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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego Nowego Roku składamy
Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
radości, pomyślności, wytrwałości w dążeniu
do wyznaczonych celów, satysfakcji
w życiu prywatnym i zawodowym
oraz spełnienia najskrytszych marzeń.
Przewodnicząca Rady
Gminy Nadarzyn
Danuta Wacławiak

Wójt Gminy Nadarzyn
Dariusz Zwoliński

Śp. Janusz Grzyb - pamiętamy

„Istota wspomnień polega
na tym, że nic nie przemija. (..)
Czas zaciera w pamięci drobne,
nieistotne sprawy, a zostawia
esencję dobra, tego, dzięki któremu nasze życie było piękne”.

8 grudnia minęły dwa lata od nagłej śmierci Wójta Janusza Grzyba
(Wójta Gminy Nadarzyn w latach
1997- 2017) - wieloletniego gospodarza Gminy Nadarzyn, szefa
i przyjaciela. Z wykształcenia był
nauczycielem, po kilku latach pracy
w zawodzie rozpoczął działalność w samorządzie Gminy
Nadarzyn - pracę dla dobra gminy
i jej mieszkańców, której poświęcił niemal 20 lat. Był przełożonym o wielkim sercu, kochającym ludzi, bardzo zaangażowanym w społeczne sprawy. Osobą
niezwykłą, znanym i lubianym
samorządowcem,
tworzącym
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z wielką pasją przez lata oblicze
naszej małej, gminnej ojczyzny.
Przez perspektywiczne myślenie,
niezwykłą umiejętność jednoczenia ludzi, troskę o właściwy po-

ziom infrastruktury, edukacji, kultury i sportu, lata wytężonej pracy
ambitne wyzwania i realizowane
projekty stworzył trwałe dzieło.
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Inwestycje
Projekt pn. „Budowa sieci
Projekt pn. „Parkuj i Jedź”
dróg rowerowych
w Gminie Nadarzyn
w ramach ZIT - kolejny etap”

Na ukończeniu są prace związane z budową ścieżki
przy ul. Nad Utratą w Walendowie. Ponadto trwa budowa ścieżek na odcinku Młochów – Krakowiany i UrzutStara Wieś.

Trwają prace związane z oszkleniem stacji przesiadkowej oraz budową oświetlenia.
Zaprojektowanie i budowa parkingu w ramach projektu Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn realizowana
w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska
w ramach ZIT, Typu projektów:
Rozwój zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Referat Inwestycji

Now y wo d o c i ą g
Zakończyły się prace związane z odtworzeniem jezdni, po prowadzonej budowie kanalizacji, ul. Promyka
w Urzucie połączone z budową ścieżki rowerowej.

W wyniku starań Gminy Nadarzyn Powiat Pruszkowski rozszerzył zakres remontu nakładki ul. Młochowskiej
w Rozalinie. Początkowo remont zakładał nową nawierzchnie do skrzyżowania z ul. Przemysłową. Dzięki zmianom ul. Młochowska na całej długości zyskała
nową nawierzchnię.
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W ramach budowy i modernizacji urządzeń wodociągowych (zawartych w planach na lata 2017 2022) Przedsiębiorstwo Komunalne w Nadarzynie
zakończyło właśnie budowę sieci wodociągowej
w Parolach (ul. Olesińska) i Ruścu. Powstały odcinek ma niemal 1, 5 km długości i będzie wspomagał istniejący przewód wodociągowy. Inwestycja ta ma usprawnić pracę istniejącego układu sieci
wodociągowej zasilanej w wodę ze stacji wodociągowej w Woli Krakowiańskiej oraz zapewnienie
stabilnych dostaw wody dla miejscowości Parole
i Rusiec, jak również odciążenie i zamknięcie
w pierścień istniejącej sieci wodociągowej o mniejszej przepustowości w ul. Olesińskiej w Parolach.
http://pkn.net.pl/wodociagi/
PKN
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Referat Inwestycji informuje
o możliwości wykonywania przyłączy kanalizacyjnych w m. Rozalin
obejmujących ulicę Młochowską (odcinek), Chmielną, Żytnią,
Jagodową, Uroczą (odcinek), Migdałową, Przemysłową (odcinek).
W związku z powyższym osoby zainteresowane przyłączeniem
do wykonanej kanalizacji zapraszamy do kontaktu
z Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn
celem dopełnienia wymaganych formalności
tel. 22 739-42-00.

UWAGA!
Podatki lokalne - zmiany od 2020 r.
Podatek od nieruchomości

Podatek leśny

Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn
XV.209.2019 z dnia 30 października
2019 r. zmienione zostały 2 stawki
podatku od nieruchomości:
- od budynków mieszkalnychwynosząca w 2020 r. 0,65 zł zł./m²
powierzchni;
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych - wynosząca w 2020 r. 3,70 zł/ ha.

Komunikat Prezesa GUS ustalił
kwotę przeliczeniową do podatku
leśnego na 2020 r. w wysokości
194,24 zł za 1 m³ drewna.
Stawka
podatku
leśnego
w 2020r. – 194,24 x 0,220 = 42,7328
zł. za 1 ha.

Podatek rolny
Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn
XV.210.2019 z dnia 30 października
2019 r. stawka została obniżona do
kwoty 32,00 zł za 1 kwintal.
Stawka podatku rolnego wynosi:
- dla ha fizycznych (32,00 x 5q) =
160,00 zł za hektar
- dla ha przeliczeniowych (32,00 x
2,5 q) = 80,00 zł za hektar
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Podatek od środków
transportowych
Stawki podatku od środków
transportowych w roku 2020 r.
zostały zmienione i obowiązują
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Nadarzyn XVI.234.2019 z dnia 27
listopada 2019 roku.

Darmowe porady
prawne dla
mieszkańców
Mieszkańcy mogą
bezpłatnie korzystać
z porad prawnych.
Prawnik urzęduje w każdy
wtorek w godzinach
14:00 - 16:00 w pok. 227
(I piętro budynku Urzędu
Gminy Nadarzyn).

Zapraszamy

Obowiązujące uchwały dostępne są na stronie
www.bip.nadarzyn.pl w zakładce Uchwały.
Informujemy, iż w 2020 roku obowiązywać będą
ogólnokrajowe formularze deklaracji i informacji
dla podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego,
które obowiązują od 01.07.2019 r.
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Święta Bożego Narodzenia tuż, tuż...
Wspólne ubieranie choinki
w Urzędzie Gminy
9 grudnia Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn gościł dzieci
z nadarzyńskiego Przedszkola Publicznego oraz Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza”, które ubrały choinkę ustawioną w korytarzu przy wejściu do UG. Przybrały ją własnoręcznie wykonanymi ozdobami.
Na świątecznym drzewku zawisły papierowe cudeńka - koszyczki, bombki
i łańcuchy zrobione przez przedszkolaki oraz włóczkowe bombki wykoname przez „tęczowiaków”. Ponadto przedszkolaki wprowadzając świąteczny
nastrój zaśpiewały kilka kolęd.
red.

Świąteczne ozdoby
Na nadarzyńskim rynku i przy liceum stanęły świecące anioły, przy
Urzędzie Gminy jak co roku wielka kolorowa choinka. Natomiast
w wielu miejscach gminy zaświeciły się świąteczne ozdoby, a na budynku NOK o zbliżającym się końcu 2019 roku przypomina świetlny
zegar.
red.

Wójt z przedszkolakami

Pod „urzędową choinką”: od lewej Dyrektor GZO Maria Aleksińska,
p.o. Dyrektora GODM „Tęcza” Agata Sierputowska, podopieczni GODM „Tęcza”
oraz Dariusz Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn

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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1 Nadarzyńska Drużyna Harcerska „Wilki”

Zostań
św. Mikołajem
Czy wiesz, że Ty także możesz zostać Świętym Mikołajem?
To nic trudnego! W naszym hufcu
właśnie ruszyła kolejna edycja Akcji
„Zostań Świętym Mikołajem”. Do
świąt Bożego Narodzenia w sklepach w Nadarzynie (Kaprys, U Joli,
Pawilony i Warus) znajdą Państwo
pudełka do których można odkładać
żywność dla potrzebujących osób
z naszej najbliższej okolicy oraz
piękne plakaty przygotowane przez
naszych harcerzy! Zbieramy żywność długoterminową m.in. mąkę,
cukier, konserwy, makarony, oleje, ryże, słodycze. W weekendy
można będzie spotkać w sklepach również harcerzy zachęcają-

cych do akcji, którzy chętnie odpowiedzą na wszystkie pytania!
Każdy z nas może sprawić by te
święta były jeszcze bardziej radosne!

Nadarzyńskie anio ły z liceum
Od początku listopada w nadarzyńskim Liceum im. Jana Pawła II trwała zbiórka na rzecz
dziecięcego oddziału onkologicznego pad hasłem „Zostań Aniołem dla Dzieci z oddziału
onkologii”.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję. Paczki z zabawkami trafiły
w ręce dzieci na Mikołajki. Ponadto pieniądze jakie zebraliśmy zostaną przekazane
na konto fundacji (do tej akcji w tym roku
przyłączył się UG Nadarzyn). Społeczność licealna po raz kolejny uczestniczyła
w akcji PACZKA DLA KOMBATANTA ZE
LWOWA.
Tekst i zdjęcia LO Nadarzyn

Zdrowych, radosnych i pełnych miłości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz szczęśliwego 2020 Roku
życzą
Dyrektor oraz Pracownicy
Gminnego Zespołu Oświatowego
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Oświata
W szkołach i przedszkolach na terenie gminy także czuć już atmosferę przygotowan do Świąt Bożego
Narodzenia.
Dzieci i młodzież robiły ozdoby świateczne, uczyły
się kolęd, poznawały zwyczaje i tradycje bożonarodzeniowe.
Z okazji Mikołajek 6 grudnia - oprócz niespodzianek przygotowywanych sobie nawzajem uczniowie
w ramach prezentów uczestniczyli w wycieczkach
i wyprawach do kina.
W SP Nadarzyn zogranizowano ponadto kiermasz
świąteczny oraz przygotowany przez uczniów spektakl pt. „Opowieść wigilina”
Kiermasz ozdób świątecznych zorganizowała także
SP Wola Krakowiańska.

Warsztaty świąteczne
Fot. archiwum SP Nadarzyn

Pijecie wodę z Kranu?
Czy kupujecie butelkowaną?...

Woda w gminie Nadarzyn jest smaczna, czysta i regularnie badana. Możecie ją pić bez obaw, bez filtrów i bez
niepotrzebnych wydatków…
Najtańsza woda źródlana to wydatek ok. 60
groszy za 1,5-litrową butelkę, a za litr wody
z kranu zapłacicie nie więcej niż grosz. Dziennie powinniśmy pić minimum dwa litry. Sami policzcie, ile niepotrzebnie wydaje się na wodę w butelkach!

Gminna Spółka
Wodno-Melioracyjna Nadarzyn
Biuro spółki ul. Mszczonowska 24
pokój 236 w budynku
Urzędu Gminy Nadarzyn
czynne w godzinach:

Dlaczego więc tak wiele osób wciąż ją wybiera?

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
PKN
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Cieszymy się z sukcesu
naszej uczennicy!

Zdolna, utalentowana
i pracowita

fot. archiwum LO

28 listopada uczennica Dominika Gilewska z Liceum
Ogólnokształcące go im. Jana Pawła II w Nadarzynie
i zawodniczka GLKS Nadarzyn w tenisie stołowym wraz
z trenerem Piotrem Napiórkowskim, odwiedziła
Dariusza Zwolińskiego - wójta gminy Nadarzyn i zastępcę
Wójta Janusza Rajkowskiego. Dominika ma powody do
radości, ponieważ otrzymała stypendium Prezesa Rady
Ministrów. Wójt i zastępca złożyli uczennicy gratulacje
i życzyli kolejnych sukcesów.

Olivia Pawlik uczennica z Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II w Nadarzynie z kl. 2b zajęła II miejsce
w XXIII Turnieju Recytatorskim „Fascynacje”.
Zorganizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury
w Pruszkowie.

Gratulujemy!

Warto dodać, że Dominika również na polu sportowym ma liczne osiągnięcia. Zdobyła brązowy medal
w grze podwójnej w mistrzostwach Polski juniorów i zajęła
2. miejsce w rankingu PZTS 2019/2020. Jej dobre występy zaowocowały powołaniem Polski.

Nadarzyński Sztab w wizytą
w Fundacji WOŚP!
We wtorek 10 grudnia br. Nadarzyński Sztab udał się
z wizytą do Fundacji WOŚP z siedzibą w Warszawie.
Wolontariusze z LO w Nadarzynie przygotowali identyfikatory, odebrali serduszka oraz gadżety
na licytację i… spotkali się z Jurkiem Owsiakiem.
To była żywa lekcja wolontariatu!
Dziękujemy Wójtowi Gminy Nadarzyn - Dariuszowi
Zwolińskiemu za użyczenie busa oraz Justynie Kucharskiej ze Studia Florystycznego „Antonia” w Nadarzynie
za nieodpłatne napompowanie balonów helem.

Dominice gratulujemy i trzymamy
kciuki za kolejne sukcesy!
red.
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SP Nadarzyn - Projekt Easy Zero Waste

Easy Zero Waste, czyli
zróbmy coś dla naszej
planety
Dbanie o środowisko i nauka języka angielskiego za jednym zamachem? Tak, to możliwe! Przekonali
się o tym uczniowie klas VII i VIII
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie
zaangażowani w realizację międzynarodowego projektu „Easy Zero
Waste”.
Współpraca, za pośrednictwem
platformy e-Twinning, ze szkołami z Wielkiej Brytanii, Francji,
Portugalii, Czech, Bułgarii, Turcji
i Gruzji rozpoczęła się już we wrześniu i potrwa do czerwca 2020 r.
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Komunikacja pomiędzy szkołami
odbywa się w języku angielskim, co
wszystkim nam pozwala doskonalić
swoje umiejętności językowe.
Plany na ten rok są ambitne.
Począwszy od akcji informacyjnych (np. tworzenie plakatów informujących w jaki sposób po trochu możemy
zmieniać swoje nawyki,
aby jak najmniej szkodzić naszej planecie), po
warsztaty, gdzie zdobędziemy konkretną wiedzę
i umiejętności (szycie
wielorazowych woreczków na zakupy, tzw.
„Warzyworków”, tworzenie woskowych owijek – wielorazowych zamienników dla folii
spożywczej, budowanie tzw.
hoteli dla owadów zapylających, aby dbać o ich populację).
Uczniowie SP Nadarzyn
bardzo entuzjastycznie podchodzą do swoich zadań,
świetnie odnaleźli się w roli
młodych proekologicznych
aktywistów. Jednym z pierwszych działań jakie podjęli jest akcja #everyday5
challenge, polegająca na
zbieraniu 5 sztuk odpadów
podczas codziennej drogi ze
szkoły, czy spaceru z psem.
Nasza rekordzistka robi to
nieprzerwanie od blisko 50
dni! Zainspirowani pomysłem z bloga pani Dominiki
Lenkowskiej – Piechockiej

„Who will save the palnet”, uczniowie zainicjowali też akcję #ajaktypomagasz udostępniając swoje zdjęcia z planszą – dymkiem
opisującą konkretne działania na
rzecz środowiska. Do akcji tej
z wielkim entuzjazmem przyłączył
się Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz
Zwoliński, który mocno wspiera
wszystkie działania drużyny Easy
Zero Waste.
Mimo, że obrany przez nas temat projektu, to sprawa poważna,
nie brakuje nam poczucia humoru.
Uczniowie wpadli na pomysł, aby
do pomocy w działaniach na rzecz
naszej planety zaangażować tym
razem superbohaterów, celebrytów,
polityków, a nawet koronowane głowy, tworząc komiksy o treści proekologicznej.

Do wielu przedsięwzięć będziemy zapraszać również pozostałych
uczniów SP Nadarzyn, nasze rodziny, nauczycieli, mieszkańców gminy, a także niektóre instytucje tutaj
funkcjonujące. O wszystkich z nich
będziemy z pewnością informować.
Zachęcamy do kibicowania młodym
nadarzyńskim ekologom, a jeszcze
mocniej do przyłączenia się do ich
działań.
Więcej szczegółów na stronie
www.sp.nadarzyn.pl/,
profilu na fb www.facebook.com/
ProjektEasyZeroWaste
oraz na profilu instagramowym
@easy_zerowaste. Poniżej również
link do filmu, jaki nagrali uczniowie.
https://vimeo.com/365129834
Marzena Borowska
Opiekun projektu
Foto: archiwum SP Nadarzyn
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PP Nadarzyn

V Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny EKO-MODA
Już po raz piąty gościliśmy
uczestników konkursu ekologicznego
EKO MODA z przedszkoli
publicznych i niepublicznych z terenu
Gminy Nadarzyn. Tegoroczna edycja
konkursu odbyła się pod hasłem
„Kim zostanę, gdy dorosnę?”. Wśród
uczestników nie zabrakło m.in.:
strażaków w pełni wyposażonych
i gotowych do akcji gaśniczej, lekarek
i pielęgniarek gotowych na zrobienie
„niebolącego” zastrzyku, krawcowej,
stewardessy, skrzypaczki, a także
szalonego naukowca.
Prezentowane
stroje
zostały
wykonane z surowców wtórnych
min.:
makulatury,
plastiku,
korków.
Oryginalność
strojów
była dowodem na to, że inwencja
twórcza i wyobraźnia dzieci oraz
ich opiekunów nie zna granic.
Konkurs był doskonałą okazją do
wspólnej zabawy, a także dowodem
na to, że z „niczego” można zrobić
coś pomysłowego, coś co daje
dużo radości i satysfakcji. Modelki
i modele prezentowali swoje stroje,
krocząc po czerwonym dywanie
przy dźwiękach muzyki. Jury
konkursu, w skład którego wchodzili
przedstawiciele gminnego Referatu
Rolnictwa, Ochrony Środowiska,
P.U. Hetman oraz przedstawicielka
Rady Rodziców, byli pod wielkim wrażeniem prezentowanych
strojów. Werdykt nie mógł być
inny – wszystkie dzieci zostały

zwycięzcami!!!. Każdy laureat
konkursu otrzymał pamiątkowy
dyplom wyróżnienia oraz upominek.
Pragniemy jeszcze raz podziękować wszystkim uczestnikom
konkursu za wspólną zabawę,
placówkom za zaangażowanie
w
działalność
proekologiczną
oraz fundatorom dodatkowych
upominków firmie P.U. Hetman.
Eko-moda to jedno przedsięwzięć ekologicznych służących
wzmocnieniu więzi emocjonalnej
dzieci z własnym środowiskiem
przyrodniczym
i
społecznym
oraz
uświadomienie
skutków
zanieczyszczenia gleby, wody oraz
powietrza.

Dziękujemy wszystkim
instytucjom, które
współpracują z naszym
przedszkolem w ramach
szerzenia świadomości
ekologicznej naszych
wychowanków.
Małgorzata Kmiecik
Przedszkole Publiczne
Nadarzyn
foto: archiwum przedszkola

OGŁOSZENIE
w sprawie nadania Medali za 50-lecie Pożycia Małżeńskiego
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie uprzejmie prosi o zgłaszanie par małżeńskich zameldowanych
na pobyt stały na terenie gminy Nadarzyn, które w latach 2019 – 2020 obchodziły lub będą obchodziły
Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego.
Prosimy również o zgłaszanie się par małżeńskich, które swój jubileusz obchodziły w latach ubiegłych
a nie został im jeszcze przyznany medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Małżonkowie, którym przypada Jubileusz proszeni są o złożenie pisemnych wniosków w tej sprawie do
Urzędu Stanu Cywilnego w Nadarzynie, ul. Mszczonowska nr 24, pok. 226, (I piętro) do 31.01.2020 r.
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nadarzynie pod numerem telefonu
22 729 81 85 wew. 130, 134.
12 (247) grudzień 2019
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Z wi zy tą u st ra ża ków
We wtorek 26 listopada 2019 r. z inicjatywy pana
Arkadiusza Wencla – strażaka, ratownika z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nadarzynie, młodzież z Gminnego
Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” mogła
uczestniczyć w zbiórce strażackiej. Spotkanie wywarło
na dzieciach ogromne wrażenie, a to za sprawą Izby Pamięci, wozów strażackich i oczywiście samego prowadzącego spotkanie, który z ogromnym zaangażowaniem
opowiadał o działaniach strażaków. Dzisiaj wiemy, że
serdeczne przyjęcie przyniosło rezultaty i prawdopodobnie w najbliższym czasie w składzie OSP będziemy mogli zobaczyć także młodzież z Ogniska.
Panu Arkowi i strażakom z OSP w Nadarzynie serdecznie dziękujemy za spotkanie. Sprawiliście nam ogromną
przyjemność.
Zespół GODM „Tęcza”

Spotkanie Opłatkowe

Cicha noc, święta noc
pokój ludziom niesie wszem.
A u żłóbka Matka Święta
czuwa sama uśmiechnięta
nad dzieciątka snem.

Słowami jednej z najbardziej znanych kolęd na świecie rozpoczęło się spotkanie opłatkowe 2019 r. Gospodarzem uroczystości był Proboszcz Parafii pod wezwaniem
św. Klemensa w Nadarzynie ks. Andrzej Wieczorek,
a organizatorami Caritas w Nadarzynie, Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej i Gminne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe „Tęcza”. Wśród gości obecni byli: Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński, Zastępca Wójta Gminy
Janusz Rajkowski, Członek Zarządu Powiatu Pruszkowskiego Agnieszka Kuźmińska, Zastępca Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn Andrzej Pietrzak oraz
Zastępca Dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej
ks. Sławomir Opaliński. Część artystyczną pod okiem
Anny Balsam przygotowała młodzież z Ogniska „Tęcza”: Laura, Nikola, Maja, Gabrysia, Sandra, Wiktoria,
Karolina i p. Martyna Szwed. Jesteście NIESAMOWITE. O oprawę akustyczną zadbał Michał Masłowski.
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Koniec roku to czas podsumowań, dlatego podczas
uroczystości nie zabrakło podziękowań za działalność
w wolontariacie i realizację projektów finansowanych ze
środków Caritas Polska, Caritas Archidiecezji Warszawskiej i Jeronimo Martins Polska. Prezentację ukazującą
realizowane programy w latach 2018-2019 oraz Projektu
Cztery pory roku z seniorem przedstawiła kierowniczka
GOPS Krystyna Masłowska.
Ważnym punktem programu uroczystości było uczczenie chwilą ciszy pamięci wielkiego Przyjaciela Ogniska
„Tęcza” śp. Janusza Grzyba.
Podczas spotkania nie zabrakło oczywiście poczęstunku wigilijnego i wizyty przedstawiciela św. Mikołaja. W
tym roku był nim Dariusz Zwoliński Wójt Gminy Nadarzyn. Ponadto dzieci zostały obdarowane przez naszych
Gości niebagatelną ilością słodkich upominków. Serdecznie dziękujemy.

Z okazji zbliżających się Świąt
Bożego Narodzenia
i nadchodzącego Nowego Roku
życzymy, aby magiczna moc wigilijnego
wieczoru przyniosła spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego
Narodzenia żyje własnym pięknem,
a Rok 2020 obdaruje Państwa
pomyślnością i szczęściem.
Caritas Nadarzyn
GOPS
GODM „Tęcza”
12 (247) grudzień 2019
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ProAktywni

Za ProAktywnymi jesień pełna
spotkań, planów i jak zawsze dobrej
zabawy. Klimat w październiku był
bardzo międzynarodowy. Dzięki
uprzejmości Pana Douglas’a Ades’a
nawiązaliśmy współpracę z Polsko
Amerykańską Fundacją Wolności,
która będzie nas wspierać w organizowaniu szkoleń dla członków
Stowarzyszenia. Ucieszyła nas
bardzo pozytywna reakcja Pana
Douglasa w czasie rozmowy w siedzibie Stowarzyszenia oraz natychmiastowa chęć nawiązania współpracy i wsparcie okazane zaraz po
wizycie. Niedługo potem mieliśmy
przyjemność gościć delegację LGD
ze Słonecznej Italii: Associazione
Culturale Vico Turismo. Włoscy

goście chętnie słuchali o naszych
planach i przedsięwzięciach i byli
pozytywnie nastawieni do całej
idei ProAktywnych. Dzięki pomocy pani Lili Kowalczyk nawiązaliśmy współpracę z ambasadą z Azerbejdżanu. W siedzibie
Stowarzyszenia odbyło się spotkanie z Sekretarzem Ambasady
panem Emilem Aghaahmadovem.
Dzięki
pomocy
Ambasadora
Azerbejdżanu mamy nadzieję na
nawiązanie współpracy z jedną
z azerskich organizacji młodzieżowych. Działania w tym kierunku
trwają.
Chcąc umilić nieco chłodniejszą
12 (247) grudzień 2019

jesienną aurę, przez jeden z listopadowych dni częstowaliśmy społeczność nadarzyńskiego LO pyszną herbatą z dodatkami. Osobom
chcącym pochwalić się własnymi
przepisami na ten napój zaproponowaliśmy konkurs fotograficzny na
naszym profilu na fb. Dziękujemy
za nadesłane zdjęcia. Nagroda powędrowała już do szczęśliwego
zwycięzcy.
Ostatnio wiele czasu poświęcamy

na ćwiczenia kreatywności, poznawanie nowych sposobów działania.
W połowie listopada dla członków
Stowarzyszenia zorganizowana została pierwsza część szkolenia z zakresu Desing Thinking, a druga odbędzie się już wkrótce. Dzięki nawiązaniu współpracy z Wydziałem
Fizyki i Informatyki Stosowanej
Uniwersytetu Łódzkiego przez
cały dzień w piątek 22 listopada młodzież mogła uczestniczyć
w warsztatach z fizyki, obserwować doświadczenia naukowe.
25 listopada odbył się wykład
na temat sond międzygwiezdnych poprowadzony przez panią profesor Romanę Ratkiewicz
z Centrum Badań Kosmicznych
PAN. Jak widać, działamy prężnie
i niezmiennie gorąco zapraszamy
do naszego grona.

Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim
Czytelnikom WN
czasu pełnego spokoju
i rodzinnych spotkań,
w Nowym Roku
pomysłów pełnych
kreatywności
ProAktywni
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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, pokoje 108
i 107) 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 (pokoje nr. 108 i 107, parter) 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.
Koszt pasażera
dopłata
Bilety oferty Warszawa+
[zł]
gminy
ważne w strefie 1 i 2

imienny

30
dniowy

N

120

60

U

60

30

90
dniowy

N

330

130

U

165

65

Koszt pasażera

[zł]

dopłata
gminy

N

72

40

U

36

20

N

212

70

U

106

135

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 2
30
dniowy

imienny
90
dniowy

Basen „KAPRY” w Pruszkowie; Bilety wstępu na pły-

walnię: 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.
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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.

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,

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

Centrum Depilacji Laserowej;

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 GAZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;
tel. 511 929 559; 5 % budowa instalacji gazowej

12 (247) grudzień 2019
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Family Company D.R. Zaktrzewscy Sp. z o.o.; ul. Zielonej

Łąki 34, 05-830 Nadarzyn. 8% na
usługi księgowe
KDT Sp. z o.o.; ul. Grodziska 7,
05-830 Stara Wieś. 8% na zakup
wiodących marek części samochodowych
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%.

Majic Dekoracje,Wykończenia,

ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn,
10% farby dekoracyjne, farby
antykorozyjne, lakiery i impregnaty
do drewna, porady malarskie 100%.
PITSTOP Szymon, ul. Komorowska
5,
Nadarzyn;
10%
usługi
wulkanizacyjne; 10% przechowalnia
opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z
o. o. ul. Nad Utratą 171, Walendów;
www. admar-budownictwo.pl: tel.
791 559 291; 5% usługi remontowe,
7% usługi wykończeniowe.
•
Studio
Reklamowe, ul.
Kalinowa 1 Nadarzyn. 100 % nadzory
autorskie realizowanych projektów na
terenie Gminy Nadarzyn
• MG www.mg-rolety.pl;. al.
Krakowska 95, Raszyn; 5 % rolety
materiałowe, plisy; 10 % siatki przeciw
owadom, 5 % rolety zewnętrzne
• Suchy Badyl – Florystyka

Artystyczna

ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn; 10
% upominki; 5 % świece; 10 % kwiaty cięte;5 % kwiaty doniczkowe.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5%
prace remontowo - wykończenio12 (247) grudzień 2019

we, 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 Telcom s.c. 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.

Klub Karate Kyokushin Toshi,

Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul.
Osiedlowa 72, 10 % trening karate
kyokushin, 10 % treningi funkcjonalne

SKLEPY:

PHU Pawilon; ul. Mszczonowska
8, Nadarzyn; 5% elektronarzędzia,
pompy WQ, zestawy kluczy, skrzynki
na listy.
Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43,
Nadarzyn; 10% ogólny asortyment.
Salon Optyczny „Perfect - Vision”,
Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn; 5%
okulary korekcyjne.
I M B R Y K ,
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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Ważne telefony
Policja
997
Komisariat Nadarzyn: 2 729 81 77
Komenda Pow. Pruszków:
22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna 		
998
Pruszków
22 758 62 52 		
		
22 758 77 01
OSP Nadarzyn 22 729 81 83
OSP Młochów 22 729 91 99
Straż Gminna
22 720 08 67
Pogotowie gazowe
992
Gazownia Warsz. O/Pruszków
22 758 85 46
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie energ. Konstancin Jez.
22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe
999
Pruszków 			
22 755 52 22			
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn
22 729 81 28
Młochów
22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn)
22 356 03 01 (03)
Urząd Gminy Nadarzyn
Sekretariat		
22 729 81
85 w. 100, 101
Fax		
22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 22 729 81 93
w. 161,162
22 729 81 98 w. 151, 152,153,
Referat Działalności Gospodarczej
w. 172
Referat Inwestycji 22 739 97 06 w.
126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu
w.
110 - 116
Referat Realizacji Podatków i Opłat w.
121- 124, 120
Kasa
w. 203
Referat ds. zamówien publicznych i
funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji w. 165,166, 167
Gminny Zespół Oświatowy.
w. 290, 291
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz ochrony
informacji niejawnych 		
w. 197
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Samodzielne stanowisko ds. audytu
w. 195
Wydział Komunikacji - filia w Nadarzynie 22 739 73 44
w. 171
Biuro Rady Gminy		
22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:		
Dowody osobiste			
22 729 89 14
Ewidencja Ludności
22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.
22 729 81 73;
w. 183, 184, 185, 186, 187 tel/fax
22 739 73 20
świadczenia rodzinne
22 739 97 07
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami
pracy wodociągowe:			
503 755 217
kanalizacji sanitarnej: 22 729 83 20;
516 378 261
Starostwo Powiatowe:
Sekretariat 			
22 738 14 00
Fax 				
22 728 92 47
Nadarzyński Ośrodek Kultury
22 729 89 15
Gminny Ośrodek Sportu 		
22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy
Gimnazjum/LO 22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn
22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”
w Nadarzynie
		
22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie
22 729 90 47
Żłobek w Ruścu
22 724 50 66
Liceum w Nadarzynie 22 739 96 90;
22 739 98 16
SP Kostowiec 22 729 91 69
SP Młochów 22 729 91 40
SP Nadarzyn 22 729 81 66
SP Rusiec 22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska		
22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie		
22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie		
22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy		
22 729 81 65

Przedszkole „Maluch”		
22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”		
607 615 231
Przedszkole „Jupik”		
22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”
695 743 265
Przedszkole „Bajkowy Lasek”
502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi 519
743 727; 22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła
Podstawowa Stowarzyszenia „Sternik”
22 739 70
74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie
502 936 482
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Pitagoras tel. 728 52 52 54
Fundacja Kultury Informacyjnej w
Nadarzynie				
22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie 22 729 89
13
Biblioteka w Młochowie 22 729 90
09
Urzędy Pocztowe:
05-830 Nadarzyn 22 729 81 18
05-831 Młochów 22 729 91 48
Apteki:
ul. Błońska 6 B 22 729 88 31
ul. Sitarskich 1 22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a
663 913
821
22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1 22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka 22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody): 22 739 57
25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie
22 739 76 20
22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie 		
22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych
w Kostowcu
22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu 22 729 94 37; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi
w Kostowcu
22 729 94 37; 517 541 169;
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia
Sióstr MB Miłosierdzia w Walendowie 		
22 729 88 80 lub 81
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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

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel.(22) 729 82 74
16.15 - 18.00
lub w GODM Tęcza (pon.-pt. 9.00-17.00)
tel. (22) 739 73 11

Psycholog
Agnieszka Jaślikowska

środy,
piątki

17.00 - 19.30
11.30 - 14.00

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

Prawnik

piątki

wtorki

16.00 - 19.30

Od 16.15

Utraciłeś dokumenty bądź kartę płatniczą? Zastrzeż je.
Wystarczy zaledwie kilka minut, aby ochronić swoją tożsamość. Każdego dnia przestępcy podejmują dziesiątki
prób użycia cudzych dokumentów w celu wyłudzenia kredytów czy wynajmu nieruchomości.

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

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

wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

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

wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

10 stycznia 2020, godz. 17.30

Chcesz zastrzec swoją kartę kredytową?
Zadzwoń (+48) 828 828 828
Więcej informacji na stronach:
www.dokumentyzastrzezone.pl
www.zastrzegam.pl
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C o raz bl iże j święta!
Szaleństwo przedświątecznych
przygotowań, zakupów i pakowania
prezentów. Wyszukanych, na które
nie żałujemy pieniędzy, bo najważniejsze żeby uszczęśliwiły naszych
najbliższych i były jeszcze piękniejsze od tych zeszłorocznych.

Chcemy przypomnieć, że żadne
żywe stworzenie, nigdy nie
powinno być prezentem.
Czy jest to królik, kot czy pies,
czy każde inne zwierze to decyzja o tym, że zamieszka w naszym
domu zawsze musi być przemyślana, dojrzała oraz podjęta wspólnie, całą rodziną. Przemyślmy
wszystkie za i przeciw, i nigdy nie
kierujmy się chwilowym kaprysem, zachcianką, własnym pragnieniem posiadania zwierzęcia,
swoimi oczekiwaniami i wyobrażeniami na jego temat, ale zawsze
i przede wszystkim, jego potrzebami.

A kiedy już świadomie zdecydujemy o wzięciu psa, to najlepiej niech
to będzie pies z fundacji lub schroniska. Pomóżmy temu, który przez
nieodpowiedzialność ludzi, tam się
znalazł. Jeśli natomiast zdecydujecie się na kupno, to tylko z hodowli
zarejestrowanej w Związku Kynologicznym.
Strzeżmy się „promocji” z ceną
500 zł za buldożka, którego życie
okupione jest ogromnym cierpieniem jego rodziców, ale uważajmy
też na pseudohodowle, które każą
nam słono zapłacić za kundelka, po
to by rozwiać nasze wątpliwości co
do jego „rasowości”.
Życzymy Wam czasu na chwilę
refleksji, przemyślanych gwiazdkowych prezentów i życzymy Wam
wszystkim, aby ten świąteczny czas
był czasem bliskości, spełnienia,
czułości, spokoju i dawania siebie

innym, bo co innego daje większą
radość?!

Korzystając z tej wyjątkowej
atmosfery, powoli żegnając 2019
rok, chcemy Wam z całego
serca podziękować za
uratowanie 26 psich osób,
które w Waszych sercach
i domach znalazły
dobro, miłość, ciepło i szczęście.
Czy świat stał się dzięki temu
lepszy? Nie. Wciąż na świecie jest
wiele cierpienia, fałszu i bólu, ale
dziś dokładnie wiemy, że na świecie
jest o 26 nieszczęśliwych stworzeń
mniej, a to już coś!

Dziękujemy w imieniu
wszystkich
adoptowanych psów.

Pamiętajmy, że każdy mały szczeniaczek, szybko przestanie być
słodką, puchatą kuleczką i stanie
się „hormonalnym”, pyskującym
nastolatkiem, któremu trzeba będzie
poświęcić dużo czasu, uwagi, a jeśli nie poprowadzimy go mądrze,
zacznie sprawiać kłopoty, z którymi
nie będziemy potrafili sobie poradzić.
Takie nietrafione prezenty, niechciane, nierozumiane, najczęściej
trafiają na ulicę, by następnie całe
swoje życie spędzić w schronisku.
Zanim zdecydujemy, zastanówmy się czy mamy warunki, wiedzę
i czas dla nowego członka naszej
rodziny.
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Tlenek węgla - cichy zabójca
Jak działa? Tlenek węgla ma zdolność do wyjątkowo łatwego łączenia się z hemoglobiną, a przez to
stanowi zagrożenie dla wszystkich
organizmów. Powoduje niedotlenienie tkanek. Głównym narządem
atakowanym w ostrych zatruciach
tlenkiem węgla jest mózg, który
najwięcej „cierpi” w wyniku długotrwałej ekspozycji, niedotlenienia,
obrzęku, drobnych wynaczynień,
kwasicy metabolicznej.
Jakie są objawy? Objawy zatrucia
nie są charakterystyczne. Ciężkość
ich zależy nie tylko od wartości
tlenkowo węglowej hemoglobiny
we krwi, ale przede wszystkim od
stężenia tlenku węgla w powietrzu
wdychanym, czasu trwania narażenia i od aktywności ruchowej poszkodowanego. Przy wysokich stężeniach CO już po kilku wdechach
może nastąpić zgon, bez objawów
ostrzegawczych, wskutek porażenia układu oddechowego oraz ostrej
niewydolności układu krążenia. Powikłaniem zatruć tlenkiem węgla są
zmiany zwyrodnieniowe w ośrodkowym układzie nerwowym, nerwobóle i niewydolność płuc, natomiast
w zatruciach przewlekłych: bóle
i zawroty głowy, znużenie, zmiany
w ośrodkowym układzie nerwowym
objawiające się: pogorszeniem pamięci i zdolności koncentracji, bezsennością.

Jak pomóc? Aby skutecznie udzielić pomocy
należy: wynieść zatrutego z miejsca narażenia
z zapewnieniem własnego bezpieczeństwa (w razie potrzeby akcję przeprowadzi
Państwowa
Straż Pożarna dysponująca odpowiednim sprzętem izolującym drogi oddechowe), zapewnić dopływ świeżego czystego
powietrza, wezwać pogotowie ratunkowe, jak najszybciej podać tlen, jeżeli
osoba poszkodowana nie
oddycha, ma zatrzymaną akcję serca, należy
natychmiast zastosować
sztuczne oddychanie metodą usta - usta, aparatem
AMBU oraz masaż serca,
unikać obciążenia wysiłkiem fizycznym. Poszkodowanemu musi być
jak najszybciej udzielona
pomoc lekarska. W ciężkich stanach
zatrucia trzeba zastosować komorę hiberbaryczną. Jest to metoda
leczenia czystym tlenem, podawanym pod zwiększonym ciśnieniem,
w warunkach szpitalnych. Leczenie
szpitalne jest konieczne w każdym
przypadku zatrucia tlenkiem węgla,
zapobiega ono bowiem ewentualnym powikłaniom.

Najważniejsza jest profilaktyka!!! Zaczadzenie
w budynkach mieszkalnych może pośrednio powodować to, iż w okresie zimowym większość
użytkowników budynków
uszczelnia okna i drzwi
przed zimnem. W ten sposób ogranicza się wymianę
powietrza, a tym samym
do spalania paliwa nie dostarcza się odpowiedniej
ilości tlenu. Niedostateczna ilość tlenu do spalenia
paliwa powoduje, że następuje niepełne spalanie
paliwa w urządzeniach
grzewczych i tworzy się
tlenek węgla, czyli czad.
Drogi Domowniku –
przeczytaj i powtórz
Rodzinie! – nie stosuj
do ogrzewania pomiesz12 (247) grudzień 2019

czeń, w których stale przebywają ludzie gazowych przenośnych
urządzeń promiennikowych; nie
ogrzewaj pomieszczeń z kuchni gazowych; zapewnij skuteczną
wentylację w pomieszczeniach,
w których występuje spalanie
paliwa; nie zatykaj kratek wentylacyjnych w drzwiach do łazienki oraz
do przewodów wentylacyjnych; pamiętaj, że w pomieszczeniu, w którym zachodzi spalanie paliwa z grawitacyjnym odprowadzaniem spalin
z wykorzystaniem do spalania powietrza z pomieszczenia, stosowanie mechanicznej wentylacji wyciągowej jest zabronione; wszelkie
prace naprawcze, przeróbki, modernizacje i prace konserwacyjne przy
urządzeniach na paliwo stałe, ciekłe
i gazowe zlecaj tylko specjalistom
posiadającym odpowiednie kwalifikacje; nie pozostawiaj bez nadzoru
potraw na włączonej kuchence czy
ciasta w piekarniku; do wyposażenia mieszkania kupuj nowoczesne
i bezpieczne urządzenia posiadające stosowne atesty, wyposażone
w czujniki zabezpieczające przed
zanikiem ciągu czy nieuzasadnionym wypływem paliwa; wyposaż również mieszkanie w gaśnice
proszkowe, autonomiczne bateryjne
czujniki dymu i tlenku węgla oraz
gazu.

OSP Nadarzyn
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83
5.11.2019 r.
Udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku z udziałem dwóch aut
osobowych na ulicy Południowej w
Starej Wsi. Działania polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu pierwszej pomocy osobie poszkodowanej oraz uprzątnięciu jezdni.
12.11.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych
na drodze 721. Nasze działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pierwszej
pomocy jednej osobie poszkodowanej. Na miejscu obecne były jednostki: Państwowej Straży Pożarnej
z Pruszkowa, Policja z Wydziału
Ruchu Drogowego Pruszków oraz
Pogotowie Ratunkowe. Działania
prowadzone były w godzinach porannych. W godzinach nocnych zostaliśmy zadysponowani do załączenia się czujki dymowej w centrum
weterynarii przy ulicy Warszawskiej. Nasze działania polegały na
sprawdzeniu pomieszczeń czujnikiem wielogazowym. Na miejscu
obecna była także PSP Pruszków.
13.11.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji trzech aut osobowych na
drodze 721. Nasze działania polegały jedynie na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu obecne
PSP Pruszków oraz Policja WRD
Pruszków. Działania prowadzone w
godzinach nocnych.

18.11.2019 r.
Wyjazd zastępu do palącego się
samochodu ciężarowego na trasie
S8.
19.11.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków potrącenia na ulicy Błońskiej.
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
uprzątnięciu jezdni. Działania prowadzono w godzinach popołudniowych.
20.11.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków dachowania samochodu osobowego na ulicy Szkolnej. Nasze
działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu
obecne były PSP Pruszków, OSP
Młochów, Policja WRD Pruszków
oraz Pogotowie Ratunkowe. Działania prowadzono w godzinach popołudniowych.
21.11.2019 r.
Wyjazd zastępu do uprzątnięcia
jezdni po kolizji na drodze 721. Nasze działania polegały na neutralizacji plamy ropopochodnej oraz zamieceniu z jezdni szkieł i plastików.

22.11.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych
na trasie S8. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. 23.11.2019
Wyjazd zastępu do pomocy przy
gaszeniu pożaru stadniny w miejscowości Grzmiąca, gmina Żabia
Wola. Nasze działania polegały na
zasileniu wodą znajdujących się na
miejscu jednostek, a także wyciąganie ze spalonego budynku pozostałej słomy. Działania prowadzono od
godzin wieczornych do nocnych.
26.11.2019 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia plamy ropopochodnej. Nasze działania
polegały na zasypaniu plamy sorbentem oraz zgarnięciu wszystkiego
na pobocze.
27.11.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji na drodze serwisowej.
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz
uprzątnięciu jezdni.

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn

15.11.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych
i busa na trasie S8. Nasze działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia. Na miejscu obecna była
także PSP Pruszków, OSP Falenty oraz przedstawiciel GDDKiA.
Działania prowadzone w godzinach
nocnych.
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Zdrowych, bezpiecznych
i wesołych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
Druhowie OSP Nadarzyn
i OSP Młochów

PRZYPOMINAMY!!!
Od 6 grudnia obowiązują przepisy wprowadzające obowiązek tworzenia
korytarza ratunkowego i jazdy na suwak. Regulacje określają zasady
zachowania w sytuacjach istotnych dla bezpieczeństwa
i płynności ruchu.
✖ korytarz ratunkowy (życia) - dotyczy poruszających się drogami o przynajmniej
dwóch pasach w jednym kierunku.
W przypadku korka kierowcy jadącym lewym pasem zjeżdżają na lewo, a pozostali
na prawo, aby umożliwić przejazd służbom ratowniczym.
✖ jazda na suwak - w przypadku znacznego zmniejszenia prędkości kierowca
jadący pasem, który się nie kończy ma obowiązek wpuścić pojazd z kończącego się
pasa.
12 (247) grudzień 2019
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LOGOPEDA
NEUROLOGOPEDA
SURDOLOGOPEDA
ZAPRASZA
DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

tel. 506 692 252
ALTO Prywatna
Praktyka Logopedyczna Agata Lutek
ul. Księżycowa 4, 05-830 Nadarzyn

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
Sprzedam dom w Nadarzynie ok. 170 m kw.,
działka 600 m kw.+ droga dojazdowa
prywatna ślepa – ok.200 m kw.
Telefon: 511 289 481

22

12 (247) grudzień 2019

Wiadomości Nadarzyńskie

Ogłoszenia drobne
Absolwent politechniki udziela korepetycji
z matematyki, tel. 602 246 361

Anteny TV montaż, ustawianie, naprawy,
serwis. tel. 883 997 800
Warsztat samochodowy w Wolicy zatrudni
elektromechanika, mechanika,
oraz pomoc mechanika. tel. 602 765 845
Pracownia protetyczna w Nadarzynie, ul. Wrzosowa 8
Ekspresowa naprawa protez, tel. 502 142 219

Profesjonalna opieka medyczna dla osób starszych,
chorych, niepełnosprawnych z elementami
terapii zajęciowej. Tel: 663 666 822
Usługi ślusarskie, spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, ogrodzenia, schody. Tel: 785 063 795
Przyjmę do pracy w zakładzie pogrzebowym.
Tel: 602 120 832
Zatrudnimy panie do prac hotelowych
(recepcja, sprzątanie). Pilne. Tel: 500 100 317

Wynajmę plac 2000m, Nadarzyn, ul. Wierzbowa,
tel. 506 980 271
Pani z Ukrainy, wykształcenie – szkoła gastronomiczna,
duże doświadczenie, poszukuje pracy w zawodzie.
Poprowadzi dom lub zaopiekuje się starszą osobą.
Tel. kontaktowy: 511 069 550
ARCZI REMONTY.
Remonty i wykończenia wnętrz. Malowanie, szpachlowanie, panele, listwy wykończeniowe. Bardzo konkurencyjne stawki. Tel. 693 138 244

12 (247) grudzień 2019
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Wszystkim Mieszkańcom
Gminy Nadarzyn
zdrowych, spokojnych,
upływających w rodzinnej
atmosferze świąt
Bożego Narodzenia oraz wszelkiej
pomyślności w 2020 roku
życzy
Mariusz Lis
notariusz w Nadarzynie
wraz z pracownikami
Kancelarii Notarialnej

12 (247) grudzień 2019
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List
Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

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

Punkt Caritas czynny:

Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
ks. Andrzej Wieczorek
Internet: www.parafianadarzyn.pl,
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

wtorki 10.00 – 12.00
czwartki 15.00 – 17.00

Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
tel. 728 947 323

Pani Beacie Kieniewicz

Pani Beacie Kieniewicz

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia z powodu śmierci

TATY i BRATA

Taty i Brata

składa Dyrektor i Pracownicy
Publicznego Przedszkola w Nadarzynie”

składa Dyrektor i Pracownicy
Publicznego Przedszkola w Wolicy

P a ni A n n i e N o w e k
g łę b o k i e wy r a z y ws p ó ł c z u c i a
z p o wo d u ś m i e r c i

Taty
składa Dyrekt o r z ca ł ym z es p o ł em
SPG ZOZ N a d a r z yn i Mł o ch ó w
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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
afirmacje oraz modlitwy i medytacje
pełne mocy. Możesz praktykować
je każdego dnia i dzięki nim
doświadczać przemiany.
Beckett S.: Zapach śmierci

Propozycje:
Kordel M.: Nieświęty Mikołaj
Jaśmina całe życie
marzyła o własnej
pracowni.
Na
drutach potrafiła
wyczarować
niemal wszystko.
Z a k o c h a n a
i ufna postanowiła
odłożyć
swoje
marzenia na później i zainwestować
w firmę narzeczonego. W pewną
przedgrudniową noc mały chłopiec
z zadartym nosem przekazuje
Jaśminie
wiadomość,
która
wywraca jej życie do góry nogami.
Gdy dziewczyna już niemal traci
resztki nadziei, z pomocą zjawia
się tajemniczy Nieświęty Mikołaj.
Czy Jaśmina zdoła jeszcze komuś
zaufać? Czy magia świąt zadziała?
I jaką rolę odegra w jej życiu
chłopiec z zadartym nosem?
Bralczyk J.: Zwierzyniec
O
tym,
że
profesor
Jerzy
Bralczyk
jest
specjalistą
od
słów,
wszyscy
dobrze wiemy,
ale fakt, że ma
też wiele do
12 (247) grudzień 2019

powiedzenia na temat zwierząt,
będzie dla większości czytelników
niespodzianką. Jego najnowsza
książka to zbiór kilkudziesięciu
felietonów
poświęconych
przeróżnych gatunkom zwierząt
żyjącym w Polsce, od kleszcza
po jelenia. To książka nie tylko
do czytania, zaśmiewania się
i
zachwycania
językowymi
aluzjami, którymi Profesor Bralczyk
żongluje z lekkością erudyty, ale
też do oglądania. Zwierzęce teksty
Profesora z finezyjnym kunsztem
zilustrowała Zofia Różycka.
Maciąg A.: Słowa mocy. Sztuka
tworzenia szczęśliwego życia
Każde słowo niesie
określony ładunek
e n e r g e t y c z n y.
Może nas zranić
albo uskrzydlić i
dodać nam sił. Gdy
sięgamy po słowa
pełne pozytywnej
mocy – i tym samym po energię,
którą są przepełnione – szczęście
i spełnienie mogą zaistnieć. Życie
przypomina ogród – możemy
wypełnić je chaosem, ale możemy
też zadbać, by kwitło, zachwycało
barwami i harmonią. Przekonaj się,
co potrafią zdziałać dobre słowa i jak
wszechświat dzięki nim cię wspiera.
Poznaj także moje niezawodne

Pewnego letniego
wieczoru
David
Hunter – antropolog
sądowy – odbiera
telefon od dawnej
znajomej
z
pracy.
Kobieta
potrzebuje
opinii
w pilnej sprawie.
W opustoszałym, czekającym na
rozbiórkę szpitalu Świętego Judy
gdzie bywają bezdomni, dilerzy i
narkomani znaleziono częściowo
zmumifikowane ciało. Nawet Hunter
nie potrafi określić, od jak dawna
mogło tam leżeć. Po zapadnięciu
się podłogi strychu wychodzi na
jaw kolejny z mrocznych sekretów
szpitala.
Oczom
policjantów
ukazuje się ukryta sala zastawiona
łóżkami. W niektórych nadal ktoś
leży… Pozornie prosta z początku
sprawa przeradza się w obłąkańczy
koszmar.
Kortko D.: Krzysztof Wielicki.
Piekło mnie nie chciało
Mam
szczęście,
bo ciągle żyję przyznaje Krzysztof
Wielicki,
jeden
z najwybitniejszych
w s p i n a c z y
w
historii
himalaizmu.
Jego
reporterska
biografia
to opowieść o determinacji
w dążeniu do celu, sztuce cierpienia
na ośmiotysięcznikach, śmierci,
związanych z nią dylematach
moralnych, miłości, a także
cenie, jaką trzeba zapłacić za
sukces. To historia jednego
z ostatnich Lodowych Wojowników.
Człowieka, który zdobył wszystko
i znalazł powód, aby powiedzieć
sobie dość. Ta biografia to także
opowieść o tym, jak bardzo zmieniło
się środowisko: od pełnych pasji
wspinaczy amatorów, po skupionych
na sobie profesjonalistach.
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I JUŻ WIEMY CO TO SĄ KONIZMY!
W czwartek, 21 listopada
2019 r. naszym gościem
była
Ula
Kowalczuk,
autorka książki „Koń jaki
jest, każdy widzi – czyli
alfabetyczny
zbiór
300
konizmów”,
gawędziarka,
miłośniczka języka polskiego i koni. Podczas
spotkania poznaliśmy liczne
konizmy czyli anegdoty,
legendy i wierzenia związane
z końmi. Okazało się, że
„znamy się, jak łyse konie”,
niektórzy z nas „czekają

na księcia na białym koniu”
i wiemy już dlaczego podkowa
przynosi
szczęście.
Autorka
opowiadała też o różnorodnych
tradycjach, związanych z końmi,
które
przetrwały
w
języku
polskim dobre kilkaset lat. A kto
przegapił spotkanie, miał jeszcze
jedną szansę. Oprócz spotkania
w Nadarzynie, Ula Kowalczuk
odwiedziła również filię Biblioteki
w Młochowie, gdzie była gościem
tydzień później.

TORT DLA WOLONTARIUSZY!
dzie prezentacji autorskiego projektu „Książka
za worek śmieci”, opowiedziała czemu warto
angażować się społecznie. Później wolontariusze otrzymali pamiątkowe upominki a następnie
wspólnie z pracownikami Biblioteki zjedli tort
i inne smakołyki. Drodzy
wolontariusze, bez Was
+w Bibliotece nie byłoby
tak wspaniale!
5 grudnia to Międzynarodowy
Dzień Wolontariusza. Tego dnia
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zaprosiła wszystkich przyjaciół, którzy pomagają w ramach
bibliotecznego wolontariatu. Na
wolontariuszy czekał tort, upominki oraz ciekawa prezentacja
i spotkanie z wyjątkowym gościem. Spotkanie było okazją do
wspólnego
spędzenia czasu, integracji
oraz rozmowy
o tym, co udało się wspólnie
zrobić
i w jaki sposób
pomogło to w
codziennym
funkcjonowaniu Biblioteki.
Dla bibliote-
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karzy, prawdziwą przyjemnością
było szczere podziękowanie za
pomoc, pracę, uśmiech oraz wiele
dobrych pomysłów. Tym bardziej,
że w tym roku w biblioteczny wolontariat zaangażowało się blisko
trzydzieści osób! Gościem specjalnym spotkania była Anna Jaklewicz: archeolożka, podróżniczka
i ekoaktywistka, która na przykła-

KONKURS
#COJACZYTAM
Chcąc zachęcić wszystkich do
czytania, wzięliśmy udział w II
edycji konkursu #cojaczytam.
Wspólnie z miejscową młodzieżą
przeprowadziliśmy
kampanię
promującą czytelnictwo i pokazującą, że czytanie to nie
nieprzyjemny obowiązek, ale fajna
zabawa! Uczniowie z Liceum
Ogólnokształcącego w Nadarzynie,
pod opieką pani Lilji Kowalczyk,
przygotowali krótki film zachęcający
do czytania książek, który dostępny
jest na naszym facebooku. W tym
roku nie udało się zdobyć nagrody,
ale wciąż będziemy próbować,
a kolejne edycje konkursu dopiero
przed nami.
Beata Fedorko
Dyrektorka Biblioteki
Foto: Maria Kołecka,
archiwum biblioteki
12 (247) grudzień 2019
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

18 stycznia (sobota) o godz. 17:00
zapraszamy do
Galerii 51m2 na wernisaż:

NADARZYN GRA
Z WOŚP!!!

12 stycznia 2020 r. odbędzie się 28. Finał Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy pod hasłem Wiatr w żagle. Pieniądze, które będą zbierać nasi wolontariusze
zostaną przeznaczone na zakup najnowocześniejszych
urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.
Startujemy 12 stycznia od godz. 15.00 do 20.00
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury,
pl. Poniatowskiego 42
W programie WOŚP m.in.:
Pokaz szermierki na wózku wicemistrzyni świata Kingi Dróżdż, Koncert Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn,
występ dzieci z Przedszkola Niepublicznego Jupik, pokaz Tanecznego Mix-u, Openmind, Młodzi Duchem,
Grupa teatralno – kabaretowa Biedronki, Kuba Jakubowski – solo, zespół Tynk
Ponadto: Licytacja (m.in. przedmioty z autografem
Jurka Owsiaka!), loteria fantowa, Fundacja DKMS, stoisko Biblioteki Publicznej w Nadarzynie
Nasi wolontariusze z puszkami będą zbierali pieniądze
na stacjach paliw na terenie gminy Nadarzyn, w Centrum
Mody Nadarzyn, Ptak Warsaw Expo - hala A, na terenie
przy Kościele w Nadarzynie, Młochowie i Ruścu (przed
i po Mszach św.)
Już teraz możesz wesprzeć 28 Finał WOŚP. Od 15
grudnia do 12 stycznia ruszyła zbiórka do Sztabowych Puszek Stacjonarnych:
- Biblioteka Publiczna w Nadarzynie (wypożyczalnia
dla dzieci i dorosłych)
- Kwiaciarnia „Suchy Badyl” ul. Mszczonowska 79
- Studio Florystyczne „Antonia” ul. Mszczonowska 15

Krzywe jest piękne
– wystawa prac uczestników
zajęć ceramicznych świetlic NOK
Tworzenie ceramiki, to nie tylko świetny sposób na
ćwiczenie zdolności manualnych, ale też skuteczna terapia antystresowa – przekonuje Katarzyna Przywecka,
instruktorka zajęć ceramicznych w Świetlicach NOK.
I robi to z powodzeniem, bo jej podopieczni zapewniają, że potrafi zarazić ceramiką. Pierwsze zajęcia
ruszyły w Rozalinie w 2015 roku w odpowiedzi na
potrzebę rozszerzenia oferty świetlicy. Potem dołączył
Młochów i w obu miejscowościach odbywały się zajęcia dla dzieci i dorosłych. Obecnie działają dwie grupy
dziecięce w Urzucie, jedna grupa dla dzieci w Parolach
i jedna dla dorosłych w Rozalinie. Na zajęciach panuje
swoboda twórcza, uczestnicy mogą wybierać tematy
i eksperymentować bez obawy, że będą musieli robić
coś „odtąd dotąd”, „pod linijkę”. Bez lęku przed popełnieniem błędu. Bo przecież „krzywe jest piękne”, jak
głoszą ceramiczne literki w świetlicy w Parolach. Na
wystawie będzie można zobaczyć prace uczestników
wszystkich działających obecnie grup a także podejrzeć, co robi sama mistrzyni.

WSTĘP WOLNY!

Szczegółowy program dostępny wkrótce
na stronie Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury - www.nok.pl
Serdecznie zapraszamy!
12 (247) grudzień 2019
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2 lutego (niedziela) 2020 r.
o godz. 18.00
zapraszamy na
SPEKTAKL
Z PIOSENKAMI
AGNIESZKI OSIECKIEJ
„A MIAŁ BYĆ CUD”
tekst:
Halina Rowicka
adaptacja i reżyseria:
Jan Szurmiej
scenografia i kostiumy:
Andrzej Lewczuk
aranżacje muzyczne:
Mikołaj Hertel
muzyka: Jacek Bąk, Janusz
Bogacki,
Natalia
Iwanowa,
Seweryn
Krajewski,
Jacek
Mikuła, Włodzimierz Nahorny,
Bułat Okudżawa, Wiktor Osiecki,
Andrzej Zieliński
zdjęcia:
Rafał Latoszek
występują:
Halina
Rowicka,
Jacek
Kawalec, Mikołaj Hertel (akompaniament)

poezji w prozie życia, w inteligentnym łączeniu tego, co wzniosłe i poważne, z tym co niskie
i zwyczajne. Może jednak, koniec
końców, to właśnie ta codzienność jest czymś najważniejszym?
Kiedy po latach bycia razem wydaje nam się, że życie z kimś innym byłoby lepsze i wspanialsze,
nagle okazuje się, że chcemy być
z tą lub z tym właśnie – w znanej, czasami nieciekawej, ale bliskiej zwyczajności. Tak właśnie
jak bohaterowie Anna i Franciszek – już niemłodzi, znający na
wylot swoje słabostki, często irytujący siebie nawzajem, drażliwi,

ale mimo wszystko ze sobą, obok
siebie. Czasami tylko tęsknota nas
gna, coś w sercu gra, kiedy chce
się lecieć, uciec i szaleć, kiedy
chce się powiedzieć słowami piosenki Osieckiej – „uciekaj moje
serce”.
Czas trwania ok. 70 minut
Bilety: 30 zł - karta mieszkańca,
40 zł normalny w kasie NOK
pon.-piątek w godz. 13.00-18.00
lub online – od 20 stycznia.
W dniu spektaklu sprzedaż
biletów od godz. 17.00.

Co się stało z naszą miłością
pytają Anna i Franciszek – bohaterowie spektaklu poetycko-muzycznego „A miał być cud”. Scenariusz powstał na kanwie tekstów
Agnieszki Osieckiej, która jak nikt
inny umiała pisać o miłości – nie
tylko tej wielkiej, pierwszej, ale
i tej dojrzałej, znudzonej rutyną
dnia codziennego, tęskniącej za
szaleństwem i porywami wielkich
namiętności. Osiecką można nazwać mistrzynią w wynajdywaniu
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Wspólny koncert
Czesława Mozila i NOK Pęd Band

Grajkowie Przyszłości, to ubiegłoroczny projekt, a jednocześnie
wielka świąteczna orkiestra Czesława Mozila z udziałem dzieci ze
szkół muzycznych z całego kraju.
Akcja miała na celu zaprezentowanie młodych, utalentowanych ludzi,
którzy wybrali - często niełatwą drogę muzykowania. Dzieci nagrały 24 piosenki z tekstami Michała
Zabłockiego i muzyką Czesława
Mozila, składające się na album
„Kiedyś to były święta”. Premiera każdej z piosenek przypadała na
jeden dzień adwentu (od 1 do 24
grudnia), tworząc muzyczny kalendarz prowadzący do Świąt Bożego
Narodzenia. Muzykom wokalnie
towarzyszył Czesław Mozil, a także
gościnnie m.in. Quebonafide, Julia
Siechowicz, Malwina Jachowicz
i Zuza Jabłońska. Do każdego utworu został nagrany teledysk, prezentujący młodych bohaterów, w różnych sytuacjach muzycznych oraz
wideorelacje z planu zdjęciowego.
Czesław Mozil o projekcie:
„Byłem normalnym chłopakiem
grającym w piłkę i gry komputerowe, ale tym czymś, co mnie wyróżniało, była gra na instrumencie.
Byłem uczniem szkoły muzycznej
i miałem mega zajawkę na akordeon. To był mój magiczny świat.
Grajkowie Przyszłości to projekt
dalekosiężny, rozwojowy i futurologiczny, który będzie miał swoją
kontynuację, bo widzę, jak ciepło
jest przyjmowany przez dzieciaki,
ich rodziców, nauczycieli i kolegów z branży. Czeka na nas kilkaset szkół muzycznych w całym kraju
i setki tysięcy zdolnych dzieci, których talent warto i należy zaprezentować szerszemu gronu.”
19 stycznia o godz. 16.00 nasz
nadarzyński zespół NOK Pęd
Band weźmie udział we wspólnym
koncercie z Czesławem Mozilem
i jego muzykami, na którym zaprezentowane będą piosenki z albumu „Kiedyś to były święta”.
Wykonawcy:
Czesław Mozil
Stanisław Pańta- fortepian
Piotr Dutkiewicz - kontrabas
Antoni Figurski - skrzypce
Wiktor Wysocki - perkusja, saksofon tenorowy
Zespół NOK PĘD BAND pod kier.
Marka Rejnowicza
12 (247) grudzień 2019

Zimowe Warsztaty Artystyczne
W siedzibie Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz świetlicy NOK
w Parolach dla dzieci w wieku 7-12 lat 10.02-21.02.2020 r. godz. 8:0016:00
Zapisy od 20 stycznia, OD GODZ. 16.00 w sekretariacie NOK lub przez
stronę internetową www.nok.pl zakładka „rezerwacja online” W przypadku rezerwacji online, w ciągu 48 godzin należy zgłosić się do sekretariatu
w celu dopełnienia formalności i uiszczenia opłaty. Po upływie 48 godzin rezerwacja przepada. Ewentualne rezygnacje możliwe będą tylko do 7 lutego,
do godz. 18.00 Tygodniowy koszt 210 zł.
UWAGA! PRZY ZAPISIE WYMAGANA JEST LEGITYMACJA
SZKOLNA LUB INNY DOKUMENT DZIECKA
Z WPISANYM NUMEREM PESEL!
W programie m.in. zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne, zabawy integracyjne, kino NOK, wycieczki: 11.02. Klockownia, Warszawa; 12.02.
Centrum Rozrywki Hulakula, Warszawa; 13.02. Sala Zabaw Fikołki
Pruszków; 18.02. Telewizja Polska; 19.02. Sala Zabaw Fikołki, Pruszków; 20.02 Muzeum Iluzji, Warszawa
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Z cyklu: Teatrzyk w walizce
26 stycznia 2020 r., o godz. 16.00
zapraszamy dzieci
na przedstawienie
„Calineczka na marionetki
i fortepian”
Wzruszająca opowieść́ przedstawiona z perspektywy
prostej kobiety i małej dziewczynki - dwóch bohaterek
patrzących na świat „różnymi oczyma”. Ten artystyczny
eksperyment ma na celu przybliżyć́ twórczość́ H. Ch. Andersena jako refleksję nad niejednoznacznością̨ otaczającej nas rzeczywistości. Spektakl nagrodzony na V Międzynarodowym Festiwalu Teatralnym Wschód Zachód
w Krakowie oraz Nagrodą dla Najlepszej Aktorki na festiwalu Interlalka w Uzgorodie.
Wykonawcy:
Anna Polarusz - reżyserka, aktorka, autorka scenografii
i marionetek
Patryk Huńkowski - muzyka
Wstęp – 10 zł dziecko
Bilety w sprzedaży na godzinę przed przedstawieniem
w kasie NOK
jego brata (również reżysera) Andrzeja Kondratiuka. Jest
to intymny zapis ich ostatniego wspólnie spędzonego
roku, kiedy to Janusz Kondratiuk wraz z żoną opiekował
się bratem po udarze. „Doświadczenie Kondratiuków jest
doświadczeniem obecnym lub przyszłym wszystkich widzów. „ - podkreśla Urszula Schwarzenberg-Czerny na
portalu „Polityka”.
Po projekcji zapraszamy na spotkanie ze znakomitą aktorka teatralną, filmową i telewizyjną – Bożeną
Stachurą, która w „Jak pies z kotem” wcieliła się w
rolę Beaty, żony Janusza.

„ J a k p i e s z ko t e m ”

fot. materiały prasowe

17 stycznia 2020 r., godz. 19.00
„Jak pies z kotem” i Bożena Stachura
w Kinie Nokowym
„Dawno nie było polskiego filmu, który tak mocno
„trafia” w głowę i w serce! Przepiękne kino, pełne wzruszeń, śmiechu i łez.” - można przeczytać w jednym z komentarzy1 na portalu filmweb.pl W styczniu pokażemy
w Kinie Nokowym ostatni film Janusza Kondratiuka,
w którym reżyser przedstawia historię odchodzenia swo-
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“Jak pies z kotem” to kino bardzo osobiste. Janusz Kondratiuk wpuszcza nas do swojego intymnego świata. Nie
tylko dlatego, że zdjęcia zrealizował we własnym domu.
Kameralna, słodko-gorzka historia została zainspirowana ostatnimi miesiącami, jakie reżyser spędził z bratem.
Opiekował się nim wspólnie z żoną (w tej roli Bożena
Stachura, która mimo stonowanej kreacji nie jest tylko
tłem dla wyrazistszych postaci). Rzeczywistość miesza się
w “Jak pies z kotem” z jej subiektywnym odczuciem. Bracia są jak awers i rewers jednej monety. Janusza gra Robert Więckiewicz, Andrzeja – Olgierd Łukaszewicz. Widzowie dostrzegą w tej relacji siebie. Wielu przeżyło takie
sytuacje, innych jeszcze to czeka, kiedy trzeba zapomnieć
o dumie, urazach, pretensjach. Co jest trudne, nawet jeśli
powtarzamy sobie, że zachowanie bliskiej osoby to raczej
konsekwencja choroby niż trudny charakter.
źródło: Piotr Guszkowski/wyborcza.pl

Wstęp wolny

Rubrykę redaguje
Kamila Michalska
Dyrektorka NOK
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Sport

Sport szkolny

IV - SP. nr 1 Piastów, V - SP. Raszyn. 28 listopada br.
w Wolanowie koło Radomia w turnieju wojewódzkim
piłki siatkowej LZS nadarzyńskie dziewczęta
wywalczyły mistrzostwo województwa mazowieckiego.

Gratulujemy dziewczętom
i chłopcom naszych szkół.

Tu r n i e j m i ko ł a j kow y

Zespół mistrzów z LO w Nadarzynie w zawodach
powiatu pruszkowskiego w tenisie stołowym

Świetna passa naszych
szkolnych sportowców

Nadarzyńskie
licealistki
wywalczyły
mistrzostwo powiatu, a nadarzyńscy licealiści
wicemistrzostwo
powiatu
pruszkowskiego
w piłce siatkowej. Dziewczęta awansowały go finału
rejonowego, który rozegramy 30 stycznia 2020 roku
w hali GOS przy ulicy Sitarskich w Nadarzynie.
Natomiast
tenisiści
stołowi
z
nadarzyńskiej
podstawówki
zdeklasowali
wszystkie
drużyny
z powiatu pruszkowskiego w finale powiatowym
drużynowego tenisa stołowego, który rozegraliśmy 28
listopada br. również w hali GOS przy ulicy Sitarskich.
Klasyfikacja: Dziewczęta młodsze: I - SP. Nadarzyn, II SP. Łady, III - SP. nr 4 Piastów, IV - SP. nr 4 Pruszków,
V - SP. Otrębusy. Dziewczęta starsze: I - SP. Nadarzyn,
II - SP. - nr 1 Pruszków, III - SP. nr 5 Piastów, IV SP. Otrębusy, V - SP. Łady. Chłopcy młodsi: I - SP.
Nadarzyn, II - SP nr 1 Pruszków, III - SP Łady, IV - SP.
Otrębusy, V - SP. nr 1 Piastów. Chłopcy starsi: I - SP.
Nadarzyn, II - SP. nr 1 Pruszków, III - S.P. Otrębusy,

Turniej Mikołajkowy
12 (247) grudzień 2019

12 grudnia w Hali GOS przy Szkole Podstawowej
w Nadarzynie rozegraliśmy mikołajkowy turniej
halowej piłki nożnej chłopców z klas I-III szkół
podstawowych naszej gminy. W zawodach uczestniczyli
chłopcy ze wszystkich szkół. Klasyfikacja: I m - S.P.
Nadarzyn, II m - S.P. Rusiec. III m - S.P. Kostowiec,
IV m - S.P. Młochów, V m - S.P. Wola Krakowiańska.
W przerwach miedzy meczami dla zawodników i licznie
zgromadzonej publiczności zatańczyły nadarzyńskie
„ cheerleaders” oraz Patrycja w tańcu akrobatycznym.
Po zakończonym turnieju odwiedził nas „ Mikołaj”
i wręczył wszystkim zawodnikom drobne upominki.

Wicemistrzowie powiatu

Siatkarze LO Nadarzyn zostali wicemistrzami powiatu.
Po dramatycznym i pełnym wyrównanej walki meczu
ulegli drużynie LO Kościuszki

Wiesław Iwaniuk
koordynator sportu szkolnego
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GLKS Nadarzyn MMA - Sporty walki
Nadarzyńscy wojownicy
podbili Berlin!

Reprezentanci sekcji sportów walki GLKS Nadarzyn
nie zawiedli i z mocno obsadzonej imprezy Berlin Open
International wrócili z 10 medalami. Łącznie Piotr Kotlet
Kurkus, „Franek” Cezary Juszczyk oraz „Szklorzu” Jakub Szklarczyk stoczyli niemal 20 pojedynków. Trener
„Kotlet” w finale swojej kategorii w kimonach musiał
uznać wyższość 30 kilo cięższego reprezentanta Czech,
zdobywając srebrny medal kategorii Ultra Ciężkiej.
Szybko jednak odbił się i turnieju finalistów, czyli kategorii OPEN zdobył złoty medal. W wariancie bez kimon
Kotlet, głodny rywalizacji, postanowił spróbować sił
w kategorii wiekowej Adult. W rezultacie zdobył brązowy medal. Srebro w wadze ultra ciężkiej, gdzie zmierzył

się w finale z młodszym o 24 lata Gruzińskim zapaśnikiem, oraz brązowy medal w wadze OPEN.
Do udanych może te zawody zaliczyć „Szklorzu”.
W wadze superciężkiej w kimonach zdobył on srebrny
medal, kiedy po bardzo ciężkiej walce nieznacznie przegrał z mocnym Holendrem. W wariancie bez kimon reprezentant Nadarzyna postanowił się odbić i szedł jak
burza. W finale swojej kategorii musiał jednak uznać
wyższość rywala z Polski. W turnieju finalistów bez kimon zabrakło naprawdę niewiele by sięgnąć po złoto,
niestety, tym razem główne trofeum wpadło w ręce mocnego judoki z Niemiec.
Najbardziej zadowolonym z zawodów może być Cezary Juszczyk. Franek w wadze Ultra ciężkiej przywiózł
z Niemiec złoto w kategorii Gi i No Gi. W turnieju finalistów bez kimon poszło mu trochę gorzej niestety. O ile
w dwóch pierwszych walkach dwukrotnie udało mu się
„skończyć” rywali przez kimurę, tak w walce półfinałowej musiał uznać wyższość przeciwnika, zadowalając się
w rezultacie jedynie brązowym medalem.

Gratulacje!

Cały ten udany wyjazd nie byłby możliwy
gdyby nie wsparcie Pana Dawida Janiszewskiego
z firmy TV4B.pl Telewizja dla Biznesu.
Dziękujemy również za wsparcie Zbigniewa
Gwizdały. Specjalne podziękowania również dla
Kuba Sawicki z firmy
MANTO Polska/mantoshop.pl
za kolejne wspaniałe wsparcie sprzętowe.
Tekst i zdjęcia: archiwum sekcji

Świąt wypełnionych radością i miłością,
niosących spokój i odpoczynek oraz
Nowego Roku 2020 spełniającego wszystkie
marzenia, pełnego optymizmu, szczęścia
i powodzenia życzą
Siatkarki oraz Trenerzy
GLKS Nadarzyn.

Zostań Sponsorem Młodych Sportowców
Jeśli chcesz wspomóc Gminny Ludowy Klub Sportowy i przekazać1% swojego podatku dochodowego
za rok 2019 na sport dzieci i młodzieży trenujących w sekcjach: Piłki Siatkowej, piłki nożnej
i koszykowej przekaż 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego – FUNDACJA PARTNERSTWO
numer KRS 0000197334 cel szczegółowy GLKS Nadarzyn. Pieniądze zostaną w całości
przekazane poprzez fundację na konto GLKS Nadarzyn i przeznaczone na cele statutowe.
W imieniu młodych sportowców dziękujemy Państwu.
Zarząd GLKS Nadarzyn
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GLKS - Piłka siatkowa
Wicelider
z Nadarzyna

Kolejny ligowy turniej młodziczek za nami. Dziewczęta reprezentujące barwy GLKS Nadarzyn
I zagrały na bardzo wysokim poziomie. Taką jakość gry obserwujemy od dłuższego czasu. Oby tak
dalej. Trzy wygrane przy pięciu
meczach i utrzymany fotel wicelidera w pierwszej lidze młodziczek
MWZPS. Naturalnie u dziewcząt
w zasadzie nie zdarzają się „kontrolowane” mecze, ponieważ w każdym trafiają się serie punktów. Te
dodatkowe emocje może nie są tym
na czym najbardziej zależy trenerom, ale młodość rządzi się swoimi
prawami. Zawodniczki z drugiego
zespołu miały ciężką przeprawę
w drugiej lidze. Bilans meczów był
jednoznaczny. Na plus zaliczamy
postawę boiskową i zaangażowanie
mimo często dużej różnicy punktowej. Dziewczęta mogły zweryfikować swój aktualny poziom z bezpośrednim zapleczem wojewódzkiej
elity. Jeden wygrany set i mnóstwo
wskazówek co jest do poprawy to
dorobek z jakim zakończyły aktualną przygodę w drugiej lidze. Plan
na najbliższy turniej trzeciej ligi
jest niezwykle czytelny: wyciągnię-

cie wniosków z ostatnich porażek
i awans do drugiej ligi, nie zrażamy
się i trenujemy dalej!

Turniej
mikołajkow y
Ogólnopolski Mikołajkowy Turniej Dwójek i Trójek był ostatnim
turniejem z dofinansowaniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Siatkówka sport dla każdego”.
Kolejny raz gościliśmy w Nadarzynie czołowe zespoły z całego
kraju. Dziewczęta ze Sferis GLKS
Nadarzyn były tym razem nad wyraz gościnne – mamy jeden medal,
brąz w kategorii trójek. Na szczę-

Turniej Mikołajkowy

Turniej Mikołajkowy
ście w tym momencie nie chodziło
o puchary, a jedynie o jak najlepsze
przygotowanie do zbliżających się
turniejów rozstawieniowych Kinder+Sport.

Mini siatkówka
turnieje
rozstawieniowe
Tak naprawdę relację z tych turniejów można byłoby zamknąć
w kilku słowach opowiadających
o sukcesie i wspaniałym początku rozgrywek w cyklu Kinder+Sport. Ale żeby jednak być
bardziej dokładnymi krótko podsumujemy wszystkie kategorie.
Dwójki po seriach zwycięstw zakończyły rozgrywki na pierwszych
miejscach w swoich grupach i zagrają odpowiednio w pierwszej
i drugiej lidze.Trójki wygrały swoją grupę zapewniły sobie awans
do pierwszej ligi i dodatkowo wywalczyły sobie przywilej wzięcia
udziału w Turnieju o Puchar Prezesa
MWZPS. Czwórki zagrały dokładnie tak samo jak młodsze koleżanki. Mamy pierwszą ligę i prawo gry
w Turnieju o Puchar Prezesa
MWZPS.

Rubrykę sekcji piłki siatkowej
redaguje Mateusz Stępień
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W obiektywie NOK

Mikołajki w NOK

fot. M. Kołecka

fot. M. Kołecka

Salon Poezji K40
(od lewej) Ewa Telega, Marcin Mazurek,
Katarzyna Łochowska, Ewa Wiśniewska

Dariusz Gzyra
Kino Nokowe

Wizyta wolontariuszy w Fundacji WOŚP
i spotkanie z Jurkiem Owsiakiem
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