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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Kalendarz inwestycji gminnych luty - marzec 2017

Drogi:
Budowa chodnika w ul. Osiedlowej
w Ruścu na odcinku od posesji Osiedlowa 52 do posesji nr 68. Prace zostaną
wznowione 2 marca br. i będą trwały do
końca miesiąca.
Roboty budowlane, remonty:
Trwają prace wykończeniowe budynku gimnazjum i hali sportowej w Ruścu.
W budowanej świetlicy w Parolach
dobiegają końca prace wykończeniowe
wewnętrzne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu zewnętrznego.
Ze względu na niesprzyjające warunki
pogodowe remont pokrycia dachowego hali sportowej w Nadarzynie został
przerwany. Prace zostaną wznowione
w okresie wiosennym.

Kanalizacja
1 lutego tego roku została podpisana
umowa na budowę kanalizacji w m. Wolica. Wykonawca INSTALBUD-RZESZÓW” Sp. z o.o. z/s ul. Boya-Żeleńskiego 6a, 35-105 Rzeszów, cena oferty
brutto: 3.096.835,87zł, okres udzielonej
gwarancji: 60 miesięcy. Planowane Rozpoczęcie prac zaplanowano na marzec
bieżącego roku.
Dokumentacja projektowa
w trakcie realizacji:
Opracowanie dokumentacji
projektowej:
Złożone zostały do Starostwa Powiatowego wnioski o wydanie pozwoleń na:
- budowę nakładki bitumicznej ul. Wiejskiej w Młochowie.
- budowę chodnika na odcinku ul.
Przejazdowa, Turystyczna, do ul. Warszawskiej w Nadarzynie (22 lutego br.,

zostało wydane pozowlenie na budowę
chodnika),
Obecnie trwają uzgodnienia z Konserwatorem Zabytków dotyczące wykonania
kompleksowej dokumentacji projektowo
- kosztorysowej dla zamierzenia budowlanego pn.: Adaptacja istniejącego Pałacu
i Oficyny w zespole pałacowo-parkowym w Młochowie.

Złożone wnioski o pozyskanie
funduszy zewnętrznych:
Uzyskano dofinansowanie, czekamy na
podpisanie umowy na realizację zadania
inwestycyjnego pn. „Sieć dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn” w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+. Etap obejmuje
budowę ścieżek pieszo-rowerowych
w pasie drogowym dróg publicznych
gminnych i powiatowych na terenie
Gminy Nadarzyn, w m.: Nadarzyn,
Strzeniówka, Rozalin, Młochów, Rusiec,
Kajetany, Walendów.
Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego – Infrastruktura i Środowisko działanie 2.5 Rozwój terenów zieleni w Gminie
Nadarzyn w sprawie zagospodarowania
terenu „PASTEWNIKA” w Nadarzynie
oraz terenu zielonego ustyuowanego za
domami socjalnymi w Walendowie.
Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego - Infrastruktura i Środowisko na
budowę kanalizacji sanitarnej w ramach
aglomeracji Nadarzyn, ul. Tulipanowa,
Graniczna, Karmelowa, Babiego Lata,
Żółwińska i Szyszkowa.

Postępowania ogłoszone:
- 28 lutego br. została wybrana najkorzystniejsza oferta na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Piodstawowej
w Kostowcu. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Zakład Remontowo
-Budowlany „ELLA” Bronisław Gawrylczyk z/s w Sochaczewie, cena oferty
brutto: 1.613.835,83 zł okres udzielonej
gwarancji: 60 m-cy.

Na etapie sprawdzania ofert są postępowania przetargowe na:
- na budowę kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – I etap. 13 lutego br. zostały złożone oferty przetargowe.
- zaprojektowanie i budowę oświetlenia
ulicznego: Nadarzyn ul. Turystyczna,
Stara Wieś ul. Poziomkowa, Strzeniówka ul. Konwaliowa. 21 lutego br. zostały
złożone oferty przetargowe.
- na budowę oświetlenia ulicznego
w miejscowości: Młochów ul. Willowa, Dworkowa i Myśliwska. 22 lutego
br. zostały złożone oferty.
- na budowę oświetlenia ulicznego
w miejscowościach: Urzut ul. Echa
Leśne, Wolica ul. Sękocińska, Nadarzyn ul. Maciejki II etap. 24 lutego br.
zostały złożone oferty .
W najbliższym czasie zostanie ogłoszone postępowanie na budowę ścieżek pieszo-rowerowych w pasie drogowym dróg publicznychgminnych
i powiatowych na terenie Gminy
Nadarzyn, w miejscowościach: Nadarzyn, Strzeniówka, Rozalin, Młochów,
Rusiec, Kajetany, Walendów.
Referat Inwestycji

1 marca Narodowy Dzień Pamięci
„Żołnierzy Wyklętych”
W Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych WATAHA
zaprasza na Mszę św. o godz. 20.00 w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie.
Następnie odbędzie się apel na Placu Poniatowskiego oraz symboliczne
złożenie kwiatów na grobie por. Karola Łoniewskiego.
Komenda Szczepu
2 (215) luty 2017
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Projekt ustawy o ustroju m. st. Warszawy z 30 stycznia 2017 r.

- co oznacza dla mieszkańców Gminy Nadarzyn
Jakie
będą
konsekwencje
dla
mieszkańców
Gminy Nadarzyn projektu ustawy
o ustroju m. st. Warszawy z 30
stycznia 2017 złożonego przez PiS
w obecnej formie?
Gmina Nadarzyn nie jest przeciwna rozwojowi stolicy, a pomysł jest
żywo komentowany nie tylko przez
mieszkańców naszej gminy. Jednak
Naszym zdaniem powiększenie Warszawy powinno następować ewolucyjnie i naturalnie. Poprzez stopniowe rozszerzanie granic za obopólną
zgodą mieszkańców zarówno stolicy
jak i miejscowości przyłączanych.
Jako gmina nie jesteśmy odosobnieni
w tej opinii. Zdecydowana większość
z 32 gmin, które wg projektu miałyby zostać wchłonięte przez Warszawę sprzeciwia się temu pomysłowi. Jego głównymi obrońcami są
w większości sympatycy, czy członkowie partii składającej projekt. Śledząc
stanowisko wielu samorządowców
można zaobserwować pewien rozdźwięk między ich przekonaniami
politycznymi, a interesami zarządzanych przez nich gmin. Dlatego nawet
w tych gminach, w których włodarzami są przedstawiciele partii, której
autorstwa jest projekt słychać krytykę
i stanowczy protest. Przede wszystkim
samorządowcy sprzeciwiają się wprowadzeniu tak daleko idących zmian bez
uprzednich konsultacji społecznych
i z pominięciem opinii poszczególnych samorządów. Podkreślają, że
przedstawiony projekt wypacza ideę
samorządności i wypracowane przez
ostatnie ćwierćwiecze wzorce. Chodzi o to, aby najniższy szczebel samorządu jakim jest gmina był jak dotąd
najbliżej mieszkańców. Aby nadal
mieli oni możliwość samostanowienia i decydowania o swoich sprawach.
Projekt ustawy zawiera ponadto wiele
rozwiązań wątpliwych konstytucyjnie
(np. wybór Burmistrza Gminy Warszawa przez wszystkich mieszkańców aglomeracji). Został on napisany
w sposób wybitnie nieprecyzyjny,
chaotyczny oraz grożący ciągłymi
sporami kompetencyjnymi pomiędzy
różnymi szczeblami samorządu. Jest
niekonkretny i pozostawia wiele nie-
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uregulowanych kwestii.
Niestety są także samorządowcy,
którzy interes partyjny przedkładają
nad dobro mieszkańców i piszą: „Zapamiętajmy, kto jest przeciwny ustawie metropolitalnej. Kto jest przeciwny wspólnej komunikacji. Kto
jest przeciwny wspólnym inwestycją.
Kto jest przeciwny przedłużenia trasy
WKD.” - (pisownia oryginalna). Nie
precyzują jednak co oznacza „wspólna komunikacja” - czy wspólne inwestycje w infrastrukturę centrum metropolii? Mamy uwierzyć, że „wspólne
inwestycje” oznaczają, że 50 osobowa
wielka rada m. st. Warszawy zdecyduje w pierwszej kolejności wybudować
drogi, chodniki, oświetlenie uliczne
i kanalizację na terenie naszej gminy?
Ryzyka jakie może nieść za sobą
przyjęcie projektu uchwały złożonej
przez PiS:
• niekorzystne zmiany w podatkach:
osoby pracujące w stolicy, a mieszkające na terenach, które miałyby być przyłączone do niej
nie będą miały wyższych kosztów
uzyskania
uwzględnianych
w corocznym rozliczeniu PIT – bowiem będą pracowali w tej samej
miejscowości, w której mieszkają,
• wzrosną podatki przykładowo rolny, od nieruchomości.
• utrata możliwości finansowania
inwestycji z funduszy unijnych m.in.:
• projekty inwestycyjne – przykładowo kanalizacja w Starej Wsi, rozbudowa SP Nadarzyn a także ulice, chodniki, oświetlenie, oczyszczalnie ścieków
i inne…
• projekty edukacyjne – doposażanie
placówek oświatowych,
• projekty kulturalne – wzbogacanie
różnorodności oferty dla ludności
gminy, warsztaty, imprezy kulturalne
i aktywizacja różnych środowisk – seniorów, dzieci, młodzieży; projekty
związane z rewitalizacją zabytków
i działalnością zarówno Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Biblioteki
Publicznej Gminy Nadarzyn czy też
Orkiestry OSP Nadarzyn,
• projekty rekreacyjno-sportowe
– budowa i modernizacja obiektów
sportowych oraz propagowanie ak-

tywności fizycznej i zdrowego trybu
życia, projekty realizowane przez m.
in. Gminny Ośrodek Sportu, szkoły,
lokalne kluby sportowe,
• projekty społeczne realizowane
przez GOPS, GODM Tęcza, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
• projekty profilaktyki ochrony zdrowia realizowane przez SPG ZOZ,
• projekty związane z bezpieczeństwem przykładowo realizowane
przez jednostki OSP, straż gminną,
• ograniczona może zostać swoboda planistyczna poszczególnych
gmin. Istnieje ryzyko, że potrzeby
małych gmin będą marginalizowane
i mówiąc wprost niewiele będą obchodzić prezydenta aglomeracji. To
ryzyko utraty samostanowienia lokalnej społeczności.
• ryzyko, że utracimy władztwo
nad kształtowaniem zagospodarowania przestrzennego. Plany miejscowe będą koordynowane przez nowe
władze. Może to oznaczać, że w tak
dużym tworze administracyjnym specyfika naszej gminy, jej odrębność
i atuty mogą być zaprzepaszczone.
Podobnie może być w przypadku
polityki społecznej gminy Nadarzyn,
bo i tu jest ryzyko, że odebrane nam
będą kompetencje.
• rozwiązanie lokalnych grup działania przykładowo Ziemia Chełmońskiego czy LGD Nadarzyn-Raszyn-Michałowice. To oznacza ryzyko, że
nie będziemy mieli możliwości tworzenia i rozwijania tzw. partnerstwa
terytorialnego tworzonego zwykle na
obszarach wiejskich, zrzeszającego
przedstawicieli lokalnych organizacji
(z sektora publicznego, prywatnego
i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich.
W Polsce podstawą prawną funkcjonowania LGD są ustawy: o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich oraz
o stowarzyszeniach.
• ryzyko, że stracimy status gminy
wiejskiej przez co mieszkańcy nie
będą mogli korzystać z funduszy rolniczych i przeznaczonych dla tego
rodzaju gmin programów wsparcia
i funduszy. Warto zaznaczyć w tym
2 (215) luty 2017
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miejscu, że Nadarzyn spełnia wszystkie formalne warunki, aby ubiegać się
o prawa miejskie. Celowo nie skorzystaliśmy z tego rozwiązania, gdyż
byłoby ono dla gminy i mieszkańców
niekorzystne ekonomicznie.
• informacje jakoby przyłączenie
do Warszawy poprawi jakość komunikacji w przypadku naszej gminy są
nieprawdziwe. Nie powstanie tutaj
WKD ponieważ decyzja taka nie leży
w gestii miasta stołecznego Warszawa
czy przewidzianej w projekcie ustawy aglomeracji. Plany sprzed kilkudziesięciu lat zakładające wahadłowe
połączenie WKD przez Nadarzyn
do Janek zostały zweryfikowane
i obecnie zrezygnowano z takiego
rozwiązania. Miała na to wpływ między innymi modernizacja trasy S8,
która znacznie poprawi komunikację
ze stolicą oraz problemy wynikające
z własności gruntów.
• przyłączenie przszło 30 gmin do
Warszawy nie jest jednoznaczne ze
zniesieniem strefowości w komunikacji ZTM, obniżeniem kosztów
przejazdów czy zwiększeniem ilości autobusów. Tak jak włączenie do
metropolii nie oznacza, że do Nadarzyna zostanie przedłużona linia
tramwajowa czy na terenie gminy powstanie stacja metra. Te „dobrodziejstwa” komunikacyjne jeszcze przez
długi czas nie będą wprowadzane
w planowanych do przyłączenia gminach. Mieszkańcy gminy Nadarzyn za
sprawą podpisanego porozumienia
z ZTM (w ramach programu Karta
Nadarzyniaka) od trzech lat mogą
korzystać ze zniżek na przejazdy refundowanych przez gminę. Po ewentualnym przyłączeniu jeśli zniżki byłyby utrzymane, to pokrywane byłyby
z budżetu metropolii warszawskiej.
Nie mamy pewności, że metropolia
chciałaby takie koszty ponosić.
• skąd będą pochodziły pieniądze
na poprawę transportu? Według założeń projektu pieniądze na transport będą pochodziły z budżetów
likwidowanych powiatów (8 powiatów i Warszawy – miasta na prawach
powiatu) i włączanych gmin. Gdyby
planowane do przyłączenia powiaty i gminy posiadały w budżetach
odpowiednie środki finansowe na
poprawę transportu – to zadanie to
byłoby realizowane. Skoro z braku
środków nie inwestują w poprawę
komunikacji – to po przyłączeniu
sytuacje się nie zmieni. Zwłaszcza,
2 (215) luty 2017

że wydatki na transport zbiorowy to
jedno, a inwestycje w infrastrukturę
i tabor to kolejne koszty. W takiej
sytuacji istnieje ryzyko, że środki na
nasze gminne inwestycje, na utrzymanie czystości, remonty czy kulturę
i profilaktykę zdrowia zostaną uszczuplone i przekierowane na poprawę
transportu w centrum metropolii.
Nie my mieszkańcy gminy o tym zdecydujemy tylko rada nowej Warszawy.
Może się okazać, że za pieniądze nam
zabrane finansowany będzie transport do Łomianek, Wieliszewa czy
Karczewa.
• wspólne inwestycje obecnej stolicy
i
przeszło
30
pozostałych
gmin
mogą
skutkować
rozwojem
centrum
metropolii,
a nie jej nowo przyłączonych obrzeży, których rozwój odłożony zostanie
na bliżej nieokreśloną przyszłość –
w myśl stwierdzenia „bliższa koszula
ciału”.
• rada metropolii będzie miała
w swoich kompetencjach opiniowanie uchwał naszej Rady Gminy (jak
i pozostałych gmin) oraz przyjmowanie ich podwójną większością głosów.
Co będzie zapewne prowadziło do
paraliżu decyzyjnego. Proces procedowania spraw bieżących i dla nas
ważnych będzie bardzo wydłużony.
• obecnie zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym sesję rady można
zwołać w trybie pilnym (nadzwyczajnym) w ciągu 3 dni, w trybie zwykłym
w ciągu 7 dni. Następnie taka uchwała jest wysyłana do wojewody, który
ma obowiązek sprawdzić jej zgodność z prawem w ciągu 7 dni. W myśl
złożonego projektu wcześniej opinię
musi wydać wielka rada m.st. Warsza-

wy. To kuriozalne rozwiązanie, gdyż
o naszych sprawach w ostateczności
zadecyduje 50 przypadkowo wybranych osób kompletnie nie znających
specyfiki i uwarunkowań naszej gminy.
Co gorsza będących „ciałem politycznym”. Może się zdarzyć, że wielka rada
zaopiniuje uchwałę negatywnie - czyli
inaczej niż zadecydowali nasi radni będący reprezentantami naszych mieszkańców wybranymi bezpośrednio? Co
z taką uchwałą?
• art.14 ustawy to „bat na krnąbrne
lub niepoprawne politycznie gminy”.
W jego myśl rada miasta stołecznego
Warszawy może postanowić w drodze
uchwały, podjętej jednogłośnie, o przekazaniu do realizacji miastu stołecznemu Warszawie zadań publicznych przez
gminy znajdujące się w obszarze miasta
stołecznego Warszawy, określając również szczegółowe zasady przekazywania
środków finansowych lub mienia, koniecznych do wykonywania przekazanych zadań. Oznacza to, że część zadań
publicznych może zostać odebrana niewygodnej politycznie gminie. Realizowane one wtedy będą przez Warszawę.
• w przypadku naszej gminy istnieje
ryzyko, że to „skok na bank” – nie dość,
że płacimy „Janosikowe” to pieniądze
z naszego budżetu trafią do wspólnego worka całej aglomeracji. Nie mamy
pewności czy w pierwszej kolejności
realizowany będzie remont Alei Jerozolimskich, trzecia linia metra czy chodnik
w Nadarzynie.
• nieznane są dodatkowe koszty wynikające ze zmian przewidzianych
w projekcie – przykładowo zmiany tablic na budynkach, zmiany nazw instytucji, ulic, konieczna może być wymiana
dokumentów rejestrowych, bankowych,
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skarbowych itd., pieczątek, przerejestrowanie samochodów, a to są dodatkowe
koszty i uciążliwość dla mieszkańców.
• nie wiemy gdzie będzie siedziba nowego powiatu warszawskiego ile i gdzie
będą jego delegatury? Wiele spraw
dotychczas załatwianych w gminie
czy urzędzie Starostwa, będziemy realizować w Warszawie lub na terenie
którejś z wchłoniętych gmin niekoniecznie najbliższej.
• co będzie z Urzędami Skarbowymi, Komendami Powiatowymi Policji, komisariatami policji, jednostkami
Straży Pożarnych, oddziałami Sanepidu, Urzędami Pracy, Sądami czy
szpitalami. Część z nich może zostać
zlikwidowana.
• zmiany kartograficzne.
• koszty ubezpieczenia samochodów
– mieszkańcy gmin planowanych do
przyłączenia mają niższe opłaty niż
mieszkańcy stolicy.
• ZIT(Zintegrowane Inwestycje Terytorialne) – ścieżki rowerowe. Proces
negocjacji i konsultacji umowy WOF
trwał blisko dwa lata. Pod koniec
ubiegłego roku wspólnie wypracowano projekt budowy ścieżek rowerowych i parkingów P&R. To pierwsze
efekty bliskiej i dobrej współpracy
tych 40 samorządów, a nie jak przewiduje projekt ustawy przeszło 30 gmin.
• nie był konsultowany z mieszkańcami Warszawy,
• nie był konsultowany z mieszkańcami gmin podwarszawskich
• jest wielu mieszkańców, którzy chcą
zachować swoją samodzielność, swoje małe lokalne ojczyzny i nie po to
wyprowadzali się z Warszawy na wieś,
aby do stolicy administracyjnie wrócić.
• pojawiło się wiele błędnych informacji, „m.in. zapewnienia, że przy
mniejszej ilości pieniędzy i większym
obszarze będzie lepsza komunikacja”.
• logiczne i konieczne jest przeprowadzenie szerokich konsultacji i referendów w tej sprawie. Brakuje obiektywnych i konkretnych informacji na
temat tego jakie skutki – pozytywne
i negatywne oraz w jakim czasie przyniosłaby dla mieszkańców każdej
z planowanych do przyłączenia miejscowości ujęta w projekcie zmiana.
• zmiana taka może nastąpić tylko
i wyłącznie na zasadach samorządnych i na zasadzie dobrowolności,
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a nie narzucania woli przez grupę
posłów pochodzących z Chrzanowa,
Sieradza czy Nowego Sącza!!!
• projekt ustawy o metropolii warszawskiej autorstwa PiS psuje samorząd zamiast go naprawiać, to całkowite upartyjnienie samorządów.
• zgodnie z projektem zmniejszona
miałaby zostać Rada Warszawy z - 60
do 50 radnych. Projekt zakłada, że
radni mieliby być wybierani w okręgach jednomandatowych, po jednym
z każdej dzielnicy gminy Warszawa
oraz po jednym z jej nowych gmin
– co oznacza centralizację władzy
i oderwanie od lokalnych potrzeb.
• przyjęcie projektu ustawy PiS oznacza ryzyko chaosu kompetencyjnego
w Warszawie. Powstałby system podwójnej większości w radzie miasta,
w którym z jednej strony decydować
będą mandaty, a z drugiej to, jak dużą
liczbę mieszkańców radny reprezentuje = łatwe blokowanie podjęcia jakichkolwiek decyzji przez radę.
• projekt zagraża finansom Warszawy,
finansom innych jednostek samorządu terytorialnego naokoło Warszawy,
zagraża wydatkowaniu środków europejskich.
• jeżeli mieszkańcy 10 tysięcznej Wiązowny, ale i 200 tys. Mokotowa będą
reprezentowanie przez 1 radnego,
stoi to w sprzeczności z art. 169 konstytucji, który mówi o równości głosu
w wyborach samorządowych.
• projekt podważa podstawy wyborów samorządowych. Nie jest rzeczą
normalną, że wielkie dzielnice warszawskie, które często mają powyżej
150 tys. mieszkańców, wybierać będą
jednego radnego, tak jak i małe gminy
okołowarszawskie, które mają około
10-15 tys. mieszkańców.
• zmiany będą prowadziły do pogorszenia jakości życia mieszkańców zarówno Warszawy, jak i włączonych do
niej gmin.
• w budżecie miasta stołecznego Warszawa w 2016 roku 30 proc. środków
zarezerwowanych na inwestycje wydano, gdy pozostałych 70 proc. nie
udało się rozdysponować. - Zmiany
(PiS) sprawią po prostu, że będzie
trudniej zarządzać miastem.
• nie ma określonego finansowania,
nie jest wyjaśniona kwestia mienia
gmin mających wejść do nowej jednostki. To może oznaczać, że ktoś

w Warszawie zadecyduje np. o sprzedaży
pałacu w Młochowie wraz z otaczającym go parkiem?
• wg ustawodawcy w wyborach bezpośrednich mamy wybierać prezydenta
nowej Warszawy, który jednocześnie
będzie burmistrzem gminy Warszawa
w obecnej wielkości oraz Starostą i zarządem powiatu w pakiecie.
• nowe miasto stołeczne Warszawa
będzie wykonywać zadania publiczne
w zakresie:
- zadań powiatu
- kształtowania ładu przestrzennego
(uchwalanie studium metropolitalnego);
- koordynowania realizacji zadań publicznych przez gminy znajdujące się
w obszarze miasta stołecznego Warszawy:
- rozwoju społecznego i gospodarczego
obszaru miasta stołecznego Warszawy
(opracowywanie, uchwalanie i realizacja
strategii rozwoju)
- zadań gmin w zakresie publicznego
transportu zbiorowego
- zarządzania drogami publicznymi
z wyjątkiem dróg gminnych, autostrad
i dróg ekspresowych
- promocji miasta stołecznego Warszawa i jego obszaru.
• metropolia przejmie bliżej nieokreślone kompetencje, które odbierze
gminom co oznacza, że gmina te kompetencje będzie miała mniejsze. Istotna
część decyzji będzie procedowana na
poziomie metropolitalnym.
- my będziemy mieszkańcami Warszawy
– jednak nie warszawiakami, gdyż to miano
zarezerwowane jest dla trzeciego pokolenia osób urodzonych w danym miejscu –
w tym wypadku w stolicy.
- wzrosną ceny gruntów i nieruchomości
co ucieszy developerów i osoby, które jednak nie chcą mieszkać w Warszawie. Nie
stracą na sprzedaży domów i wyprowadzeniu się chociażby do powiatu grodziskiego.
Reasumując, to mieszkańcy - ich chłodna
kalkulacja zysków i strat powinni decydować o ewentualnym przyłączeniu danej
miejscowości do stolicy, a nie przesłanki polityczne i interesy posłów z PiS!!!
red.
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OŚWIATA

Walka Gminy o liceum ogólnokształcące

Do utworzenia liceum ogólnokształcącego w Nadarzynie potrzebna jest już
tylko akceptacja Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratorium
Oświaty. W piątek 24 lutego starostwo
powiatowe ostatecznie podpisało porozumienie, na mocy którego powiat
Pruszkowski przekazał gminie do prowadzenia zadanie publiczne polegające na założeniu i prowadzeniu liceum
ogólnokształcącego w Nadarzynie
(dokument na stronie 8 WN). Podpisanie
wspomnianego dokumentu poprzedzało wiele uzgodnień, negocjacji, spotkań i wymiany korespondencji.
Gmina Nadarzyn z inicjatywą utworzenia liceum ogólnokształcącego
oficjalnie wystąpiła do Starostwa
w Pruszkowie w czerwcu 2016 roku.
Początkowo starostwo deklarowało,
że stanowisko w tej sprawie zajmie do
końca ubiegłego roku. Mimo zapewnień i ponagleń ze strony gminy ze
strony władz powiatu nie było żadnej
wiążącej odpowiedzi. W styczniu tego
roku do gminnej inicjatywy aktywnie
przyłączyli się mieszkańcy. 17 stycznia
założyli komitet społeczny „Inicjatywa dla utworzenia LO w Nadarzynie”.
Jego członkowie uczestniczyli w spotkaniach z rodzicami, przeprowadzili
wiele rozmów z radnymi powiatowymi,
wysłali pisma do Starosty Powiatowego,
Przewodniczącej Rady Powiatu Pruszkowskiego i członków rady. W zaledwie
kilka dni zebrali przeszło 3 000 podpisów pod inicjatywą uchwałodawczą
dotyczącą powstania LO w Nadarzynie.
Ogromne zaagażowanie oraz wsparcie mieszkańców nie tylko przerosło
oczekiwania, ale potwierdziło jak istotną kwestią dla lokalnej społeczności
jest powstanie takiej placówki. Przede
wszystkim zaś pokazało, że w dobrej
sprawie mieszkańcy potrafią się zjednoczyć.
Do działań mieszkańców i gminy
przyłączyli się radni powiatu pruszkowskiego przychylni tej idei (Mariusz Baranowski, Grzegorz Jastrzębski, Agnieszka Kuźmińska, Zbigniew Makowski,
Janusz Rajkowski, Artur Świercz, Urszula Wojciechowska oraz Zdzisława
Zielińska). Złożyli oni projekt uchwały
w sprawie powierzenia gminie Nadarzyn zadań z zakresu założenia i prowadzenia LO z siedzibą w Nadarzynie.
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Decydujący okazał się luty. Najpierw
na posiedzeniu Komisji Oświaty Rady
Powiatu Pruszkowskiego przegłosowano ujęcie w porządku obrad sesji
Rady Powiatu Pruszkowskiego kwestii
utworzenia liceum w Nadarzynie wraz
z wpisaniem do sieci szkół powiatu
pruszkowskiego. Podczas sesji powiatowej 7 lutego przegłosowane zostało powstanie szkoły średniej w naszej
gminie. Pozostała jeszcze sprawa podpisania porozumienia. Po zgłaszanych
przez powiat uwagach i poprawkach,
a także częstym ponaglaniu ze strony
gminy ostatecznie porozumienie zostało podpisane 23 lutego br. Nim gmina
przystąpi do tworzenia nowej placówki
niezbędna jest jeszcze akceptacja Wojewody Mazowieckiego i Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Kolejnym
wyzwaniem stojącym przed władzami
gminy, pracownikami oświaty i innymi
osobami zaangażowanymi w powstanie
ogólniaka będzie stworzenie i uruchomienie pierwszej w gminie publicznej
szkoły średniej.

Od początku gmina podkreślała, że
poniesie wszystkie koszty związane
z powstaniem i prowadzeniem ogólniaka. Tym samym powiat przekazując
jedno ze swoich zadań gminie nie ponosił i nie poniesie z tego tytułu żadnych wydatków. Nawet gdyby okazało
się, że placówka kwalifikowałaby się
do zamknięcia, to po pierwsze - powiat
bez względu na czas wypowiedzenia
niemiałby żadnych zobowiązań finansowych.
Po drugie – oczywiste jest, że gmina
nie oddałaby powiatowi budynku likwidowanej szkoły – czyli swojego majątku. W całej tej batalii dziwi niechęć
powiatu do przekazania gminie jednego
ze swoich zadań – prowadzenia szkoły średniej. Zwłaszcza że od początku
gmina spełniała wszystkie warunki,
a decyzja była jedynie formalna.
red.

PODZIĘKOWANIA

Szanowni Państwo,
Serdecznie dziękujemy Wam za wsparcie działań komitetu społecznego
„Inicjatywa dla utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie”,
Rady oraz Wójta Gminy Nadarzyn zmierzających do powstania w Nadarzynie publicznego liceum ogólnokształcącego.
Szczególne podziękowania należą się Mieszkańcom, którzy osobiście zaangażowali się w inicjatywę i towarzyszyli nam podczas uzgodnień i rozmów, które odbywały się w powiecie. Mieszkańcom, którzy wspólnie z nami
w ciągu kilku dni zebrali 3 tysiące podpisów pod petycją w sprawie utworzenia liceum. Wszystkim, którzy złożyli podpisy pod stosownymi dokumentami. Tym, którzy oddali głos poparcia i wypełnili formularz opublikowany
na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn. Radnym, którzy poparli
inicjatywę.
Dzięki Waszemu dotychczasowemu zaangażowaniu udało się nie tylko przekonać zdecydowaną większość radnych powiatowych, ale także przeforsować uchwałę dotyczącą utworzenia liceum ogólnokształcącego w powiecie
pruszkowskim.
Jest to o tyle istotne, że początkowo ideę popierało jedynie ośmioro radnych,
w tym z naszego terenu tylko pani Agnieszka Kuźmińska.
Powstanie na terenie naszej gminy ogólniaka uzależnione było od zgody
Starostwa Powiatowego. Po wielu staranich, negocjacjach, dzięki wspólnym
działaniom 1. wrześniu tego roku upragnione liceum rozpocznie działalność.
Komitet społeczny „Inicjatywa dla utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie”
Dariusz Zwoliński, Marcin Rybicki
Wójt Gminy Nadarzyn - Janusz Grzyb
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XXVI i XXVIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn
Dwie pierwsze w tym roku sesje
rady naszej gminy zdominowały tematy związane z oświatą i jej reformą.
Podczas zwołanej w lutym sesji nadzwyczajnej Radni wystosowali apel
do Powiatu Pruszkowskiego o pilne
wyrażenie zgody na założenie i prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie. Podjęli
również uchwałę w sprawie przyjęcia
zadań pozostających we właściwości
Powiatu Pruszkowskiego z zakresu
założenia i prowadzenia szkoły średniej.
Pierwsza w tym roku XXVI Sesja
Rady Gminy Nadarzyn odbyła się
we środę 25 stycznia 2017r. o godz.
14:00. Po stwierdzeniu quorum, przyjęciu porządku obrad i protokołu
z XXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn,
która odbyła się 28 grudnia 2016r rada
przyjęła sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn z działalności za okres
między sesjami. Następnie radni ustalili między innymi wysokość opłat za
świadczenia publicznych przedszkoli
i oddziałów przedszkolnych, zajęli
się również kwestią stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za
osiągnięte wyniki sportowe. Kolejne
punkty obrad dotyczyły gospodarki
nieruchomościami i finansów publicznych. Podjęto uchwały wprowadzające zmiany do uchwał:
• Nr XXI.275.2016 Rady Gminy
Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r.
i uchwały Nr XXIV.323.2016 Rady
Gminy Nadarzyn z dnia 30 listopada
2016 r. dotyczącej zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarski Wodnej w Warszawie.
•
uchwały
budżetowej
Nr
XXV.338.2016 z dnia 28 grudnia
2016 r
• Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2017 - 2026

Na poniedziałek 6 lutego 2017 roku
zwołano nadzwyczajną (XXVII) Sesję Rady Gminy Nadarzyn. W całości
poświęcona była powstaniu liceum
ogólnokształcącemu w Nadarzynie.
Po stwierdzeniu quorum i przyjęciu
porządku obrad Radni wystosowali
do władz Powiatu Pruszkowskiego
apel o pilne wyrażenie zgody na założenie i prowadzenie Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie.
„W obliczu reformy oświaty, lokalna
społeczność Gminy Nadarzyn dostrzega
realną i pilną potrzebę utworzenia Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie
od dnia 01 września 2017 r., którego istnienie umożliwi uczniom z terenu Gminy
kontynuację nauki po ukończeniu szkoły
podstawowej. Samorząd Gminy Nadarzyn podejmuje się sfinansowania w całości wszelkich wydatków związanych
z inicjatywą utworzenia i prowadzenia Liceum, popartą obecnie przez ponad 1000
mieszkańców. Aby jednak tak niezwykle
oczekiwany projekt został zrealizowany, niezbędne jest podjęcie przez władze
Powiatu Pruszkowskiego uzgadnianych
od miesięcy przez Wójta Gminy Nadarzyn kroków formalno-prawnych. Rada
Gminy Nadarzyn apeluje niniejszym o
niezwłoczne i pozytywne dla mieszkańców Gminy Nadarzyn rozstrzygnięcia
w tym zakresie.”
Następnie Radni przyjęli uchwałę,
w ramach której Gmina Nadarzyn
przyjęła zadania z zakresu właściwości Powiatu Pruszkowskiego, polegające na założeniu i prowadzeniu od
1 września 2017 r. Liceum Ogólnokształcącego z siedzibą w Nadarzynie
przy ul. Żółwińskiej 41.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów
filmowych z sesji
na iTVNadarzyn:

Drodzy
Czytelnicy!
Przypominamy, że pod niektórymi
artykułami w WN pojawiają się kody
QR. Dzięki temu,
przy pomocy bezpłatnej aplikacji
na smartfon lub tablet,
w prosty i szybki sposób
zostaną Państwo przekierowani do
materiałów filmowych
iTV Nadarzyn.

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

facebook: Gmina Nadarzyn
Zapraszamy do oglądania
materiałów filmowych z uroczystości,
imprez sportowych i kulturalnych

Treść uchwał znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.nadarzyn.pl
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w samorządowej telewizji

iTV Nadarzyn
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Urząd Skarbowy w Pruszkowie - informuje

ZMIANY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG W 2017 ROKU
Od 1 stycznia 2017 r. podwyższony
został limit zwolnienia podmiotowego
dla tzw. drobnych przedsiębiorców do
200.000 zł. Podatnicy, którzy rozpoczną
działalność w 2017 roku, mogą skorzystać ze zwolnienia, jeśli przewidywana
przez nich wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do czasu prowadzonej działalności kwoty 200.000 zł.
UWAGA! Podatnicy, u których łączna
wartość sprzedaży w 2016 r. była wyższa
niż 150 000 zł i nie przekroczyła 200.000
zł, mogą skorzystać ze zwolnienia.

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono ograniczenia w zakresie możliwości
kwartalnych rozliczeń podatku od towarów i usług. Po zmianach rozliczenia
kwartalne są dostępne jedynie dla małych podatników, którzy od co najmniej
12 kolejnych miesięcy są zarejestrowani
jako podatnicy VAT czynni bez względu
na wybraną metodę rozliczeń (kasową
lub memoriałową). Małym podatnikiem jest podatnik od towarów i usług,
u którego wartość sprzedaży (wraz
z kwotą podatku) nie przekroczyła
w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej
równowartości 1.200.000 euro (na rok
2017 jest to kwota 5.157.000 zł), prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie,
zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, zarządzającego alternatywnymi
funduszami inwestycyjnymi, będącego
agentem, zleceniobiorcą lub inną osobą
świadczącą usługi o podobnym charakterze, z wyjątkiem komisu – jeżeli
kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzenia za wykonane usługi (wraz
z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej
w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 45.000 euro (na rok 2017 jest
to kwota 193.400 zł). Powyższe oznacza,
że z użycia znika formularz: deklaracja
VAT-7D.
UWAGA! Zgodnie z przepisami przejściowymi wynikającymi z art. 15 ustawy nowelizacyjnej, art. 99 ust. 3a pkt 1
ustawy o podatku od towarów i usług,
dotyczący braku możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników nowo zarejestrowanych w ciągu
pierwszych 12 miesięcy działalności, ma
zastosowanie również do podatników,
którzy zostali zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni w IV kwartale 2016 r.
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tj. po 30 września 2016 r. Podatnicy Ci są
zobowiązani do składania deklaracji miesięcznych począwszy od stycznia 2017
roku. Dodatkowo możliwość rozliczeń
w systemie kwartalnym została ograniczona dla podatników sprzedających
towary objęte instytucją odpowiedzialności solidarnej nabywcy wymienionych
w załączniku nr 13 do ustawy o podatku
VAT. Podatnicy tacy bezwzględnie tracą możliwość kwartalnego rozliczenia.
VAT, jeśli łączna wartość sprzedanych
towarów wymienionych w załączniku do
ustawy przekroczyła 50.000 zł (bez kwoty podatku), w którymkolwiek miesiącu
w danym kwartale lub poprzedzających
go czterech kwartałach.
Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono
obowiązek składania deklaracji VAT
drogą elektroniczną dla podatników:
obowiązanych do zarejestrowania się się
jako podatnicy VAT-UE, będących dostawcami towarów lub usługodawcami,
dla których podatnikiem jest nabywca
oraz nabywcami tych towarów i usług,
obowiązanych do składania deklaracji,
zeznań i informacji podatkowych za
pomocą środków komunikacji elektronicznej według ustaw o podatkach dochodowych (art. 45ba ustawy podatku
dochodowym od osób fizycznych lub
art. 27 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych). Obowiązek
ten mają biura rachunkowe i pracodawcy rozliczający podatek za więcej niż
5 osób. Wobec powyższego od początku
2017 roku nie ma możliwości składania
kwartalnych informacji podsumowujących (oraz ich korekt) dotyczących
transakcji
wewnątrzwspólnotowych
oraz informacji podsumowujących
w obrocie krajowym (VAT-27). Informacje te muszą być składane co miesiąc
w terminie właściwym dla złożenia deklaracji podatkowej dla potrzeb podatku
VAT.
Od 1 stycznia 2017 r. mali i średni przedsiębiorcy, o których mowa
w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, dołączyli do grona podatników zobowiązanych do przekazywania
danych z ewidencji zakupu i sprzedaży
(rejestrów VAT) w formie elektronicznej tj. w formie JPK. Dla obowiązków
w zakresie JPK w roku 2017 istotne
są dwa ostatnie lata obrotowe, tj. rok
2015 i 2016. Obowiązek przesyłania
informacji w formacie JPK dotyczy

również podmiotów niemających
w Polsce stałego miejsca prowadzenia działalności, ale zarejestrowanego
w Polsce jako podatnicy VAT. Mali
i średni podatnicy zobowiązani są do
przesyłania danych z ewidencji VAT
w strukturze JPK bez wezwania organu podatkowego za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca
następującego po każdym kolejnym
miesiącu za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dotyczy to
również podatników rozliczających
się kwartalnie, co oczywiście nie ma
wpływu na składanie kwartalnych deklaracji podatkowych.

Uwaga Płatnicy
Z dniem 31.01.2017 r. upłynął
termin do złożenia informacji
o dochodach PIT-11, PIT-8C,
PIT-R oraz rocznego obliczenia
podatku PIT-40 za rok 2016
w formie papierowej.
Nie złożone w formie papierowej
informacje o dochodach oraz roczne
obliczenie podatku należy złożyć za
pomocą środków komunikacji elektronicznej do końca lutego 2017 r.
Płatnicy podatku dochodowego
i osoby niepełniące funkcji płatnika
w tym podatku mogą składać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z jednej
z trzech opcji:
• Modułu Finansowo Księgowego,
• Formularzy Interaktywnych,
• Uniwersalnej Bramki Dokumentów.
Należy pamiętać, aby przed wysłaniem informacji o dochodach lub
rocznego obliczenia podatku w wersji
elektronicznej złożyć do właściwego
urzędu skarbowego UPL-1-Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji wysyłanych drogą elektroniczną
Więcej informacji znajdziecie
Państwo pod adresem:
www.finanse.mf.gov.pl

Urząd Skarbowy w Pruszkowie
www.is.waw.pl/USPruszkow
2 (215) luty 2017

Wiadomości Nadarzyńskie

Wyrazy szczerego żalu i współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia
dla Rodziny, Bliskich oraz Przyjaciół

śp. Jana Łęckiego

Dyrektora Zbiorczej Szkoły Gminnej w Nadarzynie, Naczelnikiem Gminy Nadarzyn przed wybuchem stanu wojennego.
W latach 1990-1994 Radnego i Przewodniczącego Rady Gminy Nadarzyn I- kadencji

składają Przewodnicząca Rady i Radni oraz Wójt Gminy Nadarzyn
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

Pani Stefanii Łęckiej

Pani

Matki i Męża

wyrazy współczucia z powodu
śmierci

Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie

MAMY

Emerytowanej nauczycielce SP Nadarzyn
wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

Stefanii Łęckiej

składają

Pani Stenii Łęckiej

składają

Przewodnicząca Rady i Radni
oraz Wójt Gminy Nadarzyn
wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

- wyrazy współczucia z powodu śmierci

Matki i Męża
składają

Koledzy i Koleżanki z CARITAS przy parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Pani Stefanii Łęckiej
szczere wyrazy żalu
i współczucia z powodu śmierci

Serdecznie dziękuję Wszystkim, którzy w tak bolesnych dla nas chwilach, dzielili z nami
smutek i żal, okazali wiele serca, duchowego wsparcia, współczucia i życzliwości, wzięli
udział w uroczystościach pogrzebowych mojego męża śp. Jana Łęckiego i mojej mamy
śp. Emilii Rostek
- Stefania Łęcka z Rodziną

Męża i Mamy

składają
Dyrektor i Pracownicy
GODM „Tęcza”

Pani Danucie Wacławiak
Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn

składamy szczere wyrazy współczucia z powodu śmierci

Teściowej

Radni i Sołtysi Gminy Nadarzyn,
Wójt Gminy wraz z Pracownikami Urzędu Gminy

2 (215) luty 2017
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Projekt pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”
W szkołach realizowany jest projekt
pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy
Nadarzyn”.
W szkołach podstawowych w Nadarzynie, Kostowcu i Woli Krakowiańskiej oraz Gimnazjum w Nadarzynie
realizowany jest projekt pn. „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś priorytetowa X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie dzieci
i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT współfinansowanego przez Unię Europejską z
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Gmina otrzymała dofinasowanie
w wysokości 1.003.614,72 zł, co stanowi 95% kwoty projektu.
Projekt będzie realizowany od wrze-

śnia 2016 roku do sierpnia 2018 roku.
Planujemy, że w zajęciach organizowanych w ramach projektu weźmie
udział 743 uczniów.
W ramach projektu odbywają się dodatkowe zajęcia:
- w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów czyli koła zainteresowań
(z przedmiotów ścisłych, warsztaty
chemiczne, przyrodnicze, dodatkowe
zajęcia z języka polskiego, z języków
obcych, ale również muzyczne, techniczne, plastyczne, sportowe i inne),
-w zakresie pomocy przy problemach w nauce czyli zajęcia wyrównawcze, logopedyczne i inne.
Projekt ma na celu ograniczenie
i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki, zapewnienie równego
dostępu do dobrej jakości wczesnej
edukacji elementarnej.

Projekt „Pielęgnacja i konserwacja
pomników przyrody, parków, alei
i terenów zielonych na terenie
Gminy Nadarzyn”.
Gmina Nadarzyn zrealizowała projekt pn. „Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody, parków, alei i terenów zielonych na terenie Gminy Nadarzyn”.
Projekt został zrealizowany
w ramach Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej do grudnia 2016 roku. Gmina Nadarzyn
otrzymała dofinansowanie w wysokości 41.304,60.
Koszt całości prac wyniósł 52.782 zł.
W ramach projektu zostały wykonane prace polegające na pielęgnacji drzew na
terenie parku w Młochowie, drzew z gatunku lipa drobnolistna tworzących –
Aleję Starych Lip, w Młochowie – Pomnik Przyrody, Aleja Lipowa składająca
się z 153 szt. drzew z gatunku lipa drobnolistna – (droga do Parku) w Rozalinie,
Pomnik Przyrody – dwa dęby szypułkowe w miejscowości Rusiec oraz dąb szypułkowy w Nadarzynie.
Zgodnie z umową z WFOŚiGW pracami zostało objętych 357 drzew.

W ramach projektu kształtowane będzie szereg kompetencji między innymi porozumiewanie się w języku ojczystym, języku obcym, uczestnictwo
w szeregu kół zainteresowań. Uczestnicy będę nabywać umiejętności pracy
zespołowej, postawy przedsiębiorczej
oraz kreatywności i innowacyjności.
W projekcie weźmie udział 68 nauczycieli, którzy będą mieli możliwość podniesienia swoich kwalifikacji
i kompetencji podejmując studia podyplomowe, uczestnicząc w kursach
i szkoleniach.
Doposażone zostaną również pracownie przedmiotowe, aby dzieci
mogły pracować w nich w sposób innowacyjny.
Katarzyna Dombska - Kierownik Referatu
ds. Funduszy Zewnętrznych

Wybory Sołtysa
Kajetan
Po rezygnacji – w połowie stycznia
br.- z funkcji Sołtysa Kajetan Sławomira Gajowniczka mieszkańcy tego
sołectwa wybierali 8 lutego 2017 r.
nowego Sołtysa. Zgłosiły się dwie
kandydatki Beata Stępień i Katarzyna Jach (obecna radna z tego terenu).
Oddano 137 ważnych głosów. 100
głosów otrzymała Beata Stępień, zaś
37 Katarzyna Jach.
Kajetany mają nowego Sołtysa,
którym jest Beata Stępień.
Gratulujemy.
Zapraszamy do obejrzenia relacji
z wyborów na iTVNadarzyn:

Katarzyna Dombska
Kierownik Referatu ds. Funduszy Zewnętrznych
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Rodzicom, Rodzinie, Bliskim, Przyjaciołom

śp. Kuby Brzeczkowskiego
wyrazy szczerego współczucia oraz słowa wsparcia i otuchy
składają Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Radni
Wójt Gminy Nadarzyn i Pracownicy Urzędu Gminy

ZDROWIE

Ośrodek Zdrowia
w Nadarzynie; ul. Sitarskich
3; 05-830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 28
Ośrodek Zdrowia
w Młochowie;
ul. Mazowiecka 5; 05 - 831
Młochów, tel. 22 729 91 46
W dni powszednie
w godzinach 18.00 – 8.00
oraz całodobowo w niedziele
i dni wolne
od pracy stacjonarna
i wyjazdowa pomoc
lekarsko – pielęgniarska
w Pruszkowie ul. Armii
Krajowej 2/4
Tel. 22 758 67 14
(na wprost głównego wejścia
do szpitala)

2 (215) luty 2017
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SP Nadarzyn

fot. arch SP Nadarzyn

B jak
Bezpieczne ferie
2. lutego 2017 roku w Szkole Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego
zorganizowane zostało spotkanie ze
strażnikiem gminnym dla uczniów
naszej szkoły w związku ze zbliżającymi się feriami.
Uczniowie klas I – VI uczestniczyli
w apelu na temat: „Bezpieczne ferie”
podczas, którego Pani Anna Janicka
strażnik gminny zwróciła szczególną
uwagę na bezpieczne zabawy na śniegu, na górce saneczkowej i na lodowisku. Ponadto uczniowie dowiedzieli
się jak zachować się kiedy do drzwi
zapuka ktoś obcy, a dziecko jest samo
w domu. Strażnik gminny przypomniał uczniom numery alarmowe,
zwrócił uwagę na obowiązek nosze-

nia odblasków i bezpieczeństwo dzieci w sieci.
Kolejnym ważnym momentem spotkania było uroczyste wręczenie certyfikatów dla uczniów klas IV - VI,
którzy w ramach realizowanego od
listopada 2016 roku w naszej szkole programu „B & N czyli B jak
Bezpieczny i N jak Niechroniony
uczestnik ruchu drogowego” otrzy-

mali certyfikat klasowego koordynatora
programu „ B & N”. Każda klasa na zakończenie spotkania otrzymała od strażnika gminnego „Zasady bezpieczeństwa
obowiązujące podczas ferii”.
Serdeczne dziękujemy
pani Annie Janickiej.
Katarzyna Kuczewska,
Renata Kulesza
nauczyciele SP Nadarzyn

SP Rusiec

„Twój miś może
zostać
ratownikiem”
Uczniowe
Szkoły
Podstawowej
w Ruścu przyłączyli się do akcji Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie
„Twój miś może zostać ratownikiem”.
27 stycznia dzieciaki z klas 0a, 0b, IIa i IIc
przekazały zebrane maskotki do Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie.
Strażacy przygotowali dla nas niespodzianki. Na początku opowiedzieli
o swojej służbie i akcjach, w których
uczestniczą, przypomnieli numery alarmowe, pokazali sprzęt, który podczas
akcji każdy strażak ma na sobie. Dzieci
mogły założyć kask i przez chwilę poczuć się strażakiem.
Dzięki uprzejmości Pań i Panów Strażaków dzieciaki zwiedziły Izbę Pamięci
oraz poznały historię Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie.
Największą jednak atrakcją była możliwość wejścia do strażackiego samochodu i posłuchania dźwięku syreny, czym
zostaliśmy pożegnani.

fot. arch SP Rusiec

fot. arch SP Rusiec

fot. arch SP Rusiec

Agnieszka Sobczyńska - nauczyciel SP Rusiec
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SP Młochów

Działo się u nas...

CZY TO MAGIA?

1. lutego 2017roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Młochowie dzięki
przedstawicielom grupy „Zaelektryzowani” na chwilę stali się alchemikami.
Lekcja nosiła tytuł „Czy to magia? Nie,
to czysta nauka”.
Dwóch prowadzących weszło w role
szalonego naukowca i jego pomocnika
jaskiniowca. Dzięki nim dzieci zobaczyły eksperymenty związane z naukami przyrodniczymi i dowiedziały się na
czym polega np. samozapłon. Uczniowie mogli zaobserwować, jak „płonie
ręka” jednej z koleżanek z klasy 5 lub
szkolne biurko. Widzieliśmy jak przygotowano „kąpiel” z wody, domestosu
i innych składników, a którą nazwano
trąbą słoniową, ponieważ była szara
i kształtem ją przypominała. Lekcja
oczywiście przebiegła bezwypadkowo.
To spotkanie było atrakcyjnym połączeniem lekcji przyrody, fizyki i chemii,
dodatkowo zaprezentowane w zabawny sposób. Młodzi naukowcy sprawili,
że spędziliśmy przyjemnie czas, ucząc
się, obserwując niecodzienne eksperymenty i udowodnili, że to co zaprezentowali, to nie była magia tylko nauka.

„Soda zasada, ocet kwas, jak się połączą powstanie gaz…”

Taką regułę chemiczną poznały dzieci, dzięki zajęciom przeprowadzonym
przez firmę Lingo-Star 7 lutego 2017r. w Szkole Podstawowej w Młochowie.
Firma Lingo-Star (bezpłatnie) przygotowała dla naszych uczniów zajęcia:
Mały Edison – suchy lód, własna oranżada, lampa wulkaniczna, pasta słonia,
gniotki. Te i inne doświadczenia fizyczne i chemiczne, w prosty oraz spektakularny sposób przeprowadzono wraz z dziećmi.

fot. arch SP Młochów

Robotyka – z wykorzystaniem klocków LEGO i części elektronicznych dzieci
tworzyły małe roboty, które programowały przy pomocy instruktora. Na koniec
odbyły się wyścigi zbudowanych maszyn.

Marcelina Greszta, klasa VI

III SZKOLNA WYSTAWA
KLOCKÓW LEGO

Kolejny już raz nasi szkolni konstruktorzy z klas 0-VI mieli okazję
zaprezentowania swoich arcydzieł
z klocków LEGO. Cieszymy się, że
coraz więcej uczniów eksponuje swoje niezwykle pomysłowe prace.

Wystrzałowy bal karnawałowy!!!

Przygotowany został przez szkolną
społeczność, a ufundowany, z poczęstunkiem i wieloma zabawami, przez
Radę Rodziców!
Uczniowie klas 0-3 wyśmienicie bawili się w sali gimnastycznej przez 2,5
godziny, do godz. 16.00.
Natomiast swoje talenty taneczne
uczniowie klas 4-6 prezentowali od
godz. 16-18.30.
Nasi uczniowie zgodnie orzekli,
iż był to najlepszy bal (mówią tak
w każdym roku)!
2 (215) luty 2017
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„Twój MIŚ może zostać RATOWNIKIEM!”

Od początku stycznia uczniowie naszej szkoły przynosili maskotki, by tym
samym wziąć udział w ogólnopolskiej akcji. Przekazane MŁOCHOWSKIM
STRAŻAKOM „Misie Ratownisie”, będą służyły im w pracy, niosąc wsparcie
dzieciom poszkodowanym w różnego typu wypadkach, jako Przytulanki - pomoc psychologiczna.

fot. arch SP Młochów

Agnieszka Michalczyk - Nauczyciel SP Młochów
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle, czyli profesjonalna dezinformacja
Odtrąbiono sukces, radośnie zakrzyknięto „Mamy liceum” – tymczasem powstanie szkoły średniej
w Nadarzynie dalej jest palcem po
wodzie pisane. Nim uzyskamy faktyczną zgodę na utworzenie ogólniaka musimy „zaliczyć” sprint po dłuuuugim torze z przeszkodami. Czas
mija nieubłaganie. Do zebrania jest
jeszcze wiele podpisów w różnych
instytucjach, a w każdej z nich możemy się spotkać z niweczącą całe dzieło odmową. Zbędna opieszałość nie
tylko irytuje, przede wszystkim oddala nas od celu. Czy bitwa o ogólniak
ma w ogóle sens, gdy ciąży nad nami
widmo przymusowego wcielenia do
aglomeracji stolicy?
W każdej sytuacji staram się doszukiwać pozytywów, na wszystko
patrzeć z optymizmem. Jednak im
mocnej 7 lutego br. po sesji powiatu cieszyli się zgromadzeni; im pewniejsi byli, że rozstrzygnęły się losy
ogólniaka i to zgodnie z ich wolą,
tym mocniejszy czułem niepokój.
Nie wynikał on z przekory, lecz narastających obaw. Długą i wyboistą
drogę przeszła gmina. Urzędowo
i biurokratycznie przeciągnięta jak
pranie przez magiel ręczny. Na najwyższe uznanie zasługuje ogromne
zaangażowanie i zapał mieszkańców.
Skrzyknęli się, stworzyli komitet społeczny, błyskawicznie zebrali podpisy i jak taran sforsowali drzwi, od
których odbijał się samorząd gminy.
Zadziwiającą metamorfozę przeszło
samo starostwo powiatowe w Pruszkowie. Jeszcze 1 lutego tego roku na
stronach wpr24 można było przeczytać wszystko mówiący tytuł „Powiat
„za” liceum, ale nie teraz” wraz z lidem wyjaśniającym stanowisko władz
„W starostwie powiatowym w Pruszkowie odbyło się spotkanie w sprawie
utworzenia liceum ogólnokształcącego w Nadarzynie. Przedstawiciele
komitetu społecznego usłyszeli, że
powiat jest przychylny powołaniu
placówki, jednak nie nastąpi to w tym
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roku.” Minęło kilka dni i jak grom
z jasnego nieba nagle radni są „za”
ogólniakiem i to teraz.

Jestem „za”,
ale czy byłem i będę?
Radny Nowak wygłosił nawet płomiennych kilka zdań o tym jak jest
„za” i w ogóle. Mówił jak polityk,
a przecież jest także mieszkańcem gminy, radnym z tego terenu
a może i Ojcem. Zapewne tym bardziej osobiście zaangażował się
w sprawę utworzenia ogólniaka. Już
sama rodzicielska wyobraźnia podpowiada wiele argumentów przemawiających na korzyść szkoły bliższej
niż dalszej. Nie chodzi wyłącznie
o wczesne wstawanie, stratę czasu na
dojazdy i konieczność synchronizacji
paru środków komunikacji miejskiej.
O rezygnacji z dodatkowych zajęć
z racji braku czasu nawet nie wspomnę. Do tego dochodzą przesiadki,
zimowe powroty po zmroku, wypadki drogowe. Potencjalnie im dłuższa
i bardziej skomplikowana droga dziecka do szkoły, tym więcej
niebezpieczeństw na nie czeka.
W tej sytuacji zrozumiałym jest,
że radny inicjatywę popiera. Mnie
i innych mieszkańców gminy interesuje jakie podjął pan działania wspierające dążenia władz gminy i nas
- mieszkańców do powstania ogólniaka w Nadarzynie? Radny Dariuszu
Nowaku, czy podpisał pan petycję
popierającą powstanie liceum? Podpisał się pan na listach komitetu społecznego w sprawie ogólniaka? Których radnych powiatowych osobiście
przekonał pan do poparcia gminnej
inicjatywy?
Co pan osobiście zrobił, aby wesprzeć mieszkańców? Zapewne może
pan opublikować dokumenty obrazujące zaangażowanie. Jako mieszkaniec, wyborca i osoba popierająca tę
inicjatywę chciałbym je poznać, proszę się nie krygować i je opublikować.

Tendencyjne pytania?

„Czy otrzymamy odpowiedź od
wójta Janusza Grzyba, czy miał możliwość podpisania porozumienia na
sesji Rady Powiatu ?” – pyta na profilu politycznym FB radny Nowak. –
„Jeżeli tak to dlaczego tego nie zrobił
? Co takiego lub kto mu przeszkodził
w postawieniu kropki nad „i” ? Czy
podpisy mieszkańców to dla nadarzyńskiego PSL tylko gra polityczna
? Co stoi na przeszkodzie podpisać
porozumienie z 48 miesięcznym wypowiedzeniem ? Mam nadzieje że
Starostwo i Gmina dojdą w końcu do
szybkiego porozumienia w sprawie
LO w Nadarzynie.”
Dziwi mnie to pytanie skierowane do wójta, gdyż odpowiedź jest
w przepisach prawa o czym samorządowiec rangi powiatowej musi
wiedzieć! Opierając się właśnie na
przepisach prawa dotąd uważałem, że
kontrasygnata skarbnika pełni szczególną rolę w strukturze ustrojowej
jednostek samorządu terytorialnego,
jako że regulują ją przepisy: ustawy
o finansach publicznych oraz ustawy o samorządzie gminnym. Podstawowy zakres regulacji dotyczy
wszystkich etapów poprzedzających
płatność dochodów i wydatków budżetu, a w zakresie wydatków także
zaangażowania środków. Co potwierdza artykuł opublikowany na stronie
http://samorzad.infor.pl/ pod tytułem „Kontrasygnata skarbnika (głównego księgowego budżetu) – zakres
regulacji”. Nie muszę oczywiście
wspominać, że Dariusz Nowak jako
kompetentna osoba pełniąca funkcję
radnego powiatowego oczywiście zna
te przepisy i wie, że podczas wspomnianej sesji wójt Janusz Grzyb nie
mógł podpisać podsuniętego mu porozumienia bez asygnaty skarbniczki.
Kontrasygnata jest konieczna nawet
pod przedsięwzięciami, które zrealizowane zostaną bez wykorzystania
środków finansowych – gdyż to właśnie skarbnik taki fakt stwierdza lub
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nie. Dlatego chętnie bym się dowiedział dlaczego rany Nowak uważa, że
Wójt gminy mógł podpisać porozumienie bez stosownej kontrasygnaty
skarbniczki? Zwłaszcza, że poniżej
w artykule czytamy: „Skarbnik dokonując kontrasygnaty potwierdza rzetelność dokumentu, legalność i prawidłowość dokumentowania operacji
gospodarczej oraz to, że operacja ta
została ujęta w budżecie i są środki finansowe na jej zrealizowanie.” i dalej
„Oświadczenie woli bez kontrasygnaty jest wprawdzie ważne, lecz nie wywoła skutków prawnych. Czynność
prawna dokonana bez kontrasygnaty
dotknięta jest bezskutecznością zawieszoną, a jej skuteczność uzależniona jest od ziszczenia określonego
warunku.”
Wynika z tego, że pod dokumentem najpierw powinna podpisać się
skarbnik – o czym radny zapewne
doskonale wie. Skoro nie było jej
kontrasygnaty, to wójt Janusz Grzyb
nie powinien był dokumentu podpisywać. W tej sytuacji jak najbardziej
uzasadnione jest moje pytanie do
wiceprzewodniczącego rady powiatu
- dlaczego uważa pan, że wójt gminy mógł podpisać porozumienie bez
stosownej kontrasygnaty skarbniczki?
Na których przepisach prawa pan się
opiera? Jak wyjaśni pan swoją sugestię, że podpisy mieszkańców to dla
wójta gra polityczna skoro od wielu
miesięcy wójt „urabia” powiat, aby
wydał zgodę na ogólniak w Nadarzynie? Co pan w tym czasie zrobił?

Nadgorliwość gorsza…

Odnoszę wrażenia, że radny powiatowy w mediach społecznościowych
niewiele ma do powiedzenia, za to
pytań zadaje wiele: „Zapamiętajmy ,
kto jest przeciwny ustawie metropolitalnej. Kto jest przeciwny wspólnej komunikacji. Kto jest przeciwny
wspólnym inwestycją. (red. pisownia
oryginalna) Kto jest przeciwny przedłużenia trasy WKD.”
Od radnego gminnego czy powiatowego oczekuję, że zamiast realizować
wytyczne partyjne będzie reprezentował interesy mieszkańców, którzy na
niego głosowali. Taki test lokalnych
samorządowców niedawno mieliśmy
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okazję zobaczyć, gdy nad przeszło
30 gminami zawisło widmo wchłonięcia przez metropolię. Zdecydowana większość samorządów i samorządowców skrytykowała pomysł,
mimo, że wielu z nich jest zdeklarowanymi członkami opcji sprawującej
władzę. Nieliczni – również kierując
się interesami lokalnych społeczności
poparli pomysł. Byli samorządowcy,
którzy wyczyniali ekwilibrystyczne
sztuczki wyjaśniając, że prywatnie nie
są zwolennikami projektu, ale poparła go rada. Są też tacy, którzy moim
zdaniem egzamin oblali. Rozumiem
i akceptuję prawo każdej osoby do
prywatnego zdania i poglądów. Jednak naciąganie gaci na łeb i twierdzenie, że to modny kapelusz obraża
intelekt słuchaczy…
Tak zdecydowanie zapamiętajmy, ale
tych, którzy poparli ustawę metropolitalną. Może dlatego, że sami zgłaszający projekt uznali jego niedoskonałość i się z niego wycofali! Nadgorliwy
radny, tak spieszył się z poparciem, że
do dziś błędu gramatycznego w swojej wypowiedzi nie poprawił. „Kto
jest przeciwny wspólnym inwestycją.”
– domyślam się, że autorowi chodziło
o więcej niż jedną inwestycję – zatem
liczba mnoga wspólnym inwestycjom
– o błąd ortograficzny nie ośmielę
się podejrzewać. Szkoda, że wszyscy
lajkujący okazali się automatami do
klikania. Nie przeczytali i nie zwrócili
uwagi na błąd…
W kwestii merytorycznej oczywiście
jestem za tym, aby do Nadarzyna dotarła WKD. Jednak w przeciwnieństwie do metra czy tramwai WKD nie
jest zadaniem Warszawy czy ewentualnej metropolii lecz należy do zadań
i decyzji spółki samorzadowej. Jestem
za wspólną komunikacją, ale będźmy
ekologiczni - komunikacja autobusowa jedynie elektryczna. Zapewne jako
zwolennik tak zwanej ustawy o dużej
Warszawie radny wyjaśni jak metropolia ograniczy decyzyjność spółki
samorządowej i przejmie jej zadania
w kwestii WKD.
Jako zwolennik „wspólnej komunikacji” radny zapewne zna więcej
szczegółów. Proszę o informację do-

tyczącą cen biletów oraz czy i kiedy
na przystanku Warszawa Nadarzyn
autobusy będą kursowały z taką częstotliwością jak na przystankach Warszawa Centrum, Warszawa Gocławek
czy Warszawa Stegny?
Wspólne inwestycje? Oczywiście
jestem zwolennikiem. Zapewne radny popierający projekt przeliczył ile
obecnie zyskuje gmina dotacji unijnych i z ilu nie będzie mogła skorzystać jeśli straci status gminy wiejskiej.
Aby ta operacja się nam - mieszkańcom opłacała nie tylko musimy dostać tyle samo dotacji z metropolii
– bo jeśli dostaniemy tyle samo to
zysku nie będzie - ale nawet więcej.
Skąd metropolia weźmie na to fundusze i o ile więcej dostaniemy na
inicjatywy panie radny? Zna pan powiedzmy pięć pierwszych propozycji
wspólnych inicjatyw? Co zyskamy
jako mieszkańcy Nadarzyna? Bardzo
chciałbym poznać pana odpowiedzi
na te pytania i chętnie je zapamiętam.

AntyMalkontent

W poprzednim numerze WN
w art. „Praca samorządu na półmetku kadencji” w zestawieniu przedstawiajacym obecność Sołtysów na
Sesjach Rady Gminy nie podano
obecności Sołtysa Wolicy P. Stanisława Żukowskiego. Był on obecny na
wszystkich ubiegłoroczych sesjach.
Za pominięcie przepraszmy.
red.
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System
powiadamiania
SMS
Gminy Nadarzyn
Szanowni Mieszkańcy informujemy, że w naszej gminie funkcjonuje system powiadamiania
SMS – owego. Każdy mieszkaniec
zainteresowany otrzymywaniem
ważnych wiadomości może
rejestrować się
drogą elektroniczną na stronie
Gminy Nadarzyn lub złożyć
formularz w postaci papierowej
w Kancelarii Urzędu Gminy
(ul. Mszczonowska 24,
pokój 100 – parter).

Zapraszamy do korzystania
z tej formy komunikacji.
Szczegóły na stronie Gminy
Nadarzyn: www.nadarzyn.pl

Budowa S8
(odcinek Siestrzeń – Paszków)
Szanowni Mieszkańcy Gminy,
Przypominamy, że w związku z budową drogi S8
na wysokości Gminy Nadarzyn napotykamy liczne utrudnienia w ruchu .
Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji,
w tym zmiany w organizacji ruchu znajdują się na stronie internetowej kontraktu:
www.s8radziejowice-paszkow.pl.
W zakładce kontakt znajdują się wszelkie dane niezbędne do komunikacji.
Dodatkowe informacje Wydział Nieruchomości GDDKiA,
pod nr tel. 22 209 24 15.

Kontakt do Kierownika Projektu (osoby kierującej kontraktem z ramienia
GDDKiA Oddz. w Warszawie) i jego zespołu: Maciej Buczyński, 22 209 24 84.

18

2 (215) luty 2017

Wiadomości Nadarzyńskie

KARTA NADARZYNIAKA

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

• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7,
Kajetany. 10% ogólny zakres usług .

• Salon Fryzjerski „Marzena”,

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

Nasi partnerzy (zniżki):
KOMUNIKACJA:

• ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61,
Warszawa. Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka korzy-

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

nych przez ZTM, w których mogą być doładowywane karty: Dworzec Centralny
hala główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich, Dworzec
Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usytuowany na poziomie -1,
CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum Handlowego Blue City (lokal -1/28),
Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2 pawilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo
ONZ - linia M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia
M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr 1023, Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.
Do biletu normalnego Do biletu ulgowego 50%
Rodzaj biletu
30 dniowy imienny obowiązujący
14 zł
7 zł
w strefie 1 i 2
90 dniowy imienny obowiązujący
54 zł
27 zł
w strefie 1 i 2
30 dniowy imienny obowiązujący
12 zł
6 zł
tylko w strefie 2
90 dniowy imienny obowiązujący
30 zł
15 zł
tylko w strefie 2

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.

• Gabinet Rehabilitacji oraz Terapii
Bólów Kręgosłupa, ul. Modrzewiowa 26A, Nadarzyn; tel. 696 024 653
2 (215) luty 2017

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

• Salon Fryzjerski „Studio 3”,
ul. Mszczonowska 8, Nadarzyn,
co druga koloryzacja premiowana kosmetykiem
fryzjerskim: 50% kuracja arganowa,
antystarzeniowa, botox, objętościowa; 15%
Solarium 1,2 zł/minuta.

USŁUGI:
• VIPEX - Usługi elektryczne,

ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi
elektryczne;
• WIDOK Z NIEBA,ul. Młochowska
50, Rozalin; tel. 506 907 807
5 % filmowanie z powietrza jakość 4k
5 % zdjęcia z powietrza jakość 4k
10 % sesje ślubne z powietrza
5 % usługi dronem - od 30 marca 2016 r.
• CENTER – GAZ USŁUGI GAZOWE, ul. Modra 10, Kajetany; tel. 511
929 559; 5 % budowa instalacji gazowej
• Family Company. Usługi hydrauliczne; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn;
10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48,
Nadarzyn; 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
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• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe,
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska
1d, Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 %
imprezy okolicznościowe .

•

WHERE IS 24 Sp. z o. o. ul. Polna 21,
Nadarzyn; www.whereis24.com przy użyciu kodu
NADARZYN_24; 50% abonament premium 3M
50% abonament premium 6M; 50% abonament
premium 12M

• PTU WLAN-TECH PLUS

ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów; 10% łącze
internetowe 8/512; 8% łącze internetowe 6/512.
• Serwis komputerowy Sławomir
Ossowski, ul. Błońska 62, Nadarzyn.
Montaż i serwis komputerów stacjonarnych 10%,
serwis laptopów 5%.

• 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.

• MG www.mg-rolety.pl;. al. Krakowska 95,
Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy; 10 % siatki przeciw owadom, 5 % rolety zewnętrzne
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, Stara
Wieś; 10% projekt przyłączy wod-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.
•„MIESZKO”,
www.mieszkobud.pl,
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5% prace remontowo-wykończeniowe, budowa domów, prace ziemne koparko-ładowarką, 10% alarmy
i monitoringi. tel. 506907 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
• Widok z nieba, www.widokznieba.pl

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:
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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.

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

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

• Nadarzyński Ośrodek Kultury,

Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% bilety
wstępu (1 karta - zniżka na jedną osobę).
• Fundacja im. Borchardta, Poznańska
16/4 Warszawa. www.kapitanborchardt.pl
5% rejs stażowo szkoleniowy dla 1 osoby
8% rejs stażowo szkoleniowy dla minimum 3
osób. Od 12 października 2016 roku.

EDUKACJA:

• Szkoła Języków Obcych
„Arkadia”, Pl. Poniatowskiego 34,

Nadarzyn; 10% język angielski, język
hiszpański, język francuski, język rosyjski,
język niemiecki.
• Szkoła Muzyczna „Animato”,
ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn;
5% wszystkie zajęcia muzyczne.
•
Przedszkole
Niepubliczne
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68, Rozalin;
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.

• After School
Club, ul. Młodości

2 lok. 7, Książenice;
10%
pakiety
świetlicowe i opieka
na godziny.

• Szkoła Tańca Freestyle Dance
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 10%

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

SKLEPY:

• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8,

Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy WQ,
zestawy kluczy, skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43,
Nadarzyn; 10% ogólny asortyment.

• Salon Optyczny „Perfect Vision”, Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn;

5% okulary korekcyjne.

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

• Zino Centrum Malarskie
Dulux; ul. Działkowa 2, Strzeniówka;

10% cały asortyment nie łączy się z innymi
promocjami.

• „Klasyka” Centrum Mody;

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

•
Artykuły
Przemysłowe
„Pawilon”, ul. Mszczonowska, Nadarzyn.
• Sklep internetowy: www.
personka.pl; 20% wszystkie produkty z oferty.
•
Sklep

internetowy
z
zabawkami;

w w w. m e m o l a n d .
pl; 5% zabawki
i akcesoria dla dzieci
z
wyłączeniem
produktów aktualnie
promowanych.

Żaneta Wójtowicz Referat Organizacyjny
2 (215) luty 2017
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Ważne telefony
Policja
997
Komisariat Nadarzyn:		
22 729 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
Pogot. 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 Gruntami 22 729 81 93
w. 161,162
Referat Urbanistyki i Architektury 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. funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
			
w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji 				
w. 165,166
Gminny Zespół Oświatowy.
w. 190,191
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych
w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz
ochrony informacji niejawnych 		
w. 197
Samodzielne stanowisko ds. audytu
w. 195
Wydział Komuniakcji - 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
Przesiębiorstwo 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
2 (215) luty 2017

Fax 				

22 728 92 47

Nadarzyński Ośrodek Kultury
22 729 89 15
Gminny Ośrodek Sportu 		
22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum
				
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
Gimnazjum
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
Oficyna Informatyczna		
22 729 92 81
Fundacja Kultury Informatycznej 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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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83
1.01.2017 r. Wyjazd zastępu do płonącej tuji przy placu Poniatowskiego
w Nadarzynie.
4.01.2017 r.
• w godzinach porannych wyjazd zastępu do palących się sadzy w kominie
przy ulicy Brzozowej w Nadarzynie.
Sprawdzenie całego pionu kominowego. Na miejscu obecne było także
Pogotowie oraz Policja Nadarzyn.
• wieczorem strażacy brali udział
w usuwaniu skutków wypadku drogowego z udziałem dwóch aut osobowych oraz busa. Podczas podjętych działań m.in. zabezpieczyli oni
miejsca zdarzenia, a także udzielili
pomocy przedmedycznej jednej osobie poszkodowanej. Na miejscu obecne było także Pogotowie ratunkowe
Otrębusy, Policja Nadarzyn, Wydział
Ruchu Drogowego z Pruszkowa.
6.01.2017 r.
Udział dwóch zastępów w gaszeniu
sterty śmieci po rozbiórce budynku
mieszkalnego. Na miejscu obecni
byli także strażacy z OSP Młochów
oraz Policja Nadarzyn. Działania prowadzone w godzinach nocnych. Do
tego zdarzenia byliśmy dysponowani
jeszcze dwukrotnie.
9.01.2017 r.
Udział zastępu w gaszeniu pożaru poddasza budynku mieszkalnego
przy ulicy Mazurskiej w Nadarzynie.
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
prowadzenie częściowej rozbiórki
poddasza w celu zlokalizowania źródła ognia. Na miejscu obecne dwa
zastępy PSP Pruszków, OSP Raszyn
oraz Policja Nadarzyn. Działania prowadzone były w godzinach nocnych
do godzin wczesno porannych.
12.01.2017 r.
W godzinach przedpołudniowych
wyjazd zastępu do palących się gałęzi przy ulicy Środkowej w Ruścu. Na
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Akcja
TWÓJ MIŚ MOŻE ZOSTAĆ RATOWNIKIEM

fot. arch SP Rusiec

Uczniowe ze Szkoły Podstawowej w Ruścu podczas spotkania ze strażakami w Nadarzynie

W ramach akcji „Twój miś może zostać ratownikiem”, w lutym, naszą jednostek odwiedzili uczniowe ze Szkoły Podstawowej w Ruścu i w Nadarzynie.
Dzieci przywiozły zebrane w swoich szkołach misie, które przekazane zostały
do Komendy PSP Pruszków. Pluszaki będą „uczestniczyły” w akcjach i „pomagały” innym dzieciom w dramatycznych sytuacjach...
Podczas odwiedzin w naszej jednostce dzieci - oprowadzone przez Leona Giżyckiego honorowego prezesa OSP Nadarzyn - zwiedziły Izbę Tradycji. Mogły
także przyjrzeć się z bliska wozom strażackim i używanemu podczas akcji ratowniczo - gaśniczych sprzętowi.
miejscu obecna była jednostka OSP
Żółwin.
15.01.2017 r.
Wyjazd zastępu do ulatniającego się
gazu z butli w budynku mieszkalnym
przy ulicy Daniewice.
31.01.2017 r.
W godzinach porannych wyjeżdzaliśmy do usunięcia skutków wypadku
drogowego z udziałem dwóch aut
osobowych. Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia. Na miejscu obecne dwa
zastępy PSP Pruszków, pogotowie
ratunkowe.

31.01.2017 r.
W godzinach wieczornych wyjazd zastępu do pożaru sadzy
w kominie w miejscowości Stara
Wieś. Przeczyszczenie przewodu kominowego, sprawdzenie kamerą termowizyjną. Na miejscu obecna była
także PSP Pruszków.
Zapraszamy na naszego funpage’a
na facebooku
Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn
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Komisariat Policji w Nadarzynie
ul. Warszawska 13; 05-830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 77 (wezwania 997)
Dzielnicowi:
- st. sierż. Rafał Bogdanowicz, tel. 600 997 482 rewir: Nadarzyn,
- sierż. sztab. Marcin Deka, tel. 600 997 483 Rewir: Kostowiec, Rozalin,
Młochów, Stara Wieś, Urzut, Parole, Krakowiany, Wola Krakowiańska, Bieliny, Żabieniec,
- st. sierż. Małgorzata Nowak, tel. 600 997 468 rewir: Walendów,
Wolica, Szamoty, Kajetany, Rusiec, Strzeniówka.
źródło: http://kpppruszkow.policja.waw.pl/ppr/komisariaty/62567, Komisariat-Policji-w-Nadarzynie.html

Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Wolica” w Wolicy ( ul. Ogrodnicza 1,
gm. Nadarzyn) ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie ogrodzenia zewnętrznego, od drogi lokalnej DL-116 i ul. Ogrodniczej. Długość ogrodzenia
ok.550 m, w tym montaż dwóch bram i dwóch furtek. Kryteria oceny ofert –cena.
Adres i miejsce składania ofert:
Stanisław Wanat -Prezes Zarządu ROD
ul. Pancerna 22/38, 03-187 Warszawa
Termin składania ofert: 20 dni od daty ukazania się ogłoszenia.
Szczegóły i specyfikacja istotnych warunków zamówienia
pod tel.602 244 675; 600 310 496
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Fundacja Kultury Informacyjnej
zaprasza na
„O czym mogą
powiedzieć Ci stopy”
Wykład poprowadzi
Krystyna Siekierzyńska
2 marca 2017 r godz. 18.30
Centrum Edukacyjne ul. Wiśniowa
ul. Wiśniowa 26, 05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 92 81, info@fki.org.pl
www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl
Wstęp wolny
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Sprzedam działkę budowlaną 2320 m2. Tel. 693 316 404; Sprzedam szafki kuchenne (używane) Tel. 798 667 134
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Oddam drzewa owocowe na działce,
za uporządkowanie jej. Tel. 661 854 476

Pranie i odkurzanie tapicerki samochodowej i wykładzin.
Pranie urządzeniem Karcher, odkurzanie urządzeniem
Rainbow. Tel. 502 337 965

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. Tel. 785 063 795

Sprzedam dom 180m2 w centrum Nadarzyna
Tel. 511 289 481

Student IV roku Politechniki Warszawskiej udzieli tanio
korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338
Pranie wykładzin, tapicerki Tel. 604 408 618, 22 662 30 20

Sprzedam działkę 3600m2 Kajetany - Czarny Las
tel. 77 509 153 015
Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088

Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem
do klienta. Tel. 505 206 369

WEST CAR SC
Rok założenia 1986

Serwis samochodów
ul. Mszczonowska 28 A; 05-830 Nadarzyn
tel. 729 88 05; 603 855 562; 601 067 168
e-mail: biuro@westcar.pgrs.pl;
strona: www.westcar.pgrs.pl
czynne: pn – pt 7.00 -16.00;
• Blacharstwo – lakiernictwo
• Samochody zastępcze
• Rozliczenia bezgotówkowe
• Holowanie 24h/dobę
• Elektro-mechanika, filtry,

oleje, hamulce

• Kupno-sprzedaż samochodów

Wywóz nieczystości płynnych
Tel. 503 906 665 SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE
Poszukuję zespołu do hotelu koło Nadarzyna na stanowiska; kucharka, kelnerka, pokojowa, recepcjonistka.
Zapraszam do kontaktu pod numerem 887 884 815.

Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie
zatrudni ucznia/fryzjerkę,
ewentualnie pomoc fryzjerską.
Tel. 606 132 233
Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów Tel. 604 408 618,
Sprzedam skrzypce 1/4 w bardzo dobrym stanie
z twardym futerałem. Kontakt tel. 502 041 694
Poszukuję osoby do pracy w sklepie spożywczym
w Ruścu, tel. 605 081 905
Szkoła Rodzenia ABC Macierzyństwa
zaprasza rodziców na zajęcia.
Zapisy tel. 605 45 86 39
Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie
ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę
(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

Zatrudnię do warszatu samochodowego w Nadarzynie
lakiernika, pmocnika, blacharza, zbrojarza.
Tel. 603 855 562

całych i powypadkowych

• Klimatyzacja

Usługi transportowe Ford transit,
mozliwość wypożyczenia samochodu

Pracownia protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219

Pogotowie ogrodnicze: wycinki i formowanie drzew,
zakładanie trawników sianych i z rolki, koszenie i wertykulacja trawników, strzyżenie żywopłotów, zakładanie
ogrodów zimowych, sadzenie roślin.
Usuwanie zarośli z terenów działek. Prace porządkowe.
Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki).
Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.
Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481
2 (215) luty 2017
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Roczne rozliczenia
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski

Z życia parafii...

Z radością informujemy, że
w styczniu 2017 Sakrament
Chrztu przyjęła Michalina Szafrańska
Z przykrością informujemy, że
w styczniu 2017 odeszli z naszej
Parafii:
śp. Władysława Sobczak, śp. Zofia
Szczepaniak, śp. Krzysztof Chomontowski, śp. Wiktor Swieca, śp. Janina
Helm, śp. Elżbieta Krzemińska,
śp. Jan Łęcki
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.

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

Caritas
przy Parafii
św. Klemensa w Nadarzynie

Punkt Caritas mieści się
w budynku parafialnym,
czynny: wtorki 10.00 – 12.00,
czwartki 15.00 – 17.00

Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego.
Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas
przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie należy:
- znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku
należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”;
- wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW – 0000225750
- wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego do pełnych dziesiątek groszy w dół.
- w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
(wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).
- pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez
Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.
Przewodnicząca Parafialnego Caritas - Stefania Łęcka
Tel. 728 947 323

Internet: www.parafianadarzyn.pl, e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek Dziekan Dekanatu Raszyńskiego, Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
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
Proponuje...
SZNAJDERMAN
M.:
Fałszerze pieprzu. Historia rodzinna
„To jest jedyny w swoim
rodzaju
żydowsko-polski
dwupor-
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tret rodzinny. Żydowska połowa jest
przejmująca, a polska fascynująca. Dla
każdego, kto chce naprawdę wiedzieć
i próbuje zrozumieć.” Henryk Grynberg

INGELMAN-SUNDBERG C.:
Emerycka szajka idzie na całość
To już trzecia książka o uwielbianych
przez czytelników emerytach, którzy
uciekli z domu opieki. Ciepła, pełna
humoru, zwariowana komedia krymi-

nalna.
KALINOWSKI G.:
Śmierć frajerom
Powieść łotrzykowska i przygodowo-sensacyjna a zarazem kryminał
miejski z elementami thrillera, dziejący się w latach 1905–1925. Autor
wykorzystał pasjonującą historię miasta, świetne wątki polityczne, a także
opisał warszawski półświatek okresu
międzywojennego.
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ANDREWS V.C.: Willow
Pierwszy tom nowej sagi V.C. Andrews. Willow de Beers jest dzieckiem
adoptowanym, żyjącym w bolesnym
rozdarciu pomiędzy ukochanym tatą
a egoistyczną, bezwzględną matką,
od której dowiaduje się, że jest córką
pacjentki swojego ojca, wziętego psychiatry. Wstrząsająca saga, od której
trudno się oderwać!
CLARKE S.:
Merde w Europie
Czy
Bruksela
naprawdę chce
zdelegalizować
dudy, bingo i wędzony boczek?
Czy
eurokraci
próbują
regulować rozmiar
i krzywiznę europejskich ogórków?
I czy naprawdę wierzą, że ślimak to
ryba? No i czy atrament w banknotach euro rzeczywiście powoduje
u mężczyzn impotencję? Nie. To znaczy, niezupełnie. Ale prawdą jest, że
Unia Europejska to poważnie spaczona instytucja.
KOSSAK S.: O ziołach i zwierzętach
Nie trzeba mieszkać w Puszczy Białowieskiej – wystarczy rozejrzeć się przed
domem, w parku, nad strumykiem.
Rosną tam rośliny pozornie banalne
– lebiodka, babka, macierzanka. Mieszkają zwierzęta, na które na co dzień nie
zwraca się uwagi – mrówki, winniczki,
trzmiele. Simona Kossak jak nikt potrafi
o nich opowiadać: poznajemy ich historię, ciekawostki, a czasem to, że gdyby
nie one, to kto wie, co by z nami było...
MŁYNARSKI
W.: Od oddechu do oddechu
Twórczość Wojciecha Młynarskiego jest nie
do podrobienia.
Trudną, czasami
pozbawioną sensu rzeczywistość
opisywał lekko i dowcipnie. Najpełniejsze wydanie wierszy i piosenek Wojciecha Młynarskiego, które właśnie trafia
w ręce czytelników, jest hołdem oddanym twórczości genialnego poety.

Z ANNĄ KAMIŃSKĄ O „SIMONIE”
7 lutego 2017 r. gościem Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn była Anna Kamińska – dziennikarka i pisarka, autorka „Odnalezionych” oraz „Simony” – znakomitej biografii ostatniej z Kossaków. Mimo mroźnej i śnieżnej pogody spotkanie autorskie zgromadziło licznych czytelników.
Pisarka opowiedziała o sobie, kulisach powstania książek, pasjach, inspiracjach
oraz planach na przyszłość. Dowiedzieliśmy się co wspólnego z Nadarzynem
mają „Odnalezieni” i czemu postać Simony Kossak budzi tak wielkie kontrowersje. Na spotkaniu obecny był p. Tomasz Siwa: mieszkaniec Nadarzyna, miejscowy
radny i… jeden z bohaterów „Odnalezionych”. Na koniec Anna Kamińska podpisywała swoje książki, sygnując każdą z nich indywidualną dedykacją.
Po zakończeniu spotkania, zgodnie z naszym nowym zwyczajem, spośród publiczności wylosowaliśmy osobę, która otrzymała w prezencie książkę Affinity
Konar „ Mischling czyli kundel”, ufundowaną przez wydawnictwo Prószyński
i S-ka. Naszej Czytelniczce, Pani Annie, gratulujemy wygranej.

Więcej o aktualnych wydarzeniach w bibliotece znajdziesz na naszej
stronie: www.biblioteka.nadarzyn.pl
Rubrykę redaguje - Ewa Marjańska Dyrektor Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00.
2 (215) luty 2017
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl
Proponuje...

„BODY/CIAŁO”
– Ewa Dałkowska w Kinie Nokowym

W marcu w Kinie Nokowym obsypany nagrodami film (m.in. Wielka Nagroda Jury „Złote Lwy” w Gdyni i Srebrny Niedźwiedź za reżyserię w Berlinie)
i spotkanie ze znakomitą aktorką i ciekawym człowiekiem zarazem. Zobaczymy „Body/Ciało” Małgorzaty Szumowskiej, a po projekcji porozmawiamy
z Ewą Dałkowską o aktorstwie, życiu, przemijaniu, body/ciele... „Wielki talent
polskiego kina, świetna w każdej roli” - pisze slawek1988 na Filmwebie. „Uwielbiam
Panią Ewę! jest wspaniałą, piękną kobietą, ciekawą osobowością” - dodaje davinci_l.

Zapraszamy 3 marca (piątek) o godz. 19.00
do siedziby NOK przy Placu Poniatowskiego 42.
WSTĘP WOLNY!

Cyniczny prokurator i jego cierpiąca na anoreksję córka próbują, każde na swój sposób, odnaleźć się po tragicznej śmierci najbliższej osoby. Gdy pewnego dnia terapeutka dziewczyny Anna oznajmi im, że zmarła skontaktowała się z nią z zaświatów i ma dla nich wiadomość,
będą zmuszeni zweryfikować swoje poglądy na życie i na śmierć.
(http://www.filmpolski.pl/fp/index.php?film=1235240 )
EWA DAŁKOWSKA -urodziła się 10 kwietnia 1947 roku we Wrocławiu. W 1970
ukończyła polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a dwa lata później została absolwentką
PWST w Warszawie. W latach 1972-74 występowała w Teatrze Śląskim im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach. Następnie na ponad trzydzieści lat związała się z Teatrem Powszechnym w Warszawie. Zagrała tam kilkadziesiąt ról, a lista reżyserów, z którymi pracowała jest
imponująca. Byli to m. in. Zygmunt Hübner, Grzegorz Wiśniewski, Piotr Cieślak, Jan Buchwald.
Występowała gościnnie w teatrach całej Polski. Można było ją oglądać na scenach Łodzi, Krakowa, Poznania, Wrocławia, Bydgoszczy, Zielonej Góry, a także w Teatrze Polskim w Londynie.
Zagrała w kilku sztukach na „Scenie Prezentacje” w Warszawie. W okresie stanu wojennego
działała w podziemiu. Współtworzyła Teatr Domowy, którego działalność została zainaugurowana 1 listopada 1982 roku w jej mieszkaniu. W 2007 roku została odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za „wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce (...)”. W tym samym roku dostała medal Zasłużony Kulturze Gloria Artis,
przyznany artystom teatru zaangażowanym w działalność opozycyjną w dniach stanu wojennego
w Polsce. Współpracę z Krzysztofem Warlikowskim rozpoczęła od zastępstwa za Stanisławę
Celińską w spektaklu „Oczyszczeni”. Od 2008 jest członkiem zespołu Nowego Teatru. Za
rolę Elizabeth Costello w przedstawieniu „Koniec” w reż. Krzysztofa Warlikowskiego otrzymała
Nagrodę im. Aleksandra Zelwerowicza oraz Feliksa Warszawskiego. Aktorka posiada ogromny
dorobek ról w Teatrze Telewizji i Teatrze Polskiego Radia. Za rolę w spektaklu telewizyjnym
„Czarownice z Salem” otrzymała kilka nagród. Jest też laureatką Ogólnopolskiego Konkursu
Rankingu Teatralnego III programu Polskiego Radia. Wystąpiła także w kilkudziesięciu
filmach, w tym w „Sprawie Gorgonowej” Janusza Majewskiego, „Bez znieczulenia” i „Korczaku” Andrzeja Wajdy, „Kobiecie z prowincji” Janusza Majewskiego czy „Mistyfikacji”
Jacka Koprowicza. Podkładała polski dubbing w serii filmów o „Harrym Potterze”. Wykładała
na Akademii Dobrych Obyczajów, której założycielem był aktor Janusz Zakrzeński. Ewa Dałkowska jest aktorką śpiewającą. Występowała w spektaklach muzycznych. Piosenki w jej wykonaniu
można znaleźć na płytach: „Zimy żal” - piosenki z Kabaretu Starszych Panów oraz „Kochać lirycznie”- 21 poetyckich piosenek o miłości. źródło: http://www.nowyteatr.org/
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Warsztaty „Obudź w sobie
radość” to sposób zmiany
jakości Twojego życia
na lepszy niemal od razu

Poznaj prostą metodę natychmiastowej poprawy nastroju i poczucia
szczęścia.
Jeśli uważasz, że Twoje życie bywa
zbyt szare i smutne, spróbuj koniecznie tej skutecznej metody wywoływania radości na życzenie.
Prawdopodobnie nigdy dotąd nie
zdarzyło Ci się śmiać tak serdecznie,
tak głośno i długo, jak w grupie osób
podobnych do Ciebie.
Sprawdź moc swojego śmiechu
i przekonaj się o korzyściach jakie radość wnosi do codzienności.
A korzyści to: redukcja stresu, poczucie rozluźnienia w ciele, nauka
dystansu do siebie i trudnych spraw,
lepsze dotlenienie organizmu, wyższy
poziom energii, poczucie spokoju,
otwarcie się na nowych ludzi i nowe
sytuacje i wiele innych, a wszystko to
w przyjaznej każdemu atmosferze dobrej zabawy

Spotykamy się w sobotę 4
marca 2017 o g. 11.00 w NOK.

Przekonaj się jak wielkie tkwią
w Tobie zasoby i jak ogromna
przepełnia Cię RADOŚĆ
Ten warsztat może na zawsze
odmienić Twoje życie
Cena 30 zł za osobę lub 25zł za osobę
przy zgłoszeniu 2 osób. Konieczne zgłoszenie mailowe: katarzyna@dobreprzemiany.pl
do 25 lutego 2017 r.
Niech RADOŚĆ będzie z Tobą!
2 (215) luty 2017
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Darcie pierza nie kotów,
czyli Dzień Kobiet w NOK
Prezentacja mieszkanek gminy Nadarzyn, okazja do poznania osiągnięć, zainteresowań, talentów i sukcesów kobiet z sąsiedztwa.
Na specjalnej czerwonej kanapie zasiądą: Katarzyna Kosieradzka,
Daria Sojka, Bożena Kocot, Agnieszka Palmowska,
Krystyna Dąbrowska, Monika Szczepaniak
Wywiady z paniami przeprowadzi dziennikarka Telewizji Polskiej, zaprzyjaźniona z NOK - Kasia Wołkowycka
Na deser:

11.marca 2017r., godz. 19.00

– koncert
Martyny Jakubowicz
„Prosta piosenka”

One Woman Show „Kredyt Zaufania”
w wykonaniu Izy Kały

W „Kredycie zaufania” Iza Kała wciela się w profesjonalną trenerkę i prowadzi
godzinny kurs rozwoju osobistego, który uruchamia przede wszystkim, skrywane pod powierzchnią powagi, ogromne źródła śmiechu. Kobiecość, miłość,
zazdrość, relacje rodzinne to tylko niektóre z tematów poruszanych w spektaklu. Można potraktować godzinę z Izą jako namiastkę prawdziwego coachingu,
ale z przymrużeniem oka – na wesoło i z dystansem.
W ciągu godzinnego kursu prowadząca Trenerka pomoże pozbyć się lęków,
uwolni emocje i wesprze w rozdmuchaniu nadziei. Wystarczy dać jej tylko…
kredyt zaufania!
Spektakl i aktorka nagradzany był na wielu przeglądach i festiwalach, m.in.:
- 1-sze miejsce na XIV Ogólnopolskim Festiwalu Teatrów Niezależnych
w Ostrowie WLKP 2013
- Nagroda dla Najlepszej Aktorki na Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym
WrzAWA Warszawa 2013
- wyróżnienie jury na 11. Ogólnopolskim Przeglądzie Monodramu Współczesnego, Warszawa 2013
- Strzała Północy i Nagroda Publiczności na 1. Koszalińskich Dniach Monodramu 2013
- Nagroda Kapituły Publiczności na 28. Toruńskich Spotkaniach Teatrów Jednego Aktora
- Grand Prix XVI Ogólnopolskiej Giełdy Kabaretowej „Przewałka” 2014
- Finał Festiwalu „Zostań Gwiazdą Kabaretu” , Poznań 2014
- wyróżnienie Jury na Festiwalu „SOLO”, Olsztyn 2014
Tekst: Aneta Wróbel; Reżyseria: Aneta Wróbel;Muzyka: Zuzanna Falkowska
Iza Kała jest absolwentką łódzkiej filmówki, którą ukończyła grając w nagrodzonym na
Festiwalu Malta dyplomowym spektaklu „Tlen” w reżyserii Pawła Niczewskiego. Znane są
jej sceny i kuluary największych polskich teatrów – warszawskich Narodowego, Polskiego,
Studio oraz wrocławskiego Ad Spectatores. Ale świat ją wzywał - przebiła się nawet do
Moskwy, gdzie współpracowała z Teatrem DOC oraz do stolicy Niemiec, gdzie w 2006
roku została zaproszona na Berlinale Talent Campus, by od tego czasu wspierać niekiedy
niemieckie produkcje serialowe („Tatort”, „SOKO Leipzig”, „Ein starkes Team”) i filmowe
(„Die Unschuldigen”). Przez miłość do wartościowego kina artystycznego zdarza się jej występować w szkolnych etiudach, filmach studenckich, czy reżyserskich debiutach, choć widzom
znana jest bardziej z czołowych polskich seriali: „Pierwsza miłość”, „Na wspólnej”, „Barwy
szczęścia”, czy „Naznaczony”.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
UWAGA!!! Sztab WOŚP w Nadarzynie informuje, iż po przeliczeniu
waluty obcej przez Bank PEKAO SA, końcowa kwota zebrana przez
naszych wolontariuszy wynosi: 40313,63 zł. WIELKIE DZIĘKI!!!
2 (215) luty 2017

Fot. Internet

Martyna Jakubowicz, to jedyna w swoim
rodzaju piosenkarka, która od czterdziestu lat oczarowuje słuchaczy wszystkich
pokoleń. Wymyka się wszelkim próbom
muzycznego zaszufladkowania, oscylując
pomiędzy folkiem, bluesem, jazzem
i rockiem.
Mistrzyni nastroju.
„Prosta Piosenka”, to 15 płyta w karierze i pierwszy od wielu lat autorski
album artystki. Jest odzwierciedleniem
zmian, które w niej zaszły ale również,
jak sama to podkreśla, pewne podsumowanie dotychczasowej kariery.
„Nowa Martyna” jest bardziej odważna i bezpośrednia w wyrażaniu swoich poglądów, ale niezmiennie czaruje
swoich słuchaczy charakterystyczną,
ciepłą barwą głosu. Fani twórczości
artystki odnajdą tutaj tak lubiane nastrojowe, gitarowe ballady ale również, znane
z wcześniejszych płyt, piosenki mocniejsze, z „rockowym pazurem”. Wbrew
swojemu przewrotnemu tytułowi „Prosta piosenka”, nie jest płytą prostą.
„Prosta piosenka” to kawałek mojego
życia z „kiedyś”[…], ale też historie
z „dzisiaj” - „Kota na kolanach mam”,
czy „Wojna trwa”. Wszystkie piosenki
łączy jedna napisana na bazie starego
hitu „Kiedy będę starą kobietą”. Teraz
to „Mój czas ucieka.” I tym sposobem
przeszłość połączyła się z teraźniejszością i przyszłością „ - tak Artystka
pisze o swoim najnowszym albumie.
Bilety w cenie 30zł.normalny i 25zł – karta mieszkańca w sprzedaży od 27 lutego.
W kasie NOK od poniedziałku do piątku
w godzinach 13.00 – 19.00, możliwość
zakupu online:www.nok.pl;
w dniu koncertu sprzedaż od godz, 18.00.
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12 marca, godz. 15.00 Warsztaty Filozoficzne
dla dzieci 5-7lat

Temat spotkania: Co dwie głowy to nie jedna, czyli o współpracy.

Było upalne lato. Podczas gdy inne krowy wylegiwały się
na pastwisku, Mama Mu stała pod drzewem i wpatrywała się
w jego koronę.
Fragment opowiadania „Mama Mu wchodzi na drzewo” z „Mama Mu na drzewie” Jujji Wieslander zainspiruje uczestników do podjęcia dyskusji na temat
współpracy, jak ją rozumiemy, czy dla wszystkich oznacza to samo? Skąd się
wzięła i dlaczego? Z czym lub z kim jest związana, jakie są jej skutki. Dlaczego
ludzie ze sobą współpracują, i czy tylko ludzie współpracują? Czy współpraca
ogranicza nas jako ludzi, jeśli nie lub tak to, co tracimy, a co zyskujemy? Jakie
czynniki muszą zaistnieć, aby ludzie ze sobą współpracowali?
Informacja dla Rodziców: dyskutując dzieci będą nawiązywały do definicji:
• Współpraca, jako umiejętność pracy w grupie realizującej wspólne cele.
• Człowiek, jako wolny podmiot, który jest niezależny w swych decyzjach.
• Społeczeństwo, jako zbiór osób, który wydaje prawa i dyrektywy, a
człowiek jako suweren może się uznać wobec nich związany moralnie.
Prowadzi Agata Kłocińska Lach; Wstęp wolny

SŁOWEM...
Chcecie wiedzieć, jak i o czym piszą
Wasi znajomi? Macie ochotę poznać
pisarzy z sąsiedztwa? Posłuchać dobrej literatury w wykonaniu samych
autorów? Zapraszamy na wieczór
poświęcony twórczości uczestników
warsztatów literackich UTW w Nadarzynie. Zapewniamy wysoki poziom
literacki, frapujące tematy i różnorodność.
Swoje utwory zaprezentują: Stanisława Ossowska, Magdalena
Schweinitz-Kulisiewicz, Grażyna
Siczek, Bogusław Rylski.

Przyjdźcie 24 marca o godz. 18:00
do siedziby NOK w Nadarzynie.

12 marca, o godz. 16.00 z cyklu Teatrzyk w walizce zapraszamy
na przedstawienie Teatru Bajlandia „Gafy czarownicy Fafy”
Obsada: Kubuś Wesołek -Katarzyna Słomska Ancymon -Sebastian Skoczeń
Czarownica Fafa- Paweł Wiśniewski, reżyseria i scenografia - Katarzyna Słomska
muzyka i aranżacja: Tomasz Frączek
„Gafy czarownicy Fafy”, to wesoła, dynamiczna i pełna zwrotów akcji bajka.Bohaterami są dwaj przyjaciele: rezolutny, dzielny Kubuś
i urwis jakich mało i straszliwy śpioch Ancymon. Na ich drodze pojawia się czarownica, która płata im różne figle. Czy Ancymon zostanie
zamieniony w żabę? Czy Kubusiowi uda się przechytrzyć czarownicę ? Czy dobro zwycięży? Musi.
Wstęp: 5 zł dziecko

Wernisaż Ewy Köhler Mikowskiej Zamojskiej
i koncert Żywizny
Sztuka ludowa i malarstwo abstrakcyjne? Malarka i performerka Ewa Köhler Mikowska Zamojska przekonuję, że mogą stopić się w piękną i unikalną całość. Również koncert, który odbędzie się po wernisażu potwierdza tę nieoczywistą prawdę. Żywizna to po kurpiowsku „natura”, zaś w świecie muzyki - duet jednego
z najbardziej utalentowanych i wszechstronnych artystów polskiej sceny muzycznej, Raphaela Rogińskiego
i Genowefy Lenarcik, śpiewaczki oraz córki wielkiego przedstawiciela folkloru Kurpiów Stanisława Brzozowego. Zapraszamy 18 marca do siedziby NOK.

Wernisaż rozpocznie się o godz. 18:00 w galerii Galerii 51m²,
a Żywizna zagra (i zaśpiewa) o godzinie 19:00 w sali widowiskowej. WSTĘP WOLNY!

EWA KÖHLER MIKOWSKA ZAMOJSKA
Ur. W Warszawie w 1964r. Artystka ukończyła Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie w 1994r.dyplomem w pracowni prof. Stefana Gierowskiego i prof. Jacka Dyrzyńskiego. W latach 1994- 2008 mieszkała i pracowała w Berlinie. Tworzyła zarówno obrazy jak też instalacje i performance.Uczestniczyła w wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą. Od 2005 r. zajmuje się restauracją ikon prawosławnych.
Od 2008 roku mieszka i tworzy w Warszawie.
Wystawy grupowe: 1992 BWA Elblag/ in stalacja ,performance; 1992 Galerie in der Fabrik Nürtingen/Niemcy instalacja ,performance; 1994
Galeria Dziekanka „Dwie drogi“ instalacja;2002 ‘Like a artist” Transcultural Intervention to Dokumenta 11/ Kassel performance; 2002 Café
Orangedie/ Kassel malarstwo; 2002 „Miedzy Poznaniem a Poczdamem“ Kulturzentrum/Frankfurt nad Odrą malarstwo; 2002 „Transit” Kulturzentrum /Berlin malarstwo; 2003 „IN BETWEEN“n Universität Zentrum Graz /Austria malarstwo, rysunek;
Wystawy Indywidualne:1994 Galeria dziekanka Warszawa instalacja, fotografia;1996 Ärztehaus Erkner/Niemcy malarstwo; 1998 Galeria
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Artconcept /Berlin malarstwo;
2002 „Lesson one” Multifunktionshalle Berlin RAW Tempel/Berlin performance;
2002 ‘Like a artist” Transcultural Intervention to Dokumenta 11/ Kassel performance
2003 Rotunda - Królikarnia, Muzeum im.
Xawerego Dunikowskiego / Warszawa rysunek;
2004 Club der polnischen Versager /rysunek
2005 Reduta / Berlin rysunek
2015 Galeria Matulka /Milanówek malarstwo;
2016 Agora /Warszawa malarstwo;
2017 Ancien Cinéma Café-Club/Luksemburg malarstwo.

po wernisażu ...

Koncert ŻYWIZNY

– Raphael Rogiński
i Genowefa Lenarcik w NOK

Żywizna (po kurpiowsku natura) to duet gitarzysty Raphaela Rogińskiego
i Genowefy Lenarcik, śpiewaczki oraz córki wielkiego przedstawiciela folkloru
Kurpiów Stanisława Brzozowego. Twórcy „Żywizny” korzystają z tradycji śpiewów leśnych, przywołując we wspólnych utworach dzikość i tajemnicę Puszczy
Zielonej. Charakter utworów tworzą wyjątkowa liryka tradycyjnych tekstów kurpiowskich oraz czerpiąca z wielu kultur, współczesna gitara Raphaela Rogińskiego.
http://wsm.serpent.pl/sklep/albumik.php,alb_id,55699,Zaswiec+Niesiacku+and+other
+Kurpian+songs,Zywizna+-Raphael+Roginski

Zapraszamy

WYKŁADY OTWARTE UTW - WSTĘP WOLNY!!!
2 marca 2017r.
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Zbigniewa Chmielewskiego; prowadzenie: Dorota Suwalska

absolwentka Akademii Sztuk Pięknych, instruktorka NOK
Galeria 51m2, NOK, godz. 18.00
Oprowadzanie kuratorskie po wystawie Zbigniewa Chmielewskiego – przyjdź,
posłuchaj, zapytaj, poczuj się artystą!
Masz pytania związane z prezentowanymi w galerii pracami? Chcesz dowiedzieć się nowych rzeczy o sztuce? przekonać, jak to jest być artystą?
Zapraszamy na oprowadzanie kuratorskie po wystawie „Znaki i Zbiory” połączone z mini warsztatami. Oprowadzać będzie koordynująca
działalność galerii - Dorota Suwalska, autorka projektów wizualnych i pisarka, absolwentka Wydziału Malarstwa warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych.

7 marca 2017 r. - NOK, sala nr 2, godz. 17.00
Podstawy żywienia 60+ prowadzenie: Mariusz Antonowicz - psycho-dietetyk
9 marca 2017 r. - NOK, sala nr 2, godz. 17.00
Dzień powszedni królowej Elżbiety II
prowadzenie: Barbara Kupis - Kucharska kulturoznawca, tłumaczka, lektorka
16 marca 2017r. NOK - sala nr 2, godz. 18.00
Filozofia-Stoicyzm kontra filozofia Zen prowadzenie: dr Piotr Stankiewicz
21 marca 2017r. - NOK, sala nr 2, godz. 17.00
Prawo autorskie - dozwolony użytek czyli jak nie zostać piratem
prowadzenie: adw. Katarzyna Brewińska
22 marca 2017 r. - NOK, sala nr 2, godz. 17.00
Vademecum Konstytucyjne; W czyich rękach jest realna władza? Premier-Prezydent
prowadzenie: dr Marcin Bąkiewicz
24 marca 2017r. - NOK, sala nr 2, godz. 18.00
Spotkanie autorskie uczestników warsztatów literackich UTW;
prowadzenie: Dorota Suwalska - pisarka i instruktor NOK
Rubrykę KULTURA redaguje Kamila Michalska -Dyrektor NOK
2 (215) luty 2017

33

Wiadomości Nadarzyńskie

25.03.2017r. o godz. 18.00
koncert zespołu Niespiesznie
Zespół, to troje muzykujących mieszkańców gminy Nadarzyn.
Anna Stec – bizneswoman, prezes firmy telekomunikacyjnej, dodatkowo pracuje w zarządzie stowarzyszenia działającego na rzecz telekomunikacji, w zespole odpowiedzialna
za wokal, aranżacje i ciągłe szukanie linii melodycznej utworów, Sebastian Joński Jastrzębski – lekarz pediatra, tata czterech chłopaków w zespole gra na gitarze klasycznej
i spiritus movens tego projektu Janusz Potempski, który pisze teksty i muzykę, uczy
się grać na gitarze, w wolnych chwilach pracuje na rzecz Muzeum Historii Polski (w budowie). Trzydzieści! już, znajdujących się w repertuarze zespołu, piosenek, to wiersze Janusza
Potempskiego z jego muzyką, które powstały, jak mówi, jako pewnego rodzaju terapia
pochorobowa, chęć „wyżalenia się” na otaczający świat, a niekiedy radosnego podziękowania
za to, co tak niezwykłe i wspaniałe.
Zespół chociaż młody ma na swoim koncie już kilka koncertów m.in. w klubie środowiskowym na warszawskiej Woli, w Koziegłowach na podsumowaniu I Gali Sceny Drugiej Młodości, w parku „Ogród Rzeźb Juana Soriano” w Owczarni k/Podkowy Leśnej. Nadszedł
czas na koncert w NOK, zwłaszcza że właśnie w naszym ośrodku odbywały się pierwsze
próby i spotkania Zespołu.
Zapraszamy. Wstęp wolny

26 marca o godz. 16.00
zapraszamy
na koncert z cyklu
„Dla Dużych i Małych” - Hiszpania

Flamenco - nazwa, która kojarzy się ze
słońcem, południową częścią Hiszpanii
i niezwykłym tańcem. To jednak nie tylko
taniec, ale także wspaniała muzyka instrumentalna, pełen ekspresji śpiew a nawet
specyficzny sposób na życie.
Podczas koncertu zaprezentowane zostaną
najsłynniejsze melodie i tańce flamenco, zaś
najmłodsi będą mieli okazję do nauczenia
się podstawowych elementów tańca flamenco.
Wykonawcy : Karolina Łucznik - taniec,
Marta Guisado -gitara, Stefan Narojek gitara.
Wstęp wolny

SPORT

- tenis stołowy

Klaudia pierwsza
na III Grand Prix Polski
Rozgrywany w Łomży w dniach 27-29
stycznia turniej zakończył się wielkim
sukcesem utalentowanej nadarzynianki.
„Fajny weekend dla Klaudii, pierwsze
wygrane Grand Prix Seniorów w karierze! Wynik poparty dobrą grą i sportową walką. Mecz o ósemkę z Agatą
Zakrzewską Klaudia zagrała spokojnie
i pewnie, prezentując wysoki poziom
gry. Półfinał i finał to mecze z zawodniczkami z którymi w tym sezonie nie

udało
się
jeszcze wygrać
(Załomska,
S i ko r s k a ) ,
no ale lepiej
późno niż
wcale. Myślę
że ten wynik to dobry
prognostyk przed
Mistrzostwami Polski Seniorów. Myślę, że
będzie dużo pozytywnej energii do
pracy bo na pewno na laurach nie

Nadarzyn na podium – Mistrzostwa
województwa seniorów

19 lutego br. w Nadarzynie odbył się Turniej Kwalifikacyjny do Grand Prix Polski
połączony z Mistrzostwami Mazowsza Seniorów. Zawodnicy GLKS „pokazali
pazur”. Wśród Pań na najwyższym stopniu podium stanęła Weronika Ziemkiewicz. Wśród Panów najlepszy okazał się Kamil Kurowski, drugi był Antek Witkowski, a trzeci Michał Murawski. O ile wszyscy panowie reprezentują obecnie inne kluby to tak naprawdę spory kawał swojego sportowego życia spędzili
w Nadarzynie, gdzie wciąż możemy spotkać ich czasami na treningach.
W grze podwójnej nasze Panie zdominowały podium zajmując drugie (Weronika Bożek i Wiktoria Ziemkiewicz) i trzecie miejsce (Ania Wereszczaka
i Paulina Draniak). Wśród Panów w deblu najlepsi okazali się wychowankowie naszego klubu Antek Witkowski i Michał Murawski (grający obecnie
w innych barwach).

Gratulujemy sukcesów!

Fot. arch. GLKS

spoczniemy. Dobry też turniej Pauliny Krzysiek. Paulina przegrała
z Kasią Ślifirczyk po dobrych czterech
setach gdzie było 2 - 2. Ostatnie dwa
sety przeciwniczka zagrała bardzo dobrze, a Paulina nie ustrzegła sie błędów
i musiała odejść od stołu pokonana.
Ale ta porażka wstydu nie przynosi tylko
jest materiałem do dalszej pracy. Miejsce
9-12 to sygnał, że idziemy w dobrym
kierunku i cała gra układa się w sensowną całość.
Ogólnie jesteśmy bardzo zadowoleni,
była fajna walka i emocje. Krótki odpoczynek (...) i ruszamy do intensywnej
pracy bo wszystko co ważne w tym sezonie wciąż przed nami.” - tak tuż po ceremonii wręczenia medali komentował
występy swoich podopiecznych trener
Marcin Kusiński.
Gratulacje!

GLKS Nadarzyn/sekcja tenisa stołowego
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Ferie z tenisem stołowym w Nadarzynie Nadarzyńscy tenisiści
Pierwszy tydzień ferii był bardzo intensywny. Trenowaliśmy od poniedziałku
na podium zawodów
do piątku codziennnie po dwa razy. To jest taki moment kiedy nie ma zajęć lekcyjnych i można się jeszcze lepiej skoncentrować na swoim własnym treningu.
wojewódzkich!
Nasza grupa w tym tygodniu była bardzo duża. Momentami nie mieściliśmy się
na dwóch sektorach. Dodatkowo w zajęciach naszych brała udział mała grupka zawodników kadry Norwegii (Maja, Sarah i Pablo). A w pierwsze trzy dni
na wymianę dołączyli również młodzi zawodnicy z Grodziska Mazowieckiego
(Redzim, Wiśnia i Banan).
Spokojna intensywna praca w celu przygotowania się do kolejnych ważnych zawodów. Oczywiście trzeba myśleć by taką pracę wykonywać częściej w ciągu roku.
W takich warunkach naprawdę można potrenować. Świetna hala ze stołami,
a między treningami posiłek u pani Moniki, żeby mieć siły do kolejnego spotkania treningowego na hali.
Najmłodsi pingpongiści z Nadarzyna i gościnnie zawodnicy z Bogorii bawili
się na kuligu i przy ognisku zorganizowanym przez trenera Piotra Witkowskiego i trenerkę Magdę Milczarek. Zabawa była na całego! Rzucanie śnieżkami,
pogoń za uciekającymi sankami, śnieg za kołnierzem i mnóstwo śmiechu.
Piotr Napiórkowski - trener

Fot. arch. GLKS

Piotr Witkowski tener

Nadarzyn popularny
wśród strażaków

07.02.2017 r. na obiektach Gminnego Ośrodka
Sportu, przy współorganizacji sekcji tenisa stołowego GLKS Nadarzyn, odbył się XIII Finał
Mistrzostw Województwa Mazowieckiego Strażaków w tenisie stołowym. Zawody stały na
całkiem fajnym poziomie. W turnieju wystarowało 29 strażaków. Podczas uroczystego zakończenia
gościliśmy Komendanta Straży Pożarnej.
Gratulacje dla zwycięzców, ale także i dla pokonanych.
Zapraszamy za rok
Wyniki:/ miejsce 1-10
1. Piotr Tuszyński
2. Sebastian Brakoniecki
3. Tomasz Plichta
4. Grzegorz Brochocki
5. Radosław Osiak
6. Marcin Mazurowski
7. Wiesław Karwat
8. Karol Kuras
9. Mariusz Nałęcz
10. Paweł Brzeszkiewicz

4 lutego 2017 odbył się w Warszawie III Wojewódzki Turniej
Kwalifikacyjny Juniorów. Podopieczni trenera Piotra Napiórkowskiego zdominowali odbyte rozgrywki.
W znakomitym stylu pierwsze miejsce
w kategorii juniorek zdobyła Paulina Draniak, pokonując w finale bez
straty seta zawodniczkę gospodarzy
Julkę Więckowską. Drugie miejsce
i awans do Turnieju Ogólnopolskiego
zdobył Adrian Majchrzak. Dobre piąte i czwarte miejsce zajęło rodzeństwo:
Weronika i Patryk Bożek. Najmłodszy
z podopiecznych trenera Napiórkowskiego Piotr Mucha dzielnie walczył
o miejsca 13-16. Zdolnym zawodnikom z Nadarzyna „couchował” trener
Piotr Witkowski.
24-26 lutego w Krośnie odbędzie się
III Ogólnopolski Turniej Kwalifikacyjny w kategorii Junior. Do czołowej
zawodniczki GLKS Nadarzyn Wiktorii Ziemkiewicz (reprezentantka Polski) dołączą wyżej wymienieni Paulina
Draniak i Adrian Majchrzak. Życzymy
im powodzenia.

Fot. arch. GLKS

Nadarzynianie wraz z trenerem Piotrem Witkowskim (stojący z prawej)

Piotr Napiórkowski -trener
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I Liga Kobiet - wyrównany mecz z Łomżą
Mecze z Łomżą zawsze były wyrównane. Tak było i tym razem, tj.
w sobotę, 04.02.2017. W pierwszej
fazie meczu nasze przeciwniczki zaskoczyły nas ustawieniem (drugi stół
Sokołowska na pozycji nr 2). Dobra
postawa Pauliny Krzysiek dała nam
jeden punkt i do debli przystępowaliśmy z wynikiem 1-3. W deblach remis
- punktowaliśmy na pierwszym stole
zaś Łomża na drugim. Wynk meczu
przed decydującą fazą rozgrywek 2 -4
dla zawodniczek Łomży.
W drugiej częsci meczu jednak już
to my graliśmy lepiej. Zaczęły po
deblach Paulina i Wiktoria. Bardzo
pewne i szybkie wygrane doprowadziły do remisu. O końcowym wyniku meczu decydowały więc dwie gry,
Oli Dąbrowskiej i Ani Wereszczaki.

W pierwszej faworytką była Ola zaś
w drugim pojedynku Ani to jej przeciwniczkę należałoby wskazać jako
tę mającą wieksze szanse. I tak też
rozłożyły się punkty. Ola wygrała
zaś Ania przegrała. Wynik meczu 5-5
i remis.
W tym miejscu należy podkreślić bardzo dobrą postawę Pauliny Krzysiek.
Jej gra i zachowanie idą w dobrym
kierunku a ona sama rozwija się jako
zawodniczka. Zbliżają się ferie i mam
nadzieję, że ten okres będzie czasem
solidnej pracy dla pozostałych dziewczyn. To właśniu tu można naładować
akumulatory przed kolejnymi ważnymi startami w Grand Prix, Mistrzostwach Polski czy kolejnymi meczami
ligowymi a jest co poprawiać - mówi
trener Piotr Napiórkowski.

Fot. arch. GLKS

Świetny mecz
Ekstraklasy!
Nasze zawodniczki Ekstraklasy Kobiet wygrały 3 - 1 po trzygodzinnym
boju w Lidzbarku! Super mecz i bardzo ważna wygrana. Dwa punkty
Klaudii i jeden Darii przybliżają nas
do czołówki tabeli! Nadal jesteśmy
w grze o play-off i to jest najważniejsze! - na gorąco komentował trener
naszego zespołu Ekstraklasy Kobiet
Marcin Kusiński.
Mecz odbył się 07.02.2017 w Lidzbarku Warmińskim.
Z kolei z rozegranego w sobotę,
11.02.2017 r. we Wrocławiu meczu
nasze zawodniczki Ekstraklasy wracały z wynikiem 2-3. Niestety. Ale te
dwie wygrane gry dają szansę na play-off. Mecz trwał trzy i pół godziny,
jeden punkt Klaudii Kusińskiej, jeden
Darii Trigolos. Obie wygrane z Natalią Bajor. Minimalna porażka 9-11
w piątym secie Klaudii z Chinką
Wang zadecydowała o wyniku meczu.
Szkoda, ale gratulacje za postawę. Nadal jesteśmy w grze i walczymy
Marcin Kusiński - trener
Gratulacje dla zawodniczek i trenera!

I Liga Kobiet – pewna wygrana z Białymstokiem
Kolejna runda spotkań I Ligi Kobiet.
Nowe stoły już sprawdziliśmy na treningu jednak mecz graliśmy na przetestowanym sprzęcie.
11.02.2017 przyjechał do nas rywal
z Białegostoku. W pierwszej rundzie
mecz był zacięty i dla nas zwycięski
i takiego spotkania spodziewaliśmy się
teraz.
Prezentacja,
wszystkie
zawodniczki w komplecie i konsternacja, tylko jeden sędzia prowadzący. Pierwszy raz spotkałem się
z taką sytuacją. Ale oczywiscie my
stanęliśmy na wysokości zadania
i całe spotkanie na drugim stole poprowadził Filip Kostecki. I zrobił to
znakomicie. Dzięki Filip.
Mecz rozpoczęliśmy w ustawieniu Paulina i Ola na pierwszym stole
i Wiktoria i Paulina Draniak na drugim. Pierwsza runda 3-1 dla nas. Jednak emocji było sporo. Ola wygrała
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dopiero w piątym secie na przewagi.
Paulina Draniak pierwszy raz w życiu
grała z defensorką. Przegrała 3-0, jednak pierwszy set grała bardzo dobrze
i prowadziła 10-6. Zabrakło opanowania i spokoju.
W grach deblowych za Paulinę
Draniak zagrała Weronika Bożek.
I pierwszy debel i drugi wygrały pewnie swoje spotkania. Tym samym wynik brzmiał 5-1 dla nas. Bardzo dobry
rezultat przed ostatnią rundą gier.
Po krótkiej przerwie zaczęłą Paulina
Krzysiek i Wiktoria. Obie nerwowo.
Jednak Wiktoria opanowała szybko
emocje i w kolejnych trzech setach
rozgromiła swoją przeciwniczkę,
przede wszystkim dokładnością i bardzo dobrym atakiem z forhandu. Gorzej było u Pauliny. Jej przeciwniczka
grała bardzo niewygodnie. Po bardzo
zaciętym spotkaniu Paulina przegrała
2-3. Co zdecydowało o takim wyniku?

Na pewno skupienie i opanowanie
w całym spotkaniu oraz nie do końca
dograna taktyka z odpowiednią jakością zagrań.
W tym momencie prowadziliśmy
6-2.
Ostatnie spotkania to gry Oli i Pauliny. Ola zmęczona dwoma spotkaniami nie dała rady przeciwniczce,
ale miała problemy przede wszystkim
z nieprawidłowym podaniem tej zawodniczki na co nie zwracał uwagi
sędzia. Paulina zaś wygrała pewnie 3-0
i ustaliła wynik spotkania na 7-3 dla
nas.
Gratulacje dziewczyny!
Trwają ferie. Mamy w tym czasie
zgrupowanie, ale zaraz są kolejne starty i można sie spokojnie do nich przygotować.
Piotr Napiórkowski - trener
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V liga
- z niedosytem,
który motywuje
Do Skórca jechaliśmy zrealizować
dwa cele. Dobrze się bawić grając
w tenisa i wygrać, aby załapać się do
czołowej siódemki i walczyć dalej
o najwyższe miejsca w tabeli V ligi.
Mecz rozpoczął się od kubła zimnej wody wylanego na nasze głowy.
Dwa pierwsze single zakończone dosyć szybko przez Piotrka oraz Adasia
i już mamy 0-2. Na kortach zostali
Tomek z Filipem. Tomek miał trudności z przeciwnikiem i stan jego meczu 0-2 nie wróżył dobrze. Światełko
w tunelu pojawiło więc, gdy Filip
zakończył swój mecz 3-1. Tomek na
parkiecie walczył o kazży punkt i to
zaczęło przynosić rezultaty. Stopniowo wyrównał w setach, aby dokończyć mecz na swoją korzyść. Stan meczu po singlach 2-2. A więc gramy dalej.
W deblach nieobecność Maksa Nawarskiego sprowokowała nowe ustawienia.
I tu para Filip, Tomek zrobiła swoje
wygrywając konsekwentnie 3-0. Adaś
z Piotrkiem robili co mogli ale pomimo
dobrej gry (dwa sety na przewagi) zabrakło zgrania i nie dali rady przeciwnikom. Stan meczu 3-3. A więc gramy
dalej i wszystko jest możliwe.
Druga tura singli właściwie zakończyła
mecz. Adaś z Piotrkiem mieli zdobywać doświadczenie i jeśli to możliwe
powalczyć o punkty, których pomimo
dobrej gry nie zdołali uzyskać. Filip
dorzucił punkt od siebie. Niestety Tomek pomimo bardzo dobrej postawy
i ogromnych starań nie zdołał pokonać
przeciwnika grającego czopem. Ten
punk zaważył na ostatecznym wyniku
meczu. Stan meczu 4-6.
Trzecia tura singli to w zasadzie była
formalność. Rozpoczęli Piotrek i Adaś.
Skuteczni w grze na punkty ale o krok
za przeciwnikiem. I pomimo, że wysoko, to jednak przegrali swoje mecze.
Filip i Tomek, grający równolegle pokonali przeciwników odpowiednio 3-0
i 3-1 ale ich mecze już się nie liczyły.
Końcowy wynik to 5-8.

Fot. arch. GLKS

i trochę szczęścia. Jeśli chodzi zaś
o spełnienie sportowe, o to czy daliśmy z siebie wszystko, to tak, daliśmy.
Była walka o każdy punkt, było zacięcie
sportowe, była radość z gry i były też

emocje. Wracaliśmy spełnieni. Z niedosytem, ale takim, który motywuje! –
relacjonuje trener Piotr Napiórkowski.

Ze Skórca wracaliśmy z mieszanymi
uczuciami. Sympatyczni gospodarze
postawili wysoko poprzeczkę. Jesli chodzi o punkty nie daliśmy rady. Zabrakło
zgrania debli w nowym rozstawieniu
2 (215) luty 2017
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- piłka siatkowa
Siatkarki GLKS Nadarzyn w trakcie
ferii zimowych intensywnie przygotowywały się do II części sezonu.
Najstarsza grupa wiekowa (młodziczki-kadetki) przebywała w dniach 11-20
luty na zgrupowaniu w miejscowości
Cmolas pod Rzeszowem. Dziewczęta
miały bardzo dobre warunki. Oprócz
zajęć specjalistycznych z piłkami 2-3
razy dziennie, chodziły też na basen
oraz aerobik. Od środy 22 lutego grupa
wznowiła treningi na własnej hali, gdzie
oprócz zajęć „czysto siatkarskich”,
ważnym elementem był też trening
ogólnorozwojowy realizowany także
na siłowni.

Fot. arch. GLKS

Fot. powyżej: Akademia Siatkówki podczas feryjnych terningów

Fot. arch. GLKS

Cmolas - trenujące siatkarki
Dziewczęta z Akademii Siatkówki
GLKS Nadarzyn, czyli najmłodsze siatkarki w liczbie ponad 50 osób w drugim
tygodniu ferii trenowały na własnych
obiektach. Podzielone były na trzy grupy wiekowe, z których każda pod okiem
trenerek realizowała założone dla siebie
zadania. 22 lutego cała grupa wyjechała
do Warszawy po treningu na salę sportowej rozrywki, gdzie młode siatkarki
mogły poszaleć na batutach.
Od marca dziewczęta czeka intensywny okres startów kontrolnych, ponieważ w drugiej połowie marca zaczynają
się ważne zawody stanowiące eliminację
do finałów Ogólnopolskiego Turnieju Kinder+Sport - nieoficjalnych Mistrzostw Polski w Piłce Siatkowej dzieci
oraz finału Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej w piłce siatkowej szkół
gimnazjalnych.
Najbliższe zawody piłki siatkowej
GLKS Nadarzyn:
• 12.03.2017 r. (niedziela) Ogólnopol-
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ski Turniej mini-siatkówki w kategorii
dwójek - Nadarzyn,
• 14.03.2017 r. (wtorek) Mistrzostwa
Powiatu SZS szkół gimnazjalnych,
• 18.03.2017 r. (sobota) Ogólnopolski
Turniej Młodziczek o Puchar Dyrektora GOS w Nadarzynie,
• 18.03.2017 r. (sobota) I turniej eliminacyjny Kinder+Sport w kat. dwójek
i trójek w Międzyborowie,
• 22.03.2017 r. (środa) turniej Kadetek
o Puchar Dyrektora Gimnazjum,
• 23-26.03.2017 r. Międzynarodowy
Maraton Siatkarski Młodziczek w Łebie,
• 28.03.2017 r. (wtorek) finał międzypowiatowy SZS szkół gimnazjalnych
w Nadarzynie,
• 01.04.2017 r. (sobota) II turniej eliminacyjny Kinder+Sport w kat. dwójek i trójek w Międzyborowie.

Damian Krzemiński - Trener

HISTORIA JEDNEGO ZDJĘCIA
Na zdjęciu zrobionym w lutym 2017 roku
po meczu I ligi kobiet NOSiR Nowy
Dwór Mazowiecki - AZS Politechnika
Opolska stoją od lewej: AGNIESZKA LORENC „ŻABA” (wychowanka
MKS Żbik Pruszków, zawodniczka GLKS
Nadarzyn w latach 2010-2016,obecnie Sparta Grodzisk Mazowiecki III liga), IWONA
ZUZEL „ITI” (wychowanka GLKS Nadarzyn, obecnie AZS Politechnika Opolska
I liga), MARTA ĆWIERTNIEWICZ
„MARTUCHA” (wychowanka GLKS
Nadarzyn, obecnie leczy kontuzję), KAROLINA GŁODEK „GŁODZIU”(wychowanka GLKS Nadarzyn, obecnie nie
gra). Wszystkie wymienione dziewczyny
tworzyły wspaniałą historię nadarzyńskiej siatkówki. I nie tak całkiem dawno
zdobywały medale w Mistrzostwach
Mazowsza, wywalczyły awans i grały
w GLKS Nadarzyn w II lidze seniorek
oraz ćwierćfinałach Mistrzostw Polski
kadetek i juniorek. Dariusz Zwoliński

Fot. facebook
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ZOSTAŃ SPONSOREM
MŁODYCH SPORTOWCÓW
Jeśli chcesz wspomóc Gminny Ludowy Klub
Sportowy Nadarzyn i przekazać 1% swojego
podatku dochodowego za rok 2016 na sport
dzieci i młodzieży trenujących w sekcjach: piłki
siatkowej, tenisa stołowego, piłki nożnej i koszykowej przekaż 1% na rzecz organizacji pożytku
publicznego Jak to się robi?
Kto może przekazać 1% organizacjom pożytku publicznego?
- podatnicy: podatku dochodowego od osób
fizycznych; opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego,
prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą.
Co należy zrobić?
1. Złożyć zeznanie podatkowe w terminie
2. Wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym
zeznaniu podatkowym PIT – 36, PIT 37,
PIT – 28, PIT 36 L, PIT 38
3. Po wyliczeniu ile podatku będziemy płacić
w tym roku w ostatnich rubrykach zeznania podatkowego wpisujemy: FUNDACJA PARTNERSTWO, KRS
0000197334 „CEL SZCZEGÓLOWY 1% GLKS Nadarzyn”.
Wpisujemy w stosowną rubrykę również kwotę
jaką chcemy przekazać ale nie może ona przekroczyć 1% podatku należnego wynikającego
z zeznania (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół). Urząd Skarbowy w terminie
3 miesięcy przeleje kwotę na konto fundacji,
a ta najpóźniej do 10 lipca przekaże środki dla
GLKS na jego konto.
4. WAŻNE!!! – aby środki trafiły
do GLKS Nadarzyn należy dopisać w
rubryce zeznania podatkowego „CEL
SZCZEGÓŁOWY 1%’ – GLKS
Nadarzyn
W imieniu młodych nadarzyńskich
sportowców dziękujemy Państwu
Zarząd GLKS Nadarzyn

Zapraszamy do grup naborowych
dzieci w wieku 6 - 15 lat

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):

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

Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41)
1. Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2. Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godz. do uzgodnienia.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41. Zainteresowanych prosimy
o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim tel./fax (22) 739 90 18, e-mail: malinowski@nadarzyn.pl
lub osobiście od poniedziałku do piątku.
Redaktor naczelna: Dorota Sobolewska - Głodek. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych,
zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!!
Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy
oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego.
Adres Redakcji: Nadarzyński Ośrodek Kultury; 05-830 Nadarzyn, Plac Poniatowskiego 42, z dopiskiem „Wiadomości”
tel. 22 729 89 15; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; nok@nok.pl. Formularz zgłoszenia reklam oraz ich cennik na stronie www.nok.pl
w zakładce „Wiadomości Nadarzyńskie”. Wydawca: Nadarzyński Ośrodek Kultury.
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21
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NOK w obiektywie...

Koncert Noworoczny - Ach, ten Wiednia czar..., 29.01.2017 r.
Kino Nokusiowe - Na straganie, 29.01.2017 r.

Warsztaty taneczne
ze Stefano Silvino,
zwycięzcą 9 edycji
You Can Dance,
05.02.2017 r.

Wojciech Staroń w Kinie Nokowym 3.02.2017 r.

OSP Nadarzyn:
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