafa Baeckera
(bramkarz), Kacpera Wojtasiuka
i Łukasz Wasilewskigo z drużyny juniorów młodszych (rocznik
2003), prowadzonej przez trenera
Mateusza Sielskiego. Do zespołu
dołączył też wychowanek naszego Klubu – Daniel Padamczyk,
a w trudnej sytuacji kadrowej, pomóc w walce o awans postanowili
też Tomasz Jagiełło i Amadeusz Maranowski, którzy od pewnego czasu
nie byli czynnymi zawodnikami.
Niewątpliwymi wzmocnieniami
zespołu, poczynionymi przez Zarząd
Klubu w rundzie wiosennej są: wypożyczony ze „Znicza” Pruszków
– Michał Piszczatowski, który stał
się filarem naszej defensywy oraz
Patryk Wasilewski, doświadczony
środkowy
pomocnik, pozyskany ze
Starych
Babic.
Mamy
nadzieję,
że kontuzjowani zawodnicy
wrócą na
ostatnie
3 mecze,
ponieważ
do końca rozgrywek trzeba wygrać
wszystkie spotkania, aby nie oglądać się na wyniki rywali w walce o
awans.
Na szczęście w składzie jest „Milan”. Nasz najlepszy strzelec Paweł
Milankiewicz ma na swoim koncie
36 strzelonych bramek w dotychczasowych 22 meczach. Można by
rzec „czołowy snajper Europy”, bo
Leo Messi zakończył sezon hiszpańskiej Primera Division z takim

samym dorobkiem bramkowym,
a Milan ma jeszcze przed sobą
4 mecze.
Zespół wspierany jest przez ok.
30-to osobową, zorganizowaną
grupę fanów, pod przewodnictwem
Aleksandra Brzostowskiego, którzy
zarówno podczas meczów na własnym stadionie, jak i wyjazdowych
przygotowują oprawę i dopingują
zawodników.
Dzięki nim atmosfera podczas
meczów jest prawdziwie piłkarska,
co powoduje, że zawodnikom gra
się dużo lepiej, a i pozostali kibice
mają dużą frajdę.
To dzięki ich zorganizowanemu
dopingowi, wielu mieszkańców
Nadarzyna zaczęło przychodzić
na mecze. I tu należy z całą mocą
i dumą podkreślić, że nasi kibice,
w zdecydowanej większości bardzo
młodzi ludzie, należą do nielicznych w województwie, a może nawet kraju grup kibicowskich, które
dopingują drużynę nie używając
słów wulgarnych. Ich doping i przyśpiewki skierowane są na wsparcie
naszych zawodników, a nie na ubliżanie przeciwnikom, ich kibicom,
czy sędziom. Oprawa w postaci flag,
szalików, a przede wszystkim rac,
jest bezpieczna i nie powoduje kar
dla klubu. MOŻNA…???
Połączenie rutyny z młodością
pozwoli na radość z awansu do Ligi
Okręgowej po ostatnim meczu drużyny seniorów!

Zapraszamy kibiców na mecz
decydujący o awansie na stadion
GOS, przy ul. Żółwińskiej 20
w sobotę 08.06.2019 (sobota)
Nadarzyn – Walka Kosów
WSZYSCY NA STADION !

Trener koordynator
GLKS Nadarzy
Dariusz Maranowski
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Piłka siatkowa
Maj był bardzo pracowity dla zawodniczek oraz kadry trenerskiej
sekcji piłki siatkowej GLKS Nadarzyn. Dziewczęta trenują z pełnym
zaangażowaniem
przygotowując
się do ogólnopolskich finałów. To
zawsze bardzo emocjonujący czas.
Poza ciężką pracą na treningach maj
był miesiącem startów w turniejach
organizowanych przez sekcję.

Mistrzynie Mazowsza
w kategorii
Szkół Podstawowych
Dziewczęta prowadzone przez
Trenerkę Dominikę Leśniewicz
po sukcesach na arenie gminy, powiatu i międzypowiatu kolejny raz
pokazały klasę podczas rywalizacji
w Płocku. XXI
Mazowieckie
Mistrzostwa
Młodzieży Szkolnej okazały się bardzo szczęśliwe, 8 najlepszych
zespołów szkolnych z województwa
pokazało bardzo dobrą siatkówkę.
Siatkarki z Nadarzyna dodatkowo
cieszy przekonujące zwycięstwo
w meczu finałowym z SP 323 z Warszawy. Warto podkreślić, że nadarzynianki podczas całego turnieju
nie straciły nawet jednego seta.
Teraz czas na kolejne wyzwania
czyli finał ogólnopolski, który odbędzie się w ostatnim tygodniu maja
w Głuchołazach.

IX Nadarzyn CUP 2019
Nadarzyn CUP to turniej, który
na stałe wpisał się w kalendarz organizowanych imprez sportowych
w Nadarzynie. Co ważne dla sekcji
i dla gminy to ogólnopolskie towarzystwo, czyli możliwość promocji
klubu i gminy. Tradycyjnie udział
wzięły Młodziczki i Kadetki. Pierwszego dnia rywalizowały kadetki
prowadzone przez Trenerkę Anetę
Krzemińską. Każdy zespół rozegrał
po 5 spotkań, a spotkanie finałowe okazało się wielkim rewanżem
siatkarek z Nadarzyna. Dziewczęta
przegrały spotkanie grupowe z drużyną z Aleksandrowa Łódzkiego, ale
w finale oczywiście nie bez emocji
zwyciężyły i mogły się cieszyć z zajęcia pierwszego miejsca i pięknego
pucharu. Najniższy stopień podium
zajęły zawodniczki z Aleksandrowa
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Kujawskiego, a tuż za podium uplasowały się dziewczęta z 34 Volley
Łódź. Najlepiej zagrywającą została wybrana Milena Malinowska,
a MVP całego turnieju a więc zawodniczką najbardziej wartościową
wybrano Kingę Wrońską.
Kolejny dzień to już rywalizacja
młodziczek, które rywalizowały
w formule każdy z każdym, a spotkanie ograniczało się do dwóch
setów. Dzięki temu walka o każdy
punkt była jeszcze bardziej zacięta.
Do ostatniej kolejki nie było wiadomo kto będzie się cieszył z medali.
Ostatecznie pierwsze miejsce zajął
zespół z Aleksandrowa Łódzkiego,
drugie miejsce zajęły zawodniczki
z 34 Volley Łódź, a trzecie GLKS
Nadarzyn. Tym razem również doceniono naszą zawodniczkę – najlepszą atakującą wybrano Tosię Dośpiał.
Dzięki współpracy z Urzędem
Marszałkowskim
Województwa
Mazowieckiego, Urzędem Gminy
Nadarzyn i lokalnymi sponsorami
mogliśmy obdarować każdą zawodniczkę i trenera. Poza grą na dobrym poziomie to zawsze miły akcent, szczególnie jak ktoś przejechał
cały kraj żeby zagrać na turnieju
w Nadarzynie.

II Memoriał
Janusza Grzyba
W weekend 18 i 19 maja na dwóch
halach sportowych rozegrana została II edycja Memoriału Janusza
Grzyba, wieloletniego Wójta Gminy
Nadarzyn. Z perspektywy gminnych
sportowców to postać absolutnie
wyjątkowa, dzięki staraniom pana
Janusza mamy w Gminie tak wspaniałą infrastrukturę do uprawiania
sportu. Zawody w oba dni otwierał
Wójt Dariusz Zwoliński, a podczas
dekoracji w sobotę zaszczyciła nas
swoją obecnością pani Bożena Sowińska-Grzyb, a w niedzielę córka pana Janusza Pani pnna Grzyb.
W sobotę rywalizowały trójki, poziom zawodów był bardzo wysoki,
a nas najbardziej cieszy oczywiście zwycięstwo pierwszego zespołu GLKS Nadarzyn. Dziewczęta
przez cały turniej straciły jedynie
jeden set, przy czym w grupie finałowej były absolutnie bezkonkurencyjne. Trener Grzegorz Komendowski zdecydowanie może

być zadowolony z postawy swoich
zawodniczek. Drugie miejsce zajął
pierwszy zespół Sparty Warszawa,
trzecie miejsce zajęły dziewczęta
z Komprachcic, a czwarte miejsce
zajął pierwszy zespół MOS Wola
Warszawa. Serdeczne gratulacje
dla wszystkich startujących trójek.
Niedziela była jeszcze bardziej intensywna. Graliśmy na dwóch halach równolegle w Nadarzynie przy
ul. Żółwińskiej dwójki, a w Ruścu
przy ul. Osiedlowej czwórki. Cały
dzień to mnóstwo emocji i wspaniałych siatkarskich wymian. W kategorii czwórek bezkonkurencyjne
okazały się podopieczne Trenerki
Dominiki Leśniewicz, które zdecydowanie wygrały całe zawody! Drugie miejsce zajął MOS Wola Warszawa a trzecie zajęły dziewczęta
z Rokietnicy, a tuż za podium uplasował się drugi zespół GLKS Nadarzyn Trenerki Ewy Nowak. Tak
wspaniała gra jest bardzo dobrym
prognostykiem przed zbliżającymi
się finałami cyklu Kinder+Sport.
Gratulacje dla wszystkich zespołów.
Halę przy ul. Żółwińskiej w Nadarzynie opanowały najmłodsze zawodniczki rywalizujące w dwójkach. Tym razem również na
nieszczęście zespołów przyjezdnych nadarzynianki okazały się
niezwykle mało gościnne, kolejne
pierwsze miejsce i puchar dla pierwszego zespołu GLKS Nadarzyn powadzonego przez trenera Damiana
Krzemińskiego. Nieco mniejszy
puchar za drugie miejsce pojechał
na pomorze z pierwszym zespołem
Jasieniaka Gdańsk, trzecie miejsce
zajął pierwszy zespół Lidera Konstantynów Łódzki a kolejną lokatę
ich drugi zespół, brawo!
Raz jeszcze serdecznie dziękujemy ze wszelką pomoc i współpracę, ponieważ tak duże turnieje
nie mogłyby się odbyć bez pomocy
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Urzędu
Gminy Nadarzyn i wsparcia lokalnych sponsorów. Dziękujemy również wszystkim zaangażowanym
w pomoc przy organizacji turnieju rodzicom naszych zawodniczek
i nieocenionej grupie wolontariuszy!
Rubrykę sekcji piłki siatkowej
redaguje Mateusz Stępień
fot. arch. GLKS Nadarzyn
05 (240) maj 2019
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LOTTO Poland Bike Marathon
w Nadarzynie
Podwarszawska gmina Nadarzyn
ponownie należała do amatorów
jazdy na rowerach górskich. LOTTO Poland Bike Marathon co roku
wzbudza tu olbrzymie zainteresowanie. Na starcie piątego etapu tegorocznego cyklu, organizowanego
przez Grzegorza Wajsa, frekwencja
na starcie znów była imponująca.
W kolarskim miasteczku na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego
w Młochowie stawiło się aż 900 miłośników dwóch kółek.
Gmina Nadarzyn od lat stawia
na sport i rowerową rekreację. Zawsze wracamy tu z wielką przyjemnością - mówił Grzegorz Wajs,
organizator LOTTO Poland Bike
Marathon. - Nadarzyńska trasa w Lasach Młochowskich jest
absolutnie dla każdego, a dodatkowym walorem jest malowniczy park w Młochowie. To jedna

z
najpiękniejszych lokalizacji
kolarskiego miasteczka w LOTTO Poland Bike
Marathon.
Na
dystansie
MAX (52 km)
całe podium zajął
KK Catena Wyszków. Zwyciężył
Kamil Kuszmider,
przed Łukaszem
Góralewskim
i Adrianem Kuczyńskim. Wśród kobiet wygrała Izabela Macutkiewicz
(New Age Fitness SklepRowerowy.
pl), wyprzedzając Justynę Zawistowską (Świat Rowerów Team)
i Annę Ostrowską (T4B Team).
Dystans MINI (29 km) najszybciej
pokonał Rafał Cichocki (CMRS Auto Części), finiszując przed
Grzegorzem Marcinkiewiczem (Nasz Bike
Team) i Patrykiem
Chmielewskim (Warszawa). W rywalizacji
kobiet
triumfowała
Katarzyna Praszczałek
(UKK Huragan Wołomin), przed Magdaleną Sobczak (Wieliszew Heron Team)
i Julitą Tomaszewską
(Timbud Team).
Najmłodsi
ścigali
się na trasie FAN (9
km). Wśród chłopców zwyciężył Filip
Surdyk (Kamyk Radzymin MTB Team),
przed Bartoszem Węgrzynowskim
(Bike
Salon Team) i Konradem Górczyńskim
(Kamyk
Radzymin
MTB Team). W gronie dziewcząt wygrała

Kamila Klaus, przed Natalią Dobrzyńską (obie z Kamyk Radzymin
MTB Team) i Aleksandrą Krzemińską (UKK Huragan Wołomin).
W Mini Crossie na terenie Miasteczka Poland Bike jeździły też dzieci
w wieku 2-4 i 5-6 lat.
W
rywalizacji
drużynowej
w Nadarzynie triumfował KK Catena Wyszków, przed Geodetic Dobry
Kurs Team i T4B Team. Młodzieżową punktację drużynową wygrał
Kamyk Radzymin MTB Team,
przed UKK Huragan Wołomin
Warszawskim Klubem Kolarskim.
W klasyfikacji rodzinnej zwyciężyli Gregorowiczowie, przed Surdykami i Drzewieckimi. W punktacji
Omnium Poland Bike 2019 prowadzą Łukasz Góralewski (KK Catena
Wyszków) i Julita Tomaszewska
(Timbud Team).
LOTTO Poland Bike Marathon
w Nadarzynie został zorganizowany pod patronatem honorowym
Wójta Nadarzyna, przy współpracy z Urzędem Gminy Nadarzyn,
Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego oraz profesjonalnym sklepem i serwisem
RafBike Store.
Więcej na www.polandbike.pl
i www.facebook.com/Poland.
Bike.Marathon
Tekst i zdjęcia organizatora
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