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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

SZEŚĆ MILIONÓW ZŁOTYCH
DOFINANSOWANIA NA PROJEKT
„OZE W GMINIE NADARZYN”!
Z wielką satysfakcją informujemy, że Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”. Przyznano nam 5.995.720 zł środków unijnych w ramach Działania 4.1:
„Odnawialne źródła energii” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.
Obecnie trwają przygotowania załączników niezbędnych do podpisania umowy
o dofinansowanie. Przewidujemy, że umowa ta zostanie podpisana do końca czerwca. Wówczas zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na wyłonienie firmy lub
firm, które dostarczą i zamontują mikro-instalacje w domach mieszkańców Gminy Nadarzyn, którzy przystąpili do projektu. Opis istotnych warunków zamówienia (SIWZ) zostanie przygotowany w oparciu o założenia przyjęte w Programie
Funkcjonalno-Użytkowym, który stanowił załącznik do wniosku o dofinansowanie.
W projekcie uwzględniono 271 gospodarstw domowych. Mamy też listę rezerwową
dotyczącą tych mieszkańców, którzy nie spełniali warunków na dzień podpisania
umów lub złożyli ankiety po wyznaczonym terminie.
Przypomnijmy, że:
- projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Nadarzyn
- wkład unijny to 80% wartości mikro-instalacji (na zakup i montaż)
- mieszkańcy ponoszą 20% wkład własny do instalacji oraz ewentualne inne koszty
w obrębie ich domu wykraczające poza zakres projektu
- instalacje przeznaczone są do budynków mieszkalnych oddanych do użytku
- instalacje nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia gospodarstw rolnych
- w budynkach nie może być prowadzona działalność gospodarcza
- projekt został napisany dla właściciel nieruchomości, którzy zgłosili chęć udziału
w projekcie i podpisali stosowne umowy z Gminą Nadarzyn.
Projekt obejmuje następujące instalacje: KOLEKTORY SŁONECZNE
(2, 3 lub 4 absorbery), POMPA CIEPŁA DO CO, POMPA CIEPŁA DO
CWU, INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA
Projekt obejmuje wykonanie następujących prac montażowych:
1. Wykonanie robót w zakresie instalacji kolektorów słonecznych obejmuje:
dostarczenie i montaż kolektorów słonecznych, dostarczenie i montaż uchwytów montażowych do kolektorów słonecznych, montaż rurociągów solarnych,
montaż elementów instalacji tj. zasobników naczyń przeponowych, pomp, podgrzewaczy, montaż pozostałych rurociągów, montaż armatury tj. zaworów, odpowietrzników itp., wpięcie wykonanej instalacji do istniejącej instalacji., montaż automatyki, wykonanie prób ciśnieniowych, płukanie instalacji, napełnienie
instalacji glikolem, izolowanie przewodów, rozruch instalacji i sprawdzenie poprawności działania, przeszkolenie użytkowników.
2. Wykonanie robót w zakresie instalacji powietrznych pomp ciepła do instalacji
c.o. obejmuje: dostawę i montaż pompy ciepła, montaż elementów instalacji,
montaż rurociągów, montaż armatury tj. zaworów, odpowietrzników itp.,wpięcie do istniejącej instalacji, montaż automatyki, izolowanie przewodów, rozruch
instalacji i sprawdzenie poprawności działania, przeszkolenie użytkowników.
3. Wykonanie robót w zakresie instalacji powietrznych pomp ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej obejmuje: dostawę i montaż pompy ciepła
zintegrowanej z zasobnikiem c.w.u.,montaż elementów instalacji, montaż rurociągów, montaż armatury tj. zaworów, odpowietrzników itp.,więcie do istniejącej
instalacji, montaż automatyki, izolowanie przewodów, rozruch instalacji i sprawdzenie poprawności działania, przeszkolenie użytkowników.
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HISTORYCZNY
SUKCES
NADARZYŃSKIEJ
ORKIESTRY
Nadarzyńska Orkiestra OSP
Nadarzyn po raz trzeci została
uznana za najlepszą orkiestrę
strażacką w Polsce. Nadarzyńscy muzycy byli bezkonkurencyjni podczas XXIV Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr OSP,
zajmując pierwsze miejsca we
wszystkich konkurencjach: za
koncert, pokaz gry w marszu
oraz musztrę paradną.
W zmaganiach festiwalowych
uczestniczyło 19 najlepszych
orkiestr OSP wyłonionych z ponad 800 z całej Polski.
Od 10 lat nadarzyńska Orkiestra nie ma sobie równych.
red.

4. Wykonanie robót w zakresie instalacji fotowoltaicznych obejmuje:
dostarczenie i montaż paneli fotowoltaicznych, dostarczenie i montaż
uchwytów montażowych do paneli fotowoltaicznych, Dostarczenie
i montaż inwerterów, dostawa i montaż
okablowania, dostawa i montaż elementów niezbędnych do prawidłowego działania instalacji, rozruch instalacji
i sprawdzenie poprawności działania,
przeszkolenie użytkowników.
Będziemy na bieżąco kontaktować się
z Państwem i informować o kolejnych
realizowanych zadaniach.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds.
Funduszy Zewnętrznych
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INWESTYCJE GMINNE

Kompleks oświatowy w Ruścu

Zostało uzyskane pozwolenie na użytkowanie nowej części budynku.
Projekt realizowany w ramach programu priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” LEMUR
– Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie

- w okresie wakacyjnym rozpoczną się prace budowlane związane
z powstaniem sali gimnastycznej
w Kostowcu,
- trwają prace związne z:
• budową chodnika przy ul. Górnej
w Ruścu, Termin wykonania robót 25.09.br
• budową chodnika na odcinku ul.
Przejazdowa, Turystyczna do ul. Warszawskiej w Nadarzynie. Termin zakończenia 25 września br.
• przebudową ul. Słonecznej w Młocho-

Przed zaplanowanym terminem (który był wyznaczony na 25 września) zostały zakończone
prace związane z budową nakładki bitumicznej ul. Wiejskiej w Młochowie.

Ścieżki rowerowe

Została podpisana umowa na budowę ścieżek na odcinku Rozalin,
Młochów, Rusiec, Kajetany.
23 czerwca rozpoczęły się prace na
odcinku Kajetany - Rusiec; 30 czerwca ruszają prace na odcinku Rozalin
- Młochów. Zakończenie budowy
przewidziane jest na marzec 2018 r.

wie. Termin wykonania 25 września br.
W ostatnim czasie zakończyła sie budowa kolejnych odcinków oświetlenia
ulicznego na terenie gminy, w Urzucie przy ul. Echa Leśne oraz w Wolicy
przy ul. Sękocinskiej.
Do 30 lipca br. przewidziane jest
powstanie oświetlenia w Nadarzynie

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

Podpisano także umowę na budowę ścieżek na odcinku Nadarzyn
- Strzeniówka, Walendów.
Zakończenie prac również przewidziane jest na marzec 2018 r.

Ponadto:

- uzyskane zostało pozwolenie na
użytkowanie budynku świetlicy w Parolach,
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przy ul. Turystycznej, w Starej Wsi
przy ul. Poziomkowej oraz w Strzeniówce przy ul. Konwaliowej.
Jak co roku w okresie wakacyjnym
rozpoczną się remonty i prace modernizacyjne w placówkach oświatowych na terenie gminy.
Referat Inwestycji

Kanalizacja

Trwają prace związane z budową sieci
kanalizacyjnej:
- w Wolicy. Planowane zakończenie
robót 30.10.2017 r.
- w Rozalinie – I etap. Planowane zakończenie prac 24.08.2017 r.

Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wolica - II etap dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie
pożyczki w kwocie 2.692.466,00 zł, słownie złotych do:
dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta
sześćdziesiąt sześć złotych 00/100

ROZBUDOWA
KANALIZACJI
w NADARZYNIE
31.05.2017 r. została podpisana
umowa o dofinansowanie do
projektu „Rozbudowa istniejącej kanalizacji w aglomeracji
Nadarzyn”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Działanie 2.3 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach”.

Otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 932.334,27 zł. Zadanie obejmuje wybudowanie kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 4.871,7 m,
w tym 3.092,2 m kanalizacji grawitacyjno-ciśnieniowej.
W czerwcu 2017 roku planowane jest
ogłoszenie przetargu na działania inwestycyjne:
Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna ul. Szyszkowa i Żółwińska,
Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna ul. Tulipanowa, Karmelowa
i Graniczna,
Roboty budowlane – kanalizacja sanitarna ul. Babiego Lata. Mamy nadzieje,
że do końca 2017 roku uda się zrealizować większość prac związanych
z siecią kanalizacyjną na ul. Tulipanowej, Karmelowej, Granicznej i Babiego Lata. Zakończenie i rozliczenie
projektu nastąpi 31.12.2018 roku.

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds.
Funduszy Zewnętrznych
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XXXI Sesja Rady Gminy Nadarzyn

Liceum w Nadarzynie staje się
faktem. Podczas sesji Radni dowiedzieli się, że do szkoły wpłynęło blisko 80 zgłoszeń. Dobra wiadomość dla mieszkańców Wolicy.
Wkrótce dzieci i młodzież, aby
skorzystać ze świetlicy czy boiska
nie będą musiały przechodzić na
drugą stronę trasy S8. Startuje
proces przenoszenia bazy sportowo-edukacyjnej na drugą stronę
drogi. Mineralna w Kajetanach
i Kosowska we wsi Parole - Radni
nadali nazwy nowym ulicom. Rusza projekt rozbudowy istniejącej
sieci kanalizacyjnej w aglomeracji
Nadarzyn – to część tematów, którymi podczas majowej sesji zajęli
się nasi Radni.

XXXI Sesja Rady Gminy Nadarzyn odbyła się w środę 24 maja.
Na wstępie Radni odrzucili wniosek
dotyczący zmiany porządku obrad
zgłoszony przez Katarzynę Jach.
Chodziło o odczytanie przedłożonych przez nią pism. Przewodnicząca
Rady Gminy Danuta Wacławiak wyjaśniła radnej, że może zabrać głos
i odczytać pisma w ramach stałego
punktu sesji „interpelacje, zapytania
i wolne wnioski”. Nie wymaga to ani
zmiany porządku obrad, ani głosowania Radnych. Po przyjęciu protokołu
z XXX Sesji Rady Gminy Nadarzyn
głos zabrał wójt Janusz Grzyb. Tradycyjnie przedstawił sprawozdanie
z działalności za okres między sesjami. Przy okazji podziękował wszystkim, którzy zaangażowali się w walkę
o powstanie liceum w Nadarzynie.
- Na dzień wczorajszy (red. 23 maja)
było 79 podań o przyjęcie do liceum. Czyli
nasz zamiar utworzenia trzech klas powinien się powieść – powiedział wójt gminy. –
Oczywiście trzeba uwzględnić, że absolwenci
szóstych klas (gimnazjów red.) składają
podania również do innych szkół. Niemniej
jednak jest to pierwszy nabór (ostateczny
będzie w czerwcu i sierpniu). Jeśli nawet powstaną klasy 15 czy 20 osobowe, czyli gdyby
60 uczniów zdecydowało się podjąć naukę w
naszym liceum, to będzie to pełny sukces.
Wójt podkreślił, że nowa szkoła
cieszy się zainteresowaniem lokalnej
młodzieży, która stanowi połowę
wszystkich chętnych.
Kolejną istotną kwestią jest zago6 (219) czerwiec 2017

spodarowanie terenu działek numer
513 i 514 w Wolicy. Jak wyjaśnił wójt
część sportową gmina będzie chciała przygotować przy wsparciu LGD
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice, do
którego wystąpi o dotację. Działania
te zapoczątkują akcję przeniesienia
przedszkola, świetlicy oraz całego
zaplecza sportowo - oświatowego
z prawostronnej części Wolicy (jadąc
trasą katowicką w kierunku do Warszawy) na lewą część, która ma bardziej mieszkaniowy charakter. Dzięki
temu dzieci i młodzież z Wolicy, aby
skorzystać ze świetlicy czy boiska nie
będą musiały przechodzić na drugą
stronę trasy S8. Proces ten rozpocznie się w bieżącym roku.
Zainteresowanie Radnych wzbudził temat destruktu i utwardzania
ulic. Inwestycję taką Gmina planuje
zrealizować w najbliższym czasie, po
przeprowadzeniu procedury przetargowej.

Następnie Radni przyjęli między
innymi sprawozdania z działalności Rady Społecznej Samodzielnego
Publicznego Gminnego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie
i Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nadarzynie za rok 2016. Zatwierdzili roczne sprawozdanie finansowe
SPG ZOZ w Nadarzynie za 2016
rok. Rada Gminy podjęła uchwałę
w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi
Kajetany – Mineralna i ul. Kosowska
we wsi Parole.
- Kilkanaście lat temu Gmina przejęła
zespół pałacowo-parkowy w Młochowie.
Całość kwalifikowała się do rewitalizacji
czyli przywrócenia obiektu do dawnej świetności. Prace podzielono na tak zwaną część
zieloną i część obejmującą budynki – oranżerię i pałac. Z wykorzystaniem środków
zewnętrznych – dofinansowaniu bliskiemu
50% został zrealizowany I etap. Śmiem
twierdzić, że powiodła się rewitalizacja parku – stwierdził wójt Janusz Grzyb. –
Park cieszy się dużym powodzeniem, przyjeżdżają tam rodziny, odbywają się festyny,
maratony, odbywają się tam sesje zdjęciowe.
Sytuacja budynków jest gorsza. Wymagają
kapitalnego remontu oraz przywrócenia innych funkcji niż miały pierwotnie (były tam
mieszkania dla IHAR-u (Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin Radzików

oddział Młochów)). Wobec powyższego
należało opracować dokumentację. Trwało
to długo, gdyż wymagało akceptacji konserwatora zabytków i w otulinie konserwatora
przyrody. Remont pałacu i oranżerii oraz
przywrócenie funkcji konferencyjno-wypoczynkowej kosztowało będzie kilkanaście
milionów. Obecnie nie stać Gminy by lokowała tak duży wkład własny w remont
pałacu. Zwłaszcza teraz, gdy w wyniku
reformy oświaty musieliśmy zmodernizować kilka obiektów, aby dostosować je do
wymogów reformy. Jednocześnie uzyskaliśmy
zezwolenie na budowę kanalizacji, gdzie
przy realizacji inwestycji konieczny jest
udział własny. Obecnie nie możemy wyłożyć dodatkowo pieniędzy na renowację pałacu i oranżerii. Wtedy narodził się pomysł
dzierżawy obiektu. Ma to sens jeżeli osoba,
która będzie posiadała środki na remont i
go przeprowadzi będzie mogła przez jakiś
czas tym obiektem gospodarować.
Wójt jednocześnie wyjaśnił, że nie
wpłynie to na dostępność parku.
Dzierżawa dotyczyła będzie jedynie
gruntów związanych z obiektem pałacowym i oficyną. Radni przy dwóch
głosach wstrzymujących się przyjęli uchwałę zezwalającą na oddanie
w dzierżawę części nieruchomości
gruntowej wraz z budynkiem pałacu
i oficyny w zespole pałacowo – parkowym w Młochowie.
W dalszej części Radni jednogłośnie
przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia
dofinansowania w kwocie 932.334,27
zł z Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w
ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020,
Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” na realizacje zadania inwestycyjnego pn.
„Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn”.
Zakres zadania obejmuje ulice: Tulipanową, Babiego Lata, Karmelową,
Graniczną w Nadarzynie oraz kanalizację sanitarną i grawitacyjno-ciśnieniową z przepompownią ścieków dla
ulic Szyszkowa i Żółwińska.
W ramach interpelacji, zapytań i wolnych wniosków Radni jednogłośnie
podjęli stanowisko w sprawie sytuacji
Szpitala Kolejowego w Pruszkowie.
Chodzi o poparcie starań szpitala kolejowego w Pruszkowie o uzyskanie
pozytywnej opinii ministra zdrowia
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i zakwalifikowanie tej placówki do
jednego z poziomów systemu zabezpieczenia czyli o wpisanie do tak zwanej sieci szpitali.
Następnie odczytano dwa apele Klubu Radnych Zielona Gmina. Jeden
dotyczył zawieszenia w pełnieniu
funkcji zastępcy wójta, drugi dotyczył plenerowych wystaw patriotycznych organizowanych przez SPGN
na terenie placu Poniatowskiego.
Temat czczenia pamięci bohaterów
wywołał dyskusję między Radnymi.
Tomasz Siwa podkreślił, że jest za
tym, aby upamiętniać bohaterów, ale
jednocześnie sprzeciwia się dyskredytowaniu na szerszym forum organizowanych w gminie uroczystości.
Stwierdził, że dochodzą do niego
głosy z powiatu, że krytykowane są
osoby, które starają się kultywować
wśród dzieci i młodzieży pamięć
o ważnych wydarzeniach i postaciach
historycznych.
- Dotarły do mnie głosy, że dyskredytowani są harcerze z księdzem Jarosławem. Że
w niewłaściwy sposób przygotowują uroczystości historyczne upamiętniające naszych
bohaterów, czy chociażby Powstanie Warszawskie – powiedział radny Siwa. –

Działajmy razem, nie pokazujmy młodzieży, że dorośli są podzieleni. We wrześniu
ubiegłego roku była gra terenowa upamiętniająca żołnierzy wyklętych. Impreza była
nagłośniona, nikt z SPGN nie przyszedł
nie przedstawił jakiegokolwiek pomysłu.
Przez cały rok nasi harcerze prowadzili
kampanię przybliżającą losy żołnierzy niezłomnych.
Pod koniec wypowiedzi radny zaznaczył, że wiedzą historyczną powinniśmy się dzielić, a nie zachowywać dla
siebie, zwłaszcza jeśli posiadamy więcej informacji.
Kolejne pytanie Radnych dotyczyło przekształcenia mieszkań socjalnych w komunalne. Wójt wyjaśnił,
że mieszkania powstały 5 lat temu
z użyciem środków zewnętrznych
i przez te lata musiały posiadać status mieszkań socjalnych. Teraz po
upływie 5 lat można je przekształcić
w mieszkania komunalne. Nadal zostają one w zasobach gmin i nadal
Spółka Komunalna będzie nimi zarządzała. Różnica polega między innymi
na tym, że można w nich podnieść
czynsz i wyrównać do innych mieszkań o podobnym standardzie. Temat

Absolutorium dla Wójta
- XXXII Sesja Rady Gminy Nadarzyn
W środę, 21 czerwca 2017 r. podczas
XXXII Sesji Rady Gminy została
podjęta uchwała w sprawie udzielenia
absolutorium za 2016 rok dla wójta
Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba.

Po przedstawieniu sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2016
rok oraz sprawozdania z działalności
za 2016 rok, a także po analizie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
w sprawie sprawozdań na wniosek
Komisji Rewizyjnej i po uzyskaniu
pozytywnej opinii komisji Gospodarczej i Budżetowej – Wójt Gminy
Nadarzyn uzyskał absolutorium Rady
Gminy Nadarzyn.
Sam budżet otrzymał też pozytywną
opinię RIO. Udzielenie absolutorium
oznacza stwierdzenie prawidłowości
działania finansowego Wójta w 2016
roku.
Na fot. Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn oraz Edyta Gawrońska - Sekretarz
Gminy Nadarzyn

6

mieszkań socjalnych wielokrotnie był
poruszany, a obecne przekształcenie
lokali ma charakter czysto porządkujący i ujednolicający wysokość czynszu w gminie. Wójt wyjaśnił również,
że chociaż sprzedaż takich lokali teoretycznie jest możliwa, to jednak gmina sprzedaży takiej nie planuje. Sama
procedura najpierw wymaga podjęcia
uchwały Rady na oddzielność takich
lokali i osobnej uchwały dotyczącej
sprzedaży każdego z lokali. Natomiast w kwestii długości podjętych
umów na mieszkania komunalne to
jest on różny, przykładowo w przypadku policjantów może obowiązywać na czas trwania stosunku pracy,
a po jego rozwiązaniu automatycznie
wygasa.
red.

Wybory
Sołtysa
Rozalina
30 maja br. podczas zebrania sołeckiego, w Rozalinie odbyły się wybory
Sołtysa. Na kolejną kadencję została
wybrana Agnieszka Palmowska. Podczas głosowania oddano w sumie 64
ważne głosy, z czego 62 były za wyborem Pani Agnieszki.
Gratulacje!

Zapraszamy do obejrzenia materiałów filmowych zarówno z sesji Rady
Gminy Nadarzyn, jak i z wyborów
Sołtysa Rozalina na iTVNadarzyn
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W związku z zapytaniami skierowanymi do
Radnych Gminy Nadarzyn i Wójta od SPGN
i Klubu Zielona Gmina
dotyczącymi upamiętnienia bohaterów ofiar
zbrodni katyńskich, wystaw przy Placu Poniatowskiego w Nadarzynie
Radni oraz Wójt wystosowali zamieszczony
obok i na kolejnej stronie
WN apel.

6 (219) czerwiec 2017
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Wyrazy szczerego żalu i współczucia oraz słowa otuchy i wsparcia
dla Rodziny, Bliskich oraz Przyjacół

śp. Eugeniusza Głuszaka

Sołtysa Woli Krakowiańskiej w latach 1958 - 2015

składają Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Radni, Sołtysi,
Wójt Gminy Nadarzyn oraz Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn

8
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Grunty w Starej Wsi - uregulowanie stanu prawnego

Szanowni Państwo.
Stan prawny nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: 88
(boisko), 90 (pętla) i 148 położone w Starej Wsi przez wiele lat był nieuregulowany.
Oznacza to, że nie był znany właściciel i
nie odnaleziono dokumentów stwierdzających tytuł prawny do przedmiotowej
nieruchomości dla kogokolwiek.
Wśród mieszkańców Starej Wsi
nie ma i nie było jednomyślności
w sprawie w/w nieruchomości. Część
mieszkańców uważa, że są to grunty
wspólnoty gruntowej i to właśnie im
należą się udziały we wspólnocie, inna
część sądzi, że są to grunty stanowiące
własność wsi Stara Wieś.
W rejestrze gruntów dla w/w działek wpisane było posiadanie samoistne
Wspólnoty gruntowej w Starej Wsi. Był
to niestety zapis martwy, gdyż w/w podmiot nie istnieje. Wspólnota taka nigdy
nie istniała więc nie mogła władać gruntem jak właściciel.
W latach ubiegłych podejmowane były
ze strony mieszkańców próby ustalenia
dla tych gruntów wspólnoty gruntowej
jednak nie zakończyły się sukcesem.
13.08.2015 r. Gmina Nadarzyn zleciła geodecie sporządzenie analizy stanu
prawnego dla przedmiotowych nieruchomości. Przedmiotowy dokument
został przekazany do Urzędu Gminy
pod koniec stycznia 2016r. Niestety w
wyniku tej analizy nie stwierdzono aby
z jakiegokolwiek dokumentu wynikał
tytuł własności dla przedmiotowej nieruchomości. Nie znaleziono również
żadnego dokumentu potwierdzającego
spełnienie przez w/w grunty przesłanek przesądzających, że przedmiotowe
działki stanowią grunt wspólnoty w rozumieniu Ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot gruntowych.
Gmina stała na stanowisku, że
wspomniane działki spełniają przesłankę Art. 1 ust. 2 ustawy o zagospodarowaniu
wspólnot
gruntowych tj. stanowią mienie gromadzkie
w rozumieniu przepisów o zarządzie
takim mieniem, gdyż przed dniem
wejścia w życie tej ustawy były faktycznie użytkowane przez wszystkich
mieszkańców gminy, o czym dowodzą
oświadczenia świadków. W związku
z powyższym, Urząd Gminy podjął starania o uregulowanie stanu prawnego
w/w gruntów na podstawie w/w przepisu prawa dwukrotnie składając do Sta6 (219) czerwiec 2017

rosty Pruszkowskiego wniosek o stwierdzenie, że nieruchomości stanowiące
działki Nr 88, 90 i 148 położone w Starej
Wsi stanowią mienie gromadzkie.
Żaden z tych wniosków nie został
rozpatrzony pozytywnie, nie otrzymaliśmy też decyzji odmownej, która umożliwiłaby złożenie odwołania
w powyższej sprawie.
W sprawie uregulowania stanu prawnego w/w nieruchomości odbyło się
również kilka spotkań, zarówno z Radą
Sołecką jak i z pracownikami Starostwa
Powiatowego w Pruszkowie. Z rozmów
tych wynikało, że Starostwo Powiatowe
uważa, że przedmiotowe nieruchomości nie spełniają przesłanek do wydania
decyzji uznającej przedmiotowe grunty
za grunty gromadzkie, jednak w oparciu
o sporządzoną analizę stanu prawnego podejmie próbę uregulowania stanu
prawnego działek Nr 88 i 148 w innym
trybie (w oparciu o art. 713 Kodeksu Cywilnego Napoleona) natomiast działka
90 będzie stanowiła przedmiot zasiedzenia przez Gminę.
W związku z powyższym, 19 stycznia
2017 r. Starosta Pruszkowski wystąpił
do Wójta Gminy Nadarzyn o wydanie
zaświadczenia, że nieruchomości położone w Starej Wsi oznaczone jako działki nr 88 i 148 w dniu 31 grudnia 1946r.
nie miały właściciela. Zaświadczenie to
było niezbędne do uregulowania stanu
prawnego wskazanych nieruchomości w
oparciu o art. 713 Kodeksu Cywilnego
Napoleona.
26.01.2017 r. Wójt Gminy Nadarzyn
wydał
zaświadczenie,
że
dla
nieruchomości
położonych
w miejscowości Stara Wieś oznaczonych jako działki Nr 88 i 148 nie
odnaleziono żadnego dokumentu
z którego wynikałby tytuł własności

przedmiotowych nieruchomości na 31
grudnia 1946 r.
W dniu 23.02.2017 r. Starostwo Powiatowe w Pruszkowie złożyło do
Sądu Rejonowego w Pruszkowie
wniosek o założenie w oparciu o art.
713 Kodeksu Cywilnego Napoleona
Księgi Wieczystej dla działek Nr 88
i 148 w Starej Wsi.
01.06.2017 r. otrzymaliśmy od Starostwa Powiatowego informację, że dla
w/w nieruchomości została założona
Księga Wieczysta.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami następnym krokiem będzie złożenie
przez Gminę Nadarzyn wniosku o nieodpłatne przekazanie w/w nieruchomości na rzecz Gminy.
Założenie dla działki Nr 88 i 148
w Starej Wsi Księgi Wieczystej
jest niewątpliwie sukcesem. Po
kilkudziesięciu latach nareszcie
udało się uregulować stan prawny
przedmiotowych nieruchomości.
Co ważne, jest to efekt wielu działań podejmowanych również przez
Gminę przez ostatnie lata (np. sporządzenia analizy stanu prawnego
nieruchomości). Ponadto należałoby zauważyć, że bez udziału
Gminy uregulowanie stanu prawnego przedmiotowych nieruchomości byłoby niemożliwe.
Urząd Gminy na każdym etapie postępowania współpracował
z Radą Sołecką i chyba uczciwie
byłoby stwierdzić, że wspólnie osiągnęliśmy sukces. I tak naprawdę to
jest istotne dla tej sprawy.
Anna Rodkiewicz - kierownik Referatu
Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami
UG Nadarzyn

Gruzowisko w Żabieńcu pod kontrolą
Interwencja redakcji Wiadomości
Nadarzyńskich okazała się skuteczna.
Gruzowisko w Żabieńcu, na którym
składowane są odpady skontrolowali
pracownicy wydziału Infrastruktury i
Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Przy wjeździe na
teren działki pojawiła się solidna brama,
a otaczający ją płot połatano.
Ponad miesiąc zajęło Starostwu Powiatowemu w Pruszkowie przygotowanie

odpowiedzi na pytania redakcji WN
dotyczące sprawowania kontroli nad
gruzowiskiem w Żabieńcu. Gdy my
czekaliśmy na wyjaśnienia, na terenie
gruzowiska trwały intensywne prace.
Miejsce deski pełniącej funkcję prowizorycznego szlabanu zajęła porządna
brama. Bardziej dziurawe niż ser szwajcarski, a miejscami w ogóle nieistniejące
ogrodzenie z siatki spiesznie łatano. Nie
o to jednak chodzi, że od zgłoszenia (28
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kwietnia) zaobserwowanych przez nas
naruszeń decyzji starostwa, do kontroli
przeprowadzonej przez jego pracowników (2 czerwca) minął przeszło miesiąc.
Najważniejsze, że czas ten został właściwie wykorzystany, a teren jest znacznie
lepiej zabezpieczony przed dostępem
osób trzecich i zwierząt.
O tym, że teren gruzowiska w Żabieńcu nie spełnia warunków zezwolenia
informowaliśmy w kwietniowym numerze WN nr 4 (217). Zwróciliśmy uwagę,
że teren nie był ogrodzony, a funkcję
bramy wjazdowej pełnił prowizoryczny
drewniany szlaban. W żadnym stopniu
nie można było uznać, że teren był prawidłowo zabezpieczony przed dostępem osób trzecich i zwierząt. Wymóg
taki znalazł się w decyzji władz powiatu
pruszkowskiego (z 7 października 2015
r.) zezwalającej firmie Fel-Car Sp. z o.o.
na zbieranie odpadów betonu i gruzu
betonowego, gruzu ceglanego i ziemi
w tym kamieni. Pierwsze zezwolenie
na zbiórkę odpadów firma dostała pod
koniec 2015 roku i zgodę wyrażano na
rok. Przed wygaśnięciem ważności decyzji firma składująca gruz wystąpiła do

powiatu o przedłużenie decyzji. Taką
zgodę otrzymała na kolejny rok czyli do
końca 2017 r. Treść decyzji nie uległa
zmianie, ciągle jednym z wymogów jest
oznakowanie i zabezpieczenie miejsca
magazynowania odpadów przed „nieproszonymi gośćmi”. 19 kwietnia tego
roku teren gruzowiska skontrolowali
pracownicy Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Urzędu
Gminy Nadarzyn. Ze sporządzonej
przez nich notatki służbowej wynika,
że dostęp do hałdy był praktycznie nieograniczony. Obecność ruin budynków
gospodarczych oraz składowanych nielegalnie odpadów stwarzała zagrożenie
dla osób i zwierząt, które mogły wchodzić na teren nieruchomości.
Zaniepokojeni sytuacją, zwróciliśmy
się pod koniec kwietnia do władz powiatowych jako właściwych do zdyscyplinowania firmy Fel-Car. Zgodnie z
zapowiedzią zawartą w tekście pt. „Gruzowisko w Żabieńcu nie spełnia warunków zezwolenia!” jeszcze w kwietniu
wysłaliśmy do starostwa pytania dotyczące gruzowiska i jego kontroli. Odpowiedź wpłynęła do redakcji dopiero

w czerwcu. Okazało się, że kontrole przeprowadzane były16 i 20 listopada 2015
r., 16 grudnia 2016 roku, oraz 2 czerwca
tego roku (jako skutek interwencji WN).
Pracownik powiatu uczestniczył również
w wizji lokalnej 22 grudnia 2015r. przeprowadzonej przez pracowników UG Nadarzyn. Podczas kontroli przeprowadzonej
20 listopada 2015 roku – po interwencji
redakcji WN – okazało się, że teren nie był
właściwie oznakowany i ogrodzony. Starostwo wezwało firmę do zaniechania naruszeń co firma wówczas uczyniła.
Podczas kontroli 16 grudnia 2016 r. pracownicy powiatu nie dopatrzyli się żadnych nieprawidłowości. Dopiero artykuł
opublikowany na łamach WN i notatka
służbowa z wizji lokalnej sporządzona
przez gminnych urzędników ujawniły nieakceptowalną prowizorkę i ewidentne luki
w ogrodzeniu gruzowiska. Nasza interwencja sprawiła, że w pobliżu gruzowiska
jest bezpieczniej. Jednak dopóki istnieje
gruzowisko o walorach estetycznych nie
można mówić. W każdym razie będziemy
się przyglądać gruzowisku w Żabieńcu, a o
nieprawidłowościach informować.
red.

Lista fałszywych win urzędników

Donosy na rzekomo szkodliwe działanie, a wręcz łamanie prawa przez władze gminy stały się orężem walki politycznej i okazania
niechęci do gminnych urzędników. Bezpodstawne skargi rozsyłane w hurtowych ilościach do różnych jednostek kontrolnych, na policję
lub do prokuratury są zmorą ostatnich lat. Przeciwnicy chętnie informują o dochodzeniu wszczętym po kolejnym donosie. Wstydliwie
przemilczają informacje o umorzeniu bezpodstawnego doniesienia.
Rewitalizacja Parku w Młochowie śledztwo umorzone. Wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia
pod nazwą „Rozbudowa punktu konfekcjonowania odpadów” – postępowanie umorzone. W sprawie przekazania kilkuset ton rozdrobnionego gruzu betonowego na potrzeby budowy hali produkcyjno-magazynowej w Parolach – dochodzenie umorzone. Śledztwo dotyczące przekazania funduszy na Gminne Koło LOK – umorzone. Przyznanie dotacji Niepublicznemu Przedszkolu „Maluch” – odmowa
wszczęcia śledztwa. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami oraz nawierzchni z kostki betonowej w ul. Majowej
w Ruścu” – śledztwo umorzone.
Podobnych spraw w urzędowych segregatorach jest więcej. Kuriozalne były skargi złożone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie przez W. M. podającego się za dziennikarza obywatelskiego. Ich bezzasadność była tak oczywista, że samemu autorowi donosów nie chciało się nawet uiścić odpowiedniej opłaty sądowej.
Te i podobne donosy są podstawą do szargania wizerunku naszej Gminy, jej mieszkańców wreszcie pracujących w niej urzędników.
W Internecie huczy od informacji o kontrolach, które rozpoczęły się w urzędzie i postępowaniach zainicjowanych przez policję czy prokuraturę. Wszystkie te działania zostały podjęte po donosach złożonych przez kilku powtarzających się autorów. Choć zbadanie zasadności
niektórych donosów zajmuje wiele czasu, to systematycznie do Urzędu Gminy Nadarzyn wpływają informacje o kolejnych umorzeniach.
Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego obligatoryjnie kontrolowane są przez różnorodne wyznaczone do tego instytucje. Gdyby,
którakolwiek z przeprowadzonych kontroli wykazała złamanie prawa karnego obligatoryjnie zawiadomienie trafiłoby do prokuratury.
Skoro prowadzące kontrole instytucje – choć wykazują jakieś niedociągnięcia – nie składają zawiadomień o złamaniu prawa, to znaczy,
że nie ma do tego podstaw. Należy rozróżnić, że przykładowo wynikające z przeoczenia nieuzupełnienie w dzienniku budowy podpisu
potwierdzającego przyjęcie powierzonych obowiązków jest czymś innym niż chociażby kradzież worka cementu.
Celem donosów zdaje się nie być troska o prawidłowe funkcjonowanie Gminy, a szukanie taniej sensacji i tworzenie sztucznych problemów. Można odnieść wrażenie, że autorom bezzasadnych doniesień zależy na wykreowaniu wizerunku na wskroś skorumpowanej,
łamiącej prawo i źle zarządzanej jednostki. Ten tak zwany „czarny PR” zdaje się być częścią negatywnej kampanii wyborczej, której ukoronowaniem może okazać się zdyskredytowanie obecnych władz i ich zastąpienie.
Skoro o kampanii mowa. Pozytywne działania władz gminy często są pomijane lub na siłę wyszukuje się w nich jakiś negatywów. Idealnym przykładem jest koncepcja utwardzania dróg gminnych destruktem pozyskanym przy budowie trasy S8. Pozytywna dla mieszkańców
inwestycja traktowana jest jako „kiełbasa wyborcza” Wójta, który kilkakrotnie potwierdzał, że nie będzie startował w kolejnych wyborach.
Na szczyt absurdu zakrawa pytanie dziennikarza podającego się za obywatelskiego „co gorsze, pylica od unoszonego kurzu z tłucznia, czy
możliwość zachorowania na raka, ze związków chemicznych zawartych w destrukcie” z lat 70?
red.
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Pani Marii Aleksińskiej
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego

wyrazy szczerego współczucia i ubolewania z powodu śmierci

Mamy

składają Dyrekcja, Rada Pedagogiczna oraz Pracownicy
Gimnazjum im.św. Jana Pawła II w Nadarzynie, Szkoły Podstawowej im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie,
Szkoły Podstawowej w Młochowie, Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu,
Szkoły Podstawowej w Ruścu, Szkoły Podstawowej im. bł. ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej,
Publicznego Przedszkola w Nadarzynie, Publicznego Przedszkola w Młochowie, Przedszkola Publicznego w Wolicy.

Pani Marii Aleksińskiej
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego

wyrazy współczucia i szczerego żalu z powodu śmierci

Mamy

składają
Przewodnicząca, Radni Gminy Nadarzyn, Wójt i Pracownicy UG Nadarzyn oraz Współpracownicy z Gminnego Zespołu Oświatowego

Podziękowanie

Wszystkim, którzy okazali nam wiele
serca, wsparli duchowo słowami otuchy,
serdeczną myślą, nadesłali kondolencje,
oraz uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych żegnając naszą Kochaną
Mamę, Babcię i Prababcię
śp.Zosię Rosińską obecnością, zadumą,
modlitwą i licznymi intencjami mszalnymi,
pragniemy wyrazić serdeczne
podziękowanie, wdzięczność i szacunek.
Kazik Rosiński, Romek
Rosiński, Maria Aleksińska z rodzinami
PRO MEMORIA

Od kiedy poznaliśmy się nie opuszczała nas przyjaźń. Zawsze otwarte drzwi domu i życzliwości serc,
tworzyły klimat, w którym chciało się być! Dziś zabrakło Stasia - została Danusia i z tą nadzieją
pozostaje tęsknić i przeżywać nadal to co stworzyli.

Żegnamy naszego Przyjaciela

śp. mec. Stanisława Sożewskiego

- sąsiedzi z osiedla Modrzewiowa

6 (219) czerwiec 2017

11

Wiadomości Nadarzyńskie

OŚWIATA

LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
w Nadarzynie ul. Żółwińska 41;
tel. 22 739 90 96

Więcej informacji: www.liceum.nadarzyn.pl

Oferta na rok szkolny 2017/2018:

« język polski i matematyka:

– dodatkowe godziny na wyrównanie
różnic programowych, przygotowanie
do egzaminu maturalnego, ćwiczenie
umiejętności;

« kształcenie językowe:

– zajęcia językowe realizowane w grupach międzyoddziałowych (zależnie od
zainteresowań i poziomu umiejętności
uczniów)
- oferta językowa:
j. angielski – poziom podstawowy
i rozszerzony,
j. niemiecki - poziom podstawowy
i rozszerzony,
j. rosyjski, j. hiszpański lub włoski – jeśli
będą chętni uczniowie;

« profile klas - sam wybierasz;
« przedmioty rozszerzone

– realizowane od kl. II w grupach międzyoddziałowych po ok. 15-18 uczniów:
- po dwa do wyboru przez ucznia,
- oferta przedmiotów rozszerzonych:
geografia, biologia, wiedza o społeczeń-

stwie, chemia, fizyka,
- ponadto w II półroczu klasy pierwszej
koła zainteresowań z ww. przedmiotów
przygotowujące do kształcenia w zakresie rozszerzonym;

« przedmioty uzupełniające:

- historia i społeczeństwo (obowiązkowy),
- zajęcia z technik poznawczych i uczenia
się (obowiązkowe w I półroczu kl. I),
- chemia doświadczalna,
- zasady zdrowego żywienia i technologia żywności;

« koła zainteresowań:

- strzeleckie,
- ratownictwa medycznego,
- teatralno – filmowe,
- lingwistyczne,
- matematyczne,
- turystyczne,
- ponadto w klasie II i III cykliczne mitingi integracyjno -przedmiotowe z bloków przedmiotowych rozszerzonych,
realizowane w formach warsztatowych
we współpracy z wykładowcami uczelni
wyższych i instytutów naukowych.

« liceum oferuje również:

- wyjazdy integracyjne dla kl. I,
- pomoc pedagoga i psychologa,
- doradztwo zawodowe,
- pełnowymiarową halę sportową,
siłownię i boisko,
- dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe,
- sale multimedialne z tablicami interaktywnymi,
- zaplecze kuchenne i stołówkę,
- możliwość przygotowania do certyfikowanych egzaminów z języka angielskiego,
- możliwość aktywności w młodzieżowej radzie gminy, szkolnym kole wolontariatu, ZHP,
- szereg programów profilaktycznych,
- programy społeczno – patriotyczne powiązane z historią i tradycją regionu, realizowane we współpracy z rodzicami oraz
instytucjami i lokalnymi organizacjami.

ZAPRASZAMY
- trwa rekrutacja!

PP Nadarzyn

Dzień Dziecka

Dyrekcja, nauczyciele oraz rodzice
z Przedszkola Publicznego w Nadarzynie przygotowali wiele atrakcji dla
przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka.
Zaczęło się od zabaw na dmuchańcach, następnie dzieci rywalizowały
w zawodach sportowych. Prawdziwą
niespodzianką było przedstawienie
„Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków”, gdzie aktorami byli rodzice.
Ten wyjątkowy dzień zakończył się
kiermaszem książek.
Zapraszamy do obejrzenia przedstawienia w wykonaniu Rodziców:
https://youtu.be/OvykpstvKYo
Przedszkolaki podczas wspólnych zabaw.
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SP Wola Krakowiańska

II Gminna
Konferencja Szkół
dot. Wielokulturowości
W Szkole Podstawowej im. bł. ks.
Bronisława Markiewicza w Woli
Krakowiańskiej odbyła się już II
Gminna Konferencja Szkół pod patronatem Wójta Gminy Nadarzyn.
Tym razem tematem przewodnim była
Wielokulturowość. Jest to istotny element współczesnego społeczeństwa,
dlatego uczniowie ze szkół Gminy
Nadarzyn mieli okazję poznać różne
kultury i wysłuchać ciekawych prelekcji.
Na nasze zaproszenie odpowiedziała Pani Dominika Pawluk z Centrum
Edukacyjnego Mente, która opowiedziała nam o malowniczym i ciekawym
miejscu, jakim jest Ameryka Łacińska.
Centrum Edukacyjne „Mente” to miejsce, które wspiera dzieci i młodzież we
wszechstronnym rozwoju.
Odwiedziła Nas również wszechstronna perkusjonistka, pedagog, muzyk teatralny Pani Patrycja Napierała, która za
pomocą instrumentów przeniosła nas w
egzotyczny i zadziwiający świat. W dorobku pani Patrycji można usłyszeć szeroką gamę instrumentów perkusyjnych,
charakterystycznych dla kultury irlandzkiej), oraz związanych z kulturą Bliskiego
Wschodu – czy pochodzących z krajów
bałkańskich oraz wiele innych.
W przerwach uczestnicy mogli podziwiać wystawę prac współorganizatora
Konferencji Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” i spróbować swoich sił w warsztatach „Papier
w różnych kulturach”, prowadzonych
przez Panią Marzenę Latoszek.Naszym
gościem była również pani dr hab.Renata Lebecka, profesor nadzwyczajny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin

Fot. arch. szkoły
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SP Nadarzyn

3 czerwca w Szkole Podstawowej w Nadarzynie
odbył się Piknik Rodzinny - zapraszamy do obejrzenia fotorelacji na fanpage’u Szkoły na Facebooku
oraz materiału filmowego na iTVNadarzyn

–Państwowego Instytutu Badawczego.
Pani Renata jest osobą pełna pasji, którą czerpie m.in. z wielu podróży. Z nami
wyruszyła w ciekawą wyprawę poprzez
dwa kontynenty.
Było nam miło gościć niezwykłego
nauczyciela j. angielskiego z Gimnazjum
w Nadarzynie panią Magdalenę Drzewiecką, która opowiedziała nam o tym,
w jaki sposób pokazuje świat gimnazjalistom, jakie programy wdraża w procesie edukacji. Pani Magdalena przywiozła
ze sobą charyzmatycznych i ciekawych
przyjaciół. Byli to: Nipika Sharma z Indii, Anthony Sugbeh z Liberii, Nancy
Lumbala Belinda z Kongo. Zainteresowali oni uczestników opowieściami ze
swoich krajów Kolejnym gościem, który odpowiedział na nasze zaproszenie
był Albert Wąsiewicz - uczeń ze Szkoły
Podstawowej w Ruścu. Przesłaniem
Alberta było to, że tak naprawdę wielokulturowość jest obecna w naszym
życiu każdego dnia.
Swoją obecnością zaszczyciła Nas również Pani Patrycja Kozieł, afrykanistka
i etnolożka, doktorantka Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz pracownik Instytutu Kultur
Śródziemnomorskich i Orientalnych
Państwowej Akademii Nauk. Pani Patrycja odpowiedziała na pytanie: Co wiemy
o Afryce Subsaharyjskiej?
Tegoroczna Konferencja była ciekawym doświadczeniem i spotkaniem
wielu interesujących i pełnych pasji ludzi.
Biorąc pod uwagę, że w naszej szkole

uczą się dzieci z innych krajów wydarzenie to było kolejną ważną lekcją, z której
wyciągniemy wnioski.
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim
uczestnikom i zapraszamy za rok.
Katarzyna Krysik, Łucja Iwaniuk,
Aneta Bilińska-Gołda
koordynatorki konferencji

Teatralny sukces
naszych uczniów

Dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Woli Krakowiańskiej lubią bawić
się w teatr. W tym roku przygotowały
na Święto Szkoły przedstawienie pt.
„Ptasie radio”. Trzecio- i czwartoklasiści nowatorsko zinterpretowali znany wszystkim wiersz Juliana Tuwima.
Naszą inscenizację prezentowaliśmy
przed licznie zgromadzoną publicznością szkolną. Wystąpiliśmy także
na regionalnym Brwinowskim Przeglądzie Teatralnym, gdzie byliśmy
jedynym zespołem reprezentującym
naszą gminę. Wśród dużej konkurencji- przesłuchania trwały dwa dni
i uczestniczyło w nich 15 zespołów
ze szkół powiatu pruszkowskiegozostaliśmy wyróżnieni 3 miejscem.
W nagrodę nasz szkolny zespół teatralny pojedzie na darmowy seans
do wybranego kina. Gratulujemy
młodym artystom i życzymy rozwijania talentów aktorskich.
Izabela Greszta i Katarzyna Krysik
- opiekunki

Fot. arch. szkoły
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SP Młochów

ŚWIĘTO SZKOŁY
w MŁOCHOWIE
W sobotę 3 czerwca społeczność
skupiona wokół Szkoły Podstawowej
w Młochowie obchodziła Święto Szkoły.
Świętowanie rozpoczęło się od przedstawienia z przesłaniem przygotowanego przez III klasę oraz od występów
laureatów konkursu poetycko-recytatorskiego.
Kolejnym punktem były występy chętnych do zaprezentowania swoich talentów. Mieliśmy okazję posłuchać występów wokalnych, gry na gitarze, gry
na pianinie, gry na perkusji, obejrzeć
występ baletowy oraz wspaniałe szkice
naszej młodej projektantki mody.
W przerwach między poszczególnymi występami prowadzona była licytacja prac wykonanych przez dzieci
oraz rodziców. Na aukcję zgłoszone były malunki, fotografie, prace
przestrzenne itp. – łącznie ponad
50 przedmiotów. Licytacja (fot. obok)
była pełna emocji i przeszła najśmielsze oczekiwania. Uzyskana kwota to
4043, która była przeznaczona dla
zwycięzców konkursu kulinarnego.
Każdy gość mógł podczas Święta
kosztować potrawy przygotowane
przez poszczególne klasy. Degustacja była prowadzona w tematycznie
przystrojonych klasach i na stoiskach
na zewnątrz szkoły.
W ramach konkursu przygotowane
były potrawy z różnych stron świata:
• zerówka oraz klasa 1. serwowała
specjały kuchni polskiej,
• klasa 2. serwowała specjały kuchni
amerykańskiej,
• klasa 3. serwowała specjały kuchni
meksykańskiej,
• klasa 4. serwowała specjały kuchni
greckiej,
• klasa 5. serwowała specjały kuchni
włoskiej,
• klasa 6. serwowała specjału kuchni
azjatyckiej.
Każdy gość mógł oddać swój głos
na kuchnię, która najbardziej przypadła mu do gustu. Minimalną przewagą głosów wygrały połączone siły
Zerówki i klasy I, serwując specjały
kuchni polskiej.

W związku z niewielkimi różnicami
uzyskanych głosów, a przede wszystkim w związku z ogromnym zaangażowaniem wszystkich klas w przygotowania do Święta Szkoły wygrani
podjęli decyzję o podziale całej wylicytowanej kwoty między wszystkie
klasy.
Dzięki uprzejmości Ochotniczej Straży Pożarnej w Radziejowicach został
przeprowadzony pokaz udzielania
pierwszej pomocy. Wszyscy chętni
mogli pod okiem profesjonalistów
zweryfikować swoją wiedzę i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
W tym roku po raz pierwszy mogliśmy również poznać tajniki gry
w baseball. Przedstawiciele Warsaw
Baseball and Softball Club’u przeprowadzili pokaz gry, z możliwością
spróbowania swoich sił w tym coraz
popularniejszym w naszych okolicach
sporcie.

Fot. arch. szkoły

Dodatkową atrakcją był pokaz dronów, przygotowany przez firmę
Dron House, które przyglądały się
z powietrza świętującym.
Społeczność SP Młochów

Fot. arch. szkoły
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Świętowanie ,,na sportowo”
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SP Kostowiec

III Kostowiecki
Rajd Rowerowy
Szlakiem Historii

9.06.2017 r. Szkoła Podstawowa
z Kostowca zorganizowała „III Kostowiecki Rajd Rowerowy Szlakiem
Historii”(fot. uczestników obok).
W rajdzie wzięło udział 20 uczniów
koła historycznego oraz szkolnego
koła strzeleckiego w Kostowcu pod
opieką nauczycieli: Teresy Dąbrowskiej, Macieja Szmela i Marcina Mlekickiego.
Rajd wystartował sprzed Szkoły
w Kostowcu. Po sprawdzeniu stanu
technicznego rowerów ruszyliśmy
w drogę. Pierwszym punktem rajdu
było odwiedzenie mogiły kapitana
Sławika, która znajduje się w lesie
młochowskim. Dalej kierowaliśmy się
w stronę zbiornika wodnego w Krakowianach nad rzeką Utratą.
Dojeżdżając na miejsce czekał na
nas poczęstunek przygotowany przez
rodziców w Kostowcu. Po krótkiej
przerwie przeszliśmy na tamę zbiornika gdzie czekał na nas specjalny
przewodnik po historii Pan Franciszek Antonik. Opowiedział nam
historię kapitana Sławika, patrona
pierwszej drużyny harcerskiej w Kostowcu. Następnie przybliżył nam historię powstania zbiornika wodnego i
znaczenia niegdyś istniejącego młyna
wodnego. Ponadto wspomniał wiele
niezwykłych i nieznanych nam faktów
z okresu II wojny światowej związanej
z mieszkańcami okolicznych miejscowości. Po wyczerpującej żywej lekcji
historii, zadowoleni wróciliśmy bezpiecznie do szkoły.
Serdeczne podziękowania dla Pana
Franciszka Antonika za przeprowadzenie niezwykłej lekcji historii oraz
Radzie Rodziców za przygotowany
poczęstunek.

Dziękujemy wszystkim
uczestnikom za udział.
Do zobaczenia za rok!
Marcin Mlekicki
Maciej Szmel
Nauczyciele SP w Kostowcu
6 (219) czerwiec 2017
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XV Międzyszkolny
Konkurs
Ortograficzny
Już po raz 15-ty nasza szkoła gościła
uczestników Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego „Gżegżółka ma duży brzuch” dla klas II-III .
Najlepsi „specjaliści” w tej dziedzinie wyłonieni drogą eliminacji w poszczególnych szkołach, zmagali się z
wieloma trudnościami ortograficznymi, z którymi niejeden dorosły mógł
mieć problemy. Dlatego wyłonieni na
tym etapie zwycięzcy to prawdziwi
mistrzowie ortografii.

graficznego klas IV-VI.
Komisja po sprawdzeniu prac konkursowych wyłoniła następujących
laureatów:
I miejsce - Zuzanna Posadzy (SP Rusiec)
II miejsce ex aequo Urszula Wąsiewicz (SP Kostowiec), Michał Krzysztosiak (SP Wola Krakowiańska)
III miejsce ex aequo Maksymilian Weran (SP Rusiec), Maria Stelmaszewska
(SP Młochów)
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez wyd.
GRANNA, które wręczyła Pani Bożena Michalska dyrektor ds. promocji
wydawnictwa GRANNA.
Fot. arch. szkoły

A okazali się nimi:
Ewelina Sawicka (SP Nadarzyn) I m.
Maciej Wilczak (SP Nadarzyn)II m.
Oliwia Czerniawska (SP Kostowiec)III m., Zuzanna Grzyb(SP Nadarzyn)
- wyróżnienie, Alicja Pianka (SP Rusiec) – wyróżnienie.
W tym samym dniu odbył się finał X
Międzyszkolnego Konkursu Orto-

Laureatom i uczniom wyróżnionym,
a także ich nauczycielom
serdecznie gratulujemy!!!
Zapraszamy do nas za rok!
Monika Pleban
Nauczycielka SP w Kostowiec
koordynator konkursu
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„Matematykę
da się lubić”

6 czerwca 2017 roku w Szkole
Podstawowej w Kostowcu odbył się
Gminny Konkurs Matematyczny dla
klas I-III, który patronatem objął
Wójt Gminy Nadarzyn.
Przedstawiciele szkół podstawowych z terenu naszej gminy z wielkim zaangażowaniem przystąpili do
kolejnego etapu zmagań. Rozwiązując przygotowany zestaw zadań wykazali się bystrością umysłu i wiedzą w
rozwiązywaniu różnorodnych zadań
matematycznych. „Wzorowymi matematykami” w tym roku okazali się:
KLASA 1:
I miejsce ex aequo - Przemysław Engel (SP Nadarzyn), Oliwia Jaworska
(SP Kostowiec), II miejsce ex aequo
- Laura Leniarska (SP Młochów), Tymoteusz Zoń (SP Rusiec),
III miejsce ex aequo - Magda Białek
(SP Wola Krakowiańska), Gabriela
Ślęzak (SP Kostowiec), Maja Turek
(SP Młochów), Kuba Krzemiński (SP
Nadarzyn), Kuba Lisiński (SP Rusiec),
KLASA 2
I miejsce ex aequo - Katarzyna Friedrich (SP Rusiec), Szymon Mazurek
(SP Młochów), II miejsce ex aequo Pola Palmowska (SP Młochów), Mikołaj Zawistowski (SP Nadarzyn)
III miejsce ex aequo - Aleksandra
Mirska (SP Nadarzyn), Patrycja
Czerniawska (SP Kostowiec), Dawid
Szopa (SP Rusiec), Jan Ryczywolski
(SP Rusiec)
KLASA 3
I miejsce ex aequo - Małgorzata Lechman (SP Kostowiec), Damian Strzębała (SP Nadarzyn), Dagmara Wajs
(SP Rusiec); II miejsce ex aequo - Jan
Sitarek (SP Nadarzyn), Bartosz Nogal
(SP Kostowiec), Ignacy Kłopocki (SP
Rusiec), Julianna Kłak (SP Rusiec),
Jan Kacprzak (SP Młochów)
III miejsce ex aequo - Marika Mintzberg (SP Wola Krakowiańska), Aleks
Stefański (SP Nadarzyn), Eryk Vu
(SP Kostowiec)
Dziękujemy Panu Januszowi Grzybowi –
Wójtowi Gminy Nadarzyn za ufundowanie
nagród. Zwycięzcom, uczestnikom oraz
koordynatorom z poszczególnych szkół serdecznie gratulujemy.
Dorota Śmigielska - nauczycielka SP
Kostowiec, koordynator konkursu
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PP Wolica

Łamigłówki
Małej Główki

Piknik z okazji
Dnia Dziecka

07.06.2017r. Publiczne Przedszkole
w Wolicy zorganizowało I Międzyprzedszkolny Konkurs Matematyczny
„Łamigłówki Małej Główki”. Uczestniczyło w nim ośmioro dzieci sześcioletnich z czterech nadarzyńskich przedszkoli (Publiczne Przedszkole w Wolicy,
Publiczne Przedszkole w Nadarzynie,
Przedszkole Jupik, Przedszkole Maluch). Celem konkursu było pobudzenie i rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród przedszkolaków.
Przedszkolaki rozwiązywały zadania
matematyczne z zakresu: przeliczania,
dodawania, odejmowania, klasyfikowania, porównywania, znajomości figur
geometrycznych, orientacji przestrzennej. Mimo iż konkurencje nie były łatwe,
uczesticy radzili sobie z nimi doskonale.
Konkurs przebiegał w przyjaznej i wesołej atmosferze. Wszystkie dzieci doskonale poradziły sobie z zadaniami i z
wielką satysfakcją odbierały dyplomy i
nagrody, na które w pełni zasłużyły.
W I edycji konkursu” Łamigłówki Małej Główki” pierwsze miejsce zajął Filip
Staniszewski z Publicznego Przedszkola
w Wolicy, natomiast drugie z Publicznego Przedszkola w Nadarzynie.

Za siedmioma górami, za siedmioma
rzekami w malowniczej krainie położonej wśród lasów, pól i łąk w gminie Nadarzyn w miejscowości Wolica
02.06.2017r. miał miejsce piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka.
Jak wszyscy wiemy jest to dzień niezwykle ważny i wyjątkowy, bowiem
mogą świętować go wszyscy, okazując
sobie ciepło, zainteresowanie, szacunek. Ten dzień ma przypominać każdej
dorosłej osobie kim jest mały człowiek
i jak ważną rolę odgrywa w naszym
społeczeństwie.
Podtrzymując tę piękną tradycję nasze lokalne instytucje takie jak: Nadarzyński Ośrodek Kultury, Świetlica
w Wolicy, Sołtys i Rada Sołecka Wolicy
oraz Publiczne Przedszkole w Wolicy
zorganizowali w Przedszkolu w Wolicy
oraz na polanie obok placówki Dzień
Dziecka.
W programie było: Przedstawienie pt.
„Kot w butach” w wykonaniu rodziców, program artystyczny w wykonaniu agencji Prima, kąciki tematyczne:
„Wiem co jem”, „Sport to zdrowie”,
„Plastyczny”, Junior Odkrywca: doświadczenia, obserwacje, eksperymenty, dziękujemy. wulkany z piany, polimerowy świat, konkursy i zawody,
dmuchane zamki, malowanie buziek,
ognisko i pieczenie kiełbasek, atrakcje
dla rodziców – Salon Secret of beauty:
bezpłatna komputerowa analiza skóry,
masaże dłoni, konsultacje z kosmetologami i lekarzem medycyny estetycznej.
Dopisująca słoneczna pogoda tego
dnia podtrzymywała pozytywną aurę.
Na twarzach dzieci i rodziców gościł

Serdecznie gratulujemy naszym młodym
matematykom i życzymy dalszych sukcesów!
Dziękujemy wszystkim placówkom za
udział w konkursie i przygotowanie dzieci
oraz za stworzenie przyjemnej atmosfery
podczas wykonywania zadań.

Monika Kucińska
nauczycielka Publicznego Przedszkola
w Wolicy
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uśmiech. Wszyscy świetnie się bawili i
korzystali z dostępnych form zabawy.
Wszystko było profesjonalnie zorganizowane, panowała ciepła i rodzinna
atmosfera, która sprzyjała integracji
lokalnego środowiska. Najważniejsze
oczekiwanie zostało zrealizowane – radość dzieci i wiele uśmiechu na ich buziach, nie ma nic piękniejszego.
Podziękowania należą się dla wszystkich organizatorów, którzy współpracując zorganizowali Dzień Dziecka, zapewniając bogaty program rozrywkowy
dla całej rodziny. Dziękujemy również

Fot. arch. przedszkola

rodzicom i nauczycielom z Przedszkola z Wolicy za przygotowanie przedstawienia, które rozbawiało nie tylko
tych najmłodszych. Rodzice wykazali
się niezwykłą odwagą, jak i ukrytym talentem, przed tak ważną publiką- własnych dzieci. Rodzice – Brawo.
Aleksandra Przepiórkowska
Nauczyciel Publicznego Przedszkola
w Wolicy
Fot. arch. przedszkola

Inauguracja V Nadarzyńskich Dni Profilaktyki
i Zdrowego Stylu Życia

8 czerwca 2017 roku odbyła się Inauguracja Nadarzyńskich Dni Profilaktyki.
W tym roku skoncentrujemy się szczególnie wokół dwóch tematów - dopalacze i depresja.
Na początku spotkania wystąpiła
utalentowana uczennica Gimnazjum
im.św. Jana Pawła II w Nadarzynie Zuzanna Reszka. Występ Zuzanny, aranżacja utworów , które wykonała zrobiły na publiczności ogromne wrażenie.
W trakcie występu na scenie pojawił się
Mim, który próbował wyrwać się z otaczających go więzów.
Wykład inauguracyjny poprowadził
gość specjalny prof. Mariusz Z. Jędrzejko, ekspert uzależnień chemicznych i
behawioralnych, twórca pojęcia dopalacze, dyrektor naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej. Profesor Jędrzejko w sposób niezwykle dynamiczny,
bezpośredni opowiedział jak działają
narkotyki i dopalacze, co jest w nich
szczególnie niebezpieczne, jakie substancje są rozprowadzane w naszym
regionie i dlaczego, jak rozpoznać zachowania dziecka po narkotykach i do6 (219) czerwiec 2017

palaczach oraz jak postępować w przypadku zatrucia narkotykami. Przekazał
także najnowszą wiedzę o marihuanie
i jej wpływie na zdrowie somatyczne
i psychiczne; dlaczego marihuana nie leczy ; jak marihuana wpływa na młode
organizmy oraz jak postępować z nastolatkiem pod wpływem marihuany.
Profesor Mariusz Jędrzejko wskazał
również na czynniki ryzyka i czynniki
chroniące przed narkotykami. Po wykładzie osoby zainteresowane tematem
mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji. Otrzymaliśmy rzetelną wiedzę
z zakresu nowych substancji psychoaktywnych i skutecznych metod profilaktyki w pełni spójną z dewizą CPS
Bonum Humanum – Dobro Człowieka.
Na zakończenie spotkania wszyscy
uczestnicy otrzymali słodki podarunek – tabliczkę bloku czekoladowego
i przepis na jego wykonanie z dedykacją
„Podaruj swojemu dziecku smak dzieciństwa. Spraw, by to był smak dzieciństwa Twojego dziecka”.
W dniach 13 i 14 czerwca w Gimnazjum w Nadarzynie odbył się cykl

warsztatów, dla uczniów wszystkich klas
„Nie dopalaj się bo się spalisz - co warto
wiedzieć o narkotykach i dopalaczach”.
Warsztaty przeprowadzało dwóch doświadczonych trenerów, członków
Radny Naukowej Centrum Profilaktyki Społecznej. Nasza młodzież została
więc przed wakacjami „wyposażona”
w wiedzę na temat substancji psychoaktywnych i umiejętności zachowań asertywnych.
Jesienią planujemy warsztaty o tej tematyce dla rodziców i nauczycieli.
Drugi temat Nadarzyńskich Dni Profilaktyki to depresja, która jest coraz
powszechniejsza, dotyka osoby w każdym wieku i ze wszystkich środowisk.
Od czerwca raz w miesiącu w Punkcie
Konsultacyjnym przy GKRPA przyjmuje lekarz psychiatra, a w październiku
zaprosimy Państwa na wykład poświęcony tej coraz powszechniejszej chorobie.
Krystyna Masłowska – Pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień.
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Nadarzyński Szczep Drużyn
Harcerskich i Zuchowych
WATAHA im. Żołnierzy Wyklętych
Święcenia
27 maja 2017 mieszkaniec Nadarzyna i harcerz - dh. phm. Paweł
Zakrzewski przyjął święcenia kapłańskie z rąk kardynała Kazimierza
Nycza w Katedrze Warszawskiej.
Przyjechało tam wielu mieszkańców naszej miejscowości, nie mogło zabraknąć
również i kadry harcerskiej. Z radością
uczestniczyliśmy w uroczystości naszego
przyjaciela, z którym wiele razy jeździliśmy na obozy letnie i zimowe.
Następnego dnia harcerze i zuchy,
ubrani w mundury, udali się pod dom
ks. phm. Pawła i uroczyście w procesji
razem ze służbą liturgiczną, towarzyszyli mu w drodze na Mszę Prymicyjną
do nadarzyńskiego kościoła. Świątynia
wypełniona była po brzegi. Po pierwszej
odprawionej przez siebie Mszy św. - ks.
Paweł udzielił wszystkim prymicyjnego
błogosławieństwa.

Życzymy mu wszelkiego
błogosławieństwa w parafii
w Magdalence, do której
został skierowany.

Fot. arch. szczepu

18

Fot. arch. szczepu

Harcerski Rajd
Świętokrzyski
Już po raz siódmy członkowie naszego Szczepu wyruszyli na świętokrzyskie
szlaki podczas 59-tego ogólnopolskiego Harcerskiego Rajdu Świętokrzyskiego (1- 4czerwca br.), który tym razem
przebiegał pod tytułem „Kraina latających mioteł”.
Po raz pierwszy nasza kadra (dh. pwd.
Bogumiła Orłowska, dh. pwd. Adrian
Duszczyk, dh. Anna Murzynowska,
dh. pwd. Małgorzata Zielińska) pod
komendą ks. hm. Jarosława Kuśmierczyka organizowała trasę II – biwakową
„W ciemno”. Patrole przyjechały z całego kraju. Nasi instruktorzy zaplanowali dla 70-ciu uczestników trasę, której
harcerze wcześniej nie znali. Trzymaniu
się trasy służyło rozwiązywanie zagadek
i znajdowanie stosownych wskazówek.
Szlaki wędrówki wynosiły w sumie 50
kilometrów; wiodły m.in. przez: Łączną, Św. Katarzynę, Krajno i Wilków.
Harcerze na tzw. punktach, wykonywali
różne zadania m.in. strzelali z łuku i karabinu oraz chodzili po linie. Po drodze

uczestnicy podziwiali niezapomniane
widoki i cieszyli się z pięknej pogody.
Obsługa trasy zorganizowała też grę
miejską i konkurs kulinarny. Wieczorami odbywały się ogniska ze śpiewami.
Noclegi zapewniono w namiotach na
terenie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie.
Trudów rajdowych nie przestraszyły
się dzielne zuchy z różnych gromad z
naszego Szczepu. Zuchowa trasa (III)
wymagała przejścia w sumie ok. 18-tu
kilometrów w dwa dni – pierwszego
z Nowej Słupi na św. Krzyż i do Huty
Szklanej, a następnego przez Św. Katarzynę do Bodzentyna. Wędrówkę
uatrakcyjniały ciekawe zadania do zrealizowania – zuchy musiały np. zdobyć
składniki do magicznego eliksiru (m.in.
w parku linowym), pomóc napotkanym stworom leśnym i dzięki zbieraniu
fragmentów dobrego serca miały odczarować czarownicę.
Na Rajd wyruszyła także sześcioosobowa rodzina dh. pwd. Łukasza i dh.
Magdy Pawliców. Zapisali się na trasę
VI pokoleniową dla rodzin. Wspólnie z
czwórką dzieci (w tym 1 zuch i 1 harcerz)
wyruszyli ze św. Katarzyny i zdobyli Łysicę, a następnego dnia dotarli do Krajna
i zwiedzili Park Miniatur. Nawet trzylatek
przeszedł większość z 16-tu kilometrów
na własnych nogach, jedynie najmłodsza
córka była niesiona w nosidle.
Uczestnicy wszystkich tras – ponad
840 osób - spotkali się na Zlocie w sobotni wieczór przy ruinach zamku w
Bodzentynie, a następnie w niedzielę
rano – na uroczystym apelu, kończącym Rajd. Nagrodę od burmistrza
Bodzentyna otrzymała, jak w zeszłym
roku, najmłodsza uczestniczka tegorocznego Rajdu Świętokrzyskiego –
półtoraroczna Łucja z Nadarzyna.

Złaz Hufca Pruszków
W dniach 10-11 czerwca 2017 roku
odbył się na terenie Parku Miejskiego
w Brwinowie Złaz Hufca Pruszków,
przygotowany wspólnie z organizacją
6 (219) czerwiec 2017
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Serdecznie dziękujemy wszystkim
instytucjom na terenie naszej gminy,
z którymi mieliśmy przyjemność
współpracować w ciągu kończącego
się roku szkolnego. Dziękujemy Księdzu Proboszczowi, parafii, Panu Wójtowi, pracownikom UG Nadarzyn,
Dyrektorom szkół, Ognisku „Tęcza”,
Nadarzyńskiemu Ośrodkowi Kultury,
OSP w Nadarzynie, Policji i WSZYSTKIM, z którymi mieliśmy przyjemność
współpracować w mijającym roku
harcerskim. Liczymy na współpracę
w roku przyszłym!
Przed nami tuż, tuż Harcerska Akcja
Letnia: obóz w Kostkowicach,
ahoj przygodo!

Fot. arch. szczepu

harcerską ZHR z Brwinowa. W trakcie
Złazu odbyła się m.in. gra zuchowa, w
której uczestniczyły zuchy z naszego
Szczepu (fot. powyżej), festiwal piosenki
harcerskiej i turniej dla kadry harcerskiej, przygotowany przez naszych
instruktorów. Można było poznać też
postać dh. Ignacego Kozielewskiego autora słów hymnu harcerskiego. Dla
zuchów największą atrakcją okazała się
być wata cukrowa i kiełbaski oraz możliwość samodzielnego wykonania dla
siebie butonów – znaczków. Harcerze z
1NDH „Wilki” nocowali w namiotach
i rano uczestniczyli w Harcbiegu, który
miał cel charytatywny. Szczególnie ważny dla nas był uroczysty apel, podczas
którego nasz Szczep otrzymał oficjalnie
imię „Żołnierzy Wyklętych”, na które
zapracowaliśmy w ciągu rocznej Kampanii Bohater.
Nazywamy się teraz Nadarzyńskim Szczepem „Wataha”
im. Żołnierzy Wyklętych.
Miłym dla nas wydarzeniem podczas
apelu było także przyznanie stopnia
podharcmistrza naszej instruktorce –
dh. pwd. Marcie Kuczewskiej. Serdecznie gratulujemy!

6 (219) czerwiec 2017

Boże Ciało

Dh. Magdalena Pawlica

Nasi harcerze i zuchy, jak co roku,
uczestniczyli w Boże Ciało w procesji
eucharystycznej.

Ognisko
Dnia 20 czerwca br. apelem i ogniskiem końcowym zakończyliśmy oficjalnie rok pracy całego Szczepu. Każda drużyna i gromada opowiedziała
o swojej całorocznej pracy, zaśpiewaliśmy razem wiele piosenek.

Ogromnie się ucieszyliśmy, że
nie musimy żegnać naszego komendanta – ks. hm. Jarosława
Kuśmierczyka, którego odejścia
wszyscy się obawiali. Został on
skierowany przez kardynała Nycza „do budowy kościoła i tworzenia parafii Rusiec – Kajetany […]
przy zachowaniu urzędu wikariusza w Nadarzynie.” Gratulujemy
nominacji i życzymy zrealizowania zadania! Obiecujemy wspierać
naszego Komendanta!

Fot. arch. szczepu

Wspólne śpiewanie przy ognisku
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70 lecie OSP Młochów
27 maja 2017 roku w Młochowie odbyły się uroczystości związane z 70-leciem powstania miejscowej jednostki
Ochotniczej Straży Pożarnej połączone z gminnym Dniem Strażaka.
Świętowanie rozpoczęło się Mszą
św. polową w intencji strażaków
w młochowskim parku, koncelebrowaną przez ks. Józefa Ślusarczyka
proboszcza prafii pw. św. Michała
Archanioła w Młochowie oraz ks.
Andrzeja Wieczorka, dziekana deka-

Fot. P. Bąbik

Prezentacja oddziałów i pocztów sztandarowych.
natu raszyńskiego, proboszcza parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie,
kapelana powiatowego OSP. Wsród
obecnych gości byli m.in.: Agnieszka
Kuźminska - Zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Woj.
Mazowieckiego, Adam Jokiel przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej
w Pruszkowie, Jacek Gromek Prezes
Zarządu Oddziału ZOSP RP Powiatowego, przedstawiciele samorządu
Gminy Nadarzyn, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i przedszkoli, strażacy seniorzy, poczty sztandarowe
z zaprzyjaźnionych jednostek OSP
z terenu powiatu pruszkowskiego
oraz mieszkańcy Młochowa. Następnie strażacy przemaszerowali na plac
przed siedzibą młochowskiej jednostki, gdzie odbył się uroczysty, jubileuszowy apel.
Przyznane zostały odznaczenia i wyróżnienia dla strażaków z obu gminnych jednostek (OSP Nadarzyn i OSP
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Młochów), zarówno za lata ochotniczej służby, jak i za szczególne poświęcenie i zaaangażowanie. Wyróżnienia oraz podziękowania otrzymały
także osoby współpracujące i wspierające działalność strażaków.
Na zakończenie uroczystości naj-

Medal honorowy im. Bolesława Chomicza Janowi Buczkowi wręczają (od lewej)
Prezes Zarządu Odziału Gminnego ZOSP
RP Janusz Grzyb i Prezes Zarządu Oddziału
Powiatowego ZOSP RP Jacek Gromek
Fot. P. Bąbik

młodsi strażacy - ochotnicy, członkowie Młodzieżowej Drużyny Pożarni-

czej złożyli uroczyste ślubowanie (fot.
powyżej).
red.
6 (219) czerwiec 2017
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83
• 01.05.2017r. W godzinach nocnych
wyjeżdżaliśmy do płonącego samochodu ciężarowego w Woli Krakowiańskiej.
Na miejscu obecne były jednostki PSP
Pruszków, OSP Młochów oraz Policja
Nadarzyn.
• 10.05.2017 r. W godzinach nocnych zastęp brał udział w usunięciu
skutków kolizji samochodu osobowego z busem przy ulicy Grodziskiej
w Starej Wsi. Strażacy m.in. zabezpieczali miejsce zdarzenia, udzielili pierwszej pomocy osobie poszkodowanej.
Na miejscu obecne były także dwa zastępy PSP Pruszków, Pogotowie Ratunkowe. Policja Nadarzyn Policja WRD
Pruszków.
• 13.05.2017 r. Przed południem uczestniczyliśmy w usuwaniu skutków kolizji
dwóch aut osobowych na trasie S8 między Wolicą, a Paszkowem. Zabezpieczaliśmy miejsce zdarzenia, neutralizowaliśmy plamę ropopochodną o długości
około 100 metrów. Na miejscu obecna
była również Policja WRD Pruszków.
• 17.05.2017 r. Wyjazd zastępu do
załączonej czujki na terenie firmy
HETMAN przy ul. Turystycznej. Po
sprawdzeniu obiektu, nie stwierdzono
zagrożenia.
• 18.05.2017 r. Wczesnym rankiem wyjazd zastępu do kota, który utknął na dachu budynku. Zwierzę ostatecznie zeszło
o własnych siłach i uciekło.
Przed południem natomiast byliśmy
dysponowani do palących się traw przy
ulicy Borowikowej w Starej Wsi. Na
miejscu obecne były jednostki: PSP

Pruszków, Policja Nadarzyn oraz Straż
Gminna.
• 27.05.2017 r. W tym dniu razem z delegacjami pozostałych jednostek z całego powiatu pruszkowskiego braliśmy
udział w obchodach 70-lecia powstania
jednostki Ochotniczej Straży w Młochowie, połączone z obchodami Gminnego Dnia Strażaka w gminie Nadarzyn.
Uroczystości rozpoczęły się Mszą świętą, następnie przemaszerowaliśmy pod
jednostkę OSP Młochów, gdzie strażacy
zostali odznaczeni medalami i dyplomami za swoją determinację i poświęcenie
na rzecz mieszkańców naszej gminy.
• 30.05.2017 r. Wyjazd zastępu do usunięcia skutków kolizji trzech aut dwóch

osobowych i jednego ciężarowego w
Urzucie na trasie Katowickiej. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia. Na miejscu obecne dwa zastępy PSP Pruszków,
OSP Młochów, Policja WRD Pruszków,
Pogotowie Ratunkowe oraz śmigłowiec
Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Tego samego dnia tylko w godzinach
popołudniowych byliśmy dysponowani
jeszcze raz, niemal w to samo miejsce,
tym razem do kolizji trzech aut osobowych. Udzielaliśmy pierwszej pomocy
osobie poszkodowanej oraz zabezpieczalismy miejsca zdarzenia. Obecne były
także dwa zastępy PSP Pruszków, OSP
Młochów, Policja WRD Pruszków Pogotowie Ratunkowe.

OSP Nadarzyn i OSP Młochów na „5”

20 czerwca Państwowa Straż Pożarna w Pruszkowie przeprowadziła inspekcję gotowości operacyjnej Jednostek Ochotniczej Straży Pożarnych znajdujących się na terenie
naszej gminy. Taka kontrola rozpoczyna się od zadysponowania danej jednostki przez
Stanowisko Kierowania w Komendzie Powiatowej PSP, ochotnicy powiadamiani są
o wyjedźcie poprzez równoczesne dzwonienie na podane do PSP numery telefonów,
umożliwia to tzw. system selektywnego powiadamiania. Po przybyciu do remizy, strażacy
przygotowują się tak jakby wyjeżdżali do prawdziwej akcji ratunkowej, czyli muszą ubrać się
w specjalistyczne ubranie strażackie i wsiąść do samochodów, które wyjeżdżają na
podjazd przed remizą. Kontrolujący sprawdzają ilość strażaków, umundurowanie i
wymagane dokumenty takie jak legitymacja strażacka ze zdjęciem. Sprawdzany jest
cały sprzęt jakim dysponuje każda jednostka(pilarki łańcuchowe, tarczowe, hydrauliczny sprzęt techniczny, agregaty itp.). Kontrolowana jest również ilość paliwa w
każdym urządzeniu i dokumentacja techniczna. Kierowcy przedstawiają uprawnienia
do kierowaniem pojazdami uprzywilejowanymi i wszystkie wymagane dokumenty
dla samochodów pożarniczych. Następnie sprawdzane są umiejętności strażaków
w działaniach ratowniczych, poprzez wykonanie danego założenia np. wypadku komunikacyjnego lub pożaru Po kontroli wypełniany jest protokół wraz z punktacją.
Obydwie nasze jednostki w tegorocznych kontrolach dostały po 50 pkt. na 50
możliwych i końcowe oceny bardzo dobre.
Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn

6 (219) czerwiec 2017
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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
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• 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,
6 (219) czerwiec 2017
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5% sklepy internetowe.
• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe,
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska
1d, Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 %
imprezy okolicznościowe .

•

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

• PTU WLAN-TECH PLUS

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

• Majic Dekoracje,
Wykończenia, ul.

Mszczonowska 59D,
Nadarzyn, 10% farby dekoracyjne, farby antykorozyjne,
lakiery i impregnaty do drewna, porady malarskie 100%.

• PITSTOP Szymon, ul. Komorowska 5,
Nadarzyn; 10% usługi wulkanizacyjne; 10%
przechowalnia opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o.
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. admarbudownictwo.pl: tel. 791 559 291; 5% usługi
remontowe, 7% usługi wykończeniowe.

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,

• 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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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
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...

- prawda w krzywym zwierciadle, czyli profesjonalna dezinformacja
Malkontent krytykuje, wytyka mniej
lub bardziej wydumane błędy, pastwi
się nad kolejnymi celami hejterskich
ataków. Jego zdaniem wszystko, co
dzieje się w naszej gminie jest złe. Standardowo w sukcesach dopatruje się
klęsk, a w pozytywnych działaniach
negatywów. Mam jednak wrażenie, że
gdyby otaczający nas świat zmienił się
zgodnie z jego oczekiwaniami straciłby
wiele uroku.
Czym skończyłoby się zamknięcie
sortowni? Powrócilibyśmy do wcześniejszej sytuacji. Mieszkańcy podpisywaliby umowy z różnymi firmami
spoza gminy. Koszty dojazdu podniosłyby opłaty. Różne firmy odbierałyby
śmieci w różnych terminach przez co
jednego dnia przyjechałaby śmieciarka do Kowalskich a drugiego do ich
sąsiadów Kwiatkowskich, trzeciego
do osób mieszkających naprzeciwko.
Osoby, które narzekały na smród nadal
skarżyłyby się na fetor lecz tym razem
z oczyszczalni ścieków. Czy to oznacza,
że oczyszczalnię również trzeba będzie
zamknąć? Zatem i sąsiednią garbarnię
spotkałby podobny los. Tylko, czy poprawiłoby to nasz standard życia i podniosło komfort? Malkontent twierdzi,
że nie jest przeciwnikiem oczyszczalni
czy sortowni tylko umiejscowienie w
„centrum Nadarzyna” jest niewłaściwe.
Skoro Turystyczna to centrum, naturalnym wydaje się, że tam powinny odbywać się wszystkie istotne wydarzenia.
Absurdalny pomysł? Oczywiście, że
tak. równie niedorzeczny jak twierdzenie, że ul. Turystyczna to centrum.

Każdy z nas odpowiada
za bezpieczeństwo

Malkontent narzekał na fotoradary.
Twierdził, że gmina bogaci się na mandatach. Strażnicy gminni nie kontrolują
już prędkości kierowców. Jednak przyroda pustki nie lubi. Przykład prywatnego monitoringu w Starej Wsi wskazuje, że jednak strażnik z fotoradarem
był potrzebny. Teraz kierowców mają
dyscyplinować inteligentne światła.
Pierwotny zachwyt nad teorią działania
takiej sygnalizacji, ostudziła praktyka.
Efekt jest taki, że pędzący samochód
przejeżdża, a jadący prawidłowo zatrzymuje czerwone światło. Skuteczne
wydają się progi zwalniające, jednak i
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one mają tylu zwolenników co przeciwników. Prawda jest jednak taka, że gdybyśmy nie łamali przepisów restrykcje
byłyby zbędne. Każdy z nas jako pieszy
czy kierowca jest użytkownikiem dróg
i uczestnikiem w ruchu. Tylko od nas
zależy czy będzie bezpiecznie, czy będziemy się szanowali i wzajemni ułatwiali dotarcie do celu.

Czym skorupka za młodu…

Wszystko tak naprawdę zaczyna się od
wychowania. Już przedszkolaki uczone
są podstaw bezpiecznego poruszania.
Po zajęciach wpada zdyszany rodzic
i niemal w biegu odbiera dziecko z
przedszkola. Zatrzymuje się dopiero
przed ulicą. Rzut oka na drogę i gotów
jest do startu. Powstrzymuje go malec.
Głośno protestuje, bo właśnie w przedszkolu dowiedział się, że na czerwonym
świetle przechodzić nie można. Rodzic
się spieszy, zresztą nic nie jedzie, więc
ciągnąc dziecko za rękę przechodzi.
Opór został przełamany, protesty bezskuteczne. Dziecko nauczyło się, że
nie kolor świateł decyduje o przejściu
tylko ocena własna w tym wypadku
rodzica. Co będzie, jeśli kiedyś to samo
dziecko jakimś dziwnym trafem stanie
bez opiekuna przed przejściem dla pieszych? Poczeka na zielone jak uczono
w przedszkolu, czy przebiegnie jak to
zrobił rodzic?
Prawdziwą zmorą są samochody pędzące w okolicy szkół i przedszkoli.
Każdy z nas słyszał mrożące krew w
żyłach opowieści o aucie, które niemal
kogoś potrąciło. Tyle tylko, że za kierownicą tego auta dość często siedział
rodzic. Dziecko rano marudziło i wyjechał zbyt późno. Wciska więc pedał gazu
w podłogę i stara się prześcignąć czas.
Wpada na parking, gdzie wykazując się
niesamowitym refleksem parkuje tuż
przy wejściu. Zdawkowe „miłego dnia”
rzucone wychodzącemu z auta dziecku
i rzut oka na zegarek. Jeszcze zdanie
o zawalidrogach, pierdołach i rady co
taki kierowca niedorajda powinien robić zamiast jeździć autem. Wsteczny
bieg, skręt kierownicy, 1, 2, 3.. pełen
gaz. Ruszył z piskiem opon. Zdaniem
kierowcy wszystko było ok. Sprawnie,
bezpiecznie – przecież nikomu nic się
nie stało – i co najważniejsze szybko.
Istny mistrz kierownicy. Inni widzieli

rozpędzone auto łamiące ograniczenie
prędkości przy szkole. Chamskiego kierowcę, który bezczelnie wcisnął się na
miejsce parkingowe przed inny samochód, który kierunkowskazem sygnalizował, że chce zająć to miejsce. Auto,
które z piskiem opon i bez kierunkowskazów ruszyło spod szkoły. Włączając
się do ruchu wymusiło pierwszeństwo
i inni musieli hamować… Prawda jest
taka, że jeśli poskromimy siedzącego
w nas pirata drogowego, to radary,
światła i spowalniacze okażą się zbędne.
Więcej kultury, szacunku i życzliwości
wystarczy, aby nie tylko było bezpieczniej, ale i zdecydowanie przyjemniej.
Jednak najważniejsze jest to, że dzieci są
bacznymi obserwatorami. Czerpią z nas
przykład i naśladują nasze zachowania.

Ram, pam, pam orkiestra dęta
gra

Nasza orkiestra dęta święci sukcesy
i doceniana jest wszędzie z wyjątkiem
naszej gminy. Tutaj zarówno muzycy jak i strażacy ochotnicy znaleźli się
na czarnej liście Malkontenta. Być
może to uraz do mundurów… Ważne, że jednych i drugich najchętniej
Malkontent by rozwiązał i jeszcze
kijem pogonił. Nieważne, że orkiestra ostatnio okazała się najlepsza
w kraju. Mało istotne, że zachwycają
się nią zagranicą. Bez znaczenia, że być
może jakiś człowiek z krańca świata po
obejrzeniu występu naszych muzyków
sprawdzając gdzie jest Nadarzyn dowiedział się, że jest taki kraj jak Polska.
Nawet nie ratuje ich to, że przygrywają
również do imprez tak cenionych przez
Malkontenta władz powiatowych. Przy
każdej okazji krytykuje on strażacką
Orkiestrę, tak jak i samych strażaków.
Jedno i drugie jego zdaniem źle działa
i stanowi tylko zbędny wydatek. Ostatecznie do Pruszkowa jest niedaleko,
tamtejsza straż zawodowa całkowicie
zaspokoi nasze potrzeby i zagwarantuje
bezpieczeństwo. Zatem po co wydatki
na orkiestrę, po co straż ochotnicza?
Zbędni są również harcerze, którzy pozytywnie oceniają współpracę z samorządem gminy. Zbyteczni duchowni,
na których Malkontent nie pozostawił suchej nitki. Niepotrzebne kluby
sportowe, skoro piłkarze nie święcą
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sukcesów. Po co siłownie plenerowe,
place zabaw, komu potrzebne liceum w
gminie? Zdaniem Malkontenta wszyscy
nauczyciele są źli, niedouczeni i nie-

profesjonalni. Poziom nauczania niski
i nasze pociechy z dziećmi z Warszawy
nie mają szans. Pozostaje nam cieszyć
się tym co mamy, na drodze zachować

Przedszkole w Nadarzynie zatrudni nauczyciela
wychowania przedszkolnego. Tel. 607 615 231

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

Wywóz nieczystości płynnych
Tel. 503 906 665 SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE
p.o. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Stanisława Kostki
w Kostowcu zatrudni nauczyciela języka angielskiego
w pełnym wymiarze godzin od 1 września 2017 r.
na zastępstwo (możliwość dłuższej współpracy).
CV prosimy przesłać na adres e-mailowy:
spkostowiec@interia.pl
Szczegółowych informacji udziela dyrektor
pod nr telefonu (22) 729 91 69
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ostrożność, a we wszystkich dziedzinach życia umiar i rozsądek. Uśmiechu
na twarzy, bezpiecznych wakacji i zasłużonego wypoczynku życzę.
AntyMalkontent

Lokale do wynajęcia: tel. 601 213 055
- handlowo usługowy w centrum Falent
(50m2 -ul. Z.Opackiego 15)
- biurowy
(parter budynku mieszkalnego - 60 m2, ul. Lotnicza 41)

Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie
zatrudni ucznia/fryzjerkę, ewentualnie pomoc
fryzjerską. Tel. 606 132 233

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego:
mile widziane panie. Praca w godzianch
popołudniowych. Miejsce pracy: Kajetany
k. Nadarzyna, tel. 510 272 943
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Sprzedam pilnie, bezpośrednio działkę budowlaną,
Urzut 1200 mkw, tel. 668224244
Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca
w godz. 6-14. Cały etat. Kajetany koło Nadarzyna,
mile widziane panie. Tel. 512 117 975
Przyjmę do pracy w kwiaciarni i zakładzie pogrzebowym.
Tel. 602 120 832; 22 720 33 69
Pranie wykładzin, tapicerki. Tel. 604 408 618, 22 662 30 20
Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów. Tel. 604 408 618
Sprzedam 2 fotele welur beż-zielone, szafkę TV, lustro
stojące – wys. 160 cm., narożnik + stół sosna lakierowana, stabilizator prawa kostka roz. 38 nowy, pochłaniacz
nad kuchnię. Tel 694 930 816
Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
Tel. 505 367 915
Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088
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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

całych i powypadkowych
• Klimatyzacja

Usługi transportowe Ford transit,
mozliwość wypożyczenia samochodu

Masaż klasyczny, leczniczy kregosłupa, z dojazdem
do klienta. Tel. 505 206 369
Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. Tel. 785 063 795
Sprzedam dom 180m2 w centrum Nadarzyna
Tel. 511 289 481
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, pomocnika, zbrojarza.
Tel. 603 855 562
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
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski

Z życia parafii...

Sakramentalny Związek Małżeński w maju 2017 zawarły następujące osoby: Grzegorz Opara – Katarzyna Kuderewska, Mateusz Sielski
– Olga Prętkiewicz, Robert Cieślak –
Agnieszka Chylińska
Z przykrością informujemy, że w
maju 2017 odeszli z naszej Parafii:
śp. Leszek Kostaniak, śp. Maria GoInternet: www.parafianadarzyn.pl,
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

dlewska, śp. Leszek Radomski, śp. Józefa Luk, śp. Zofia Gruszka.
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
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
- Stefania Łęcka Tel. 728 947 323

Parafia pw. św. Michała Archanioła
w Młochowie - zaproszenie

Informacja o ofercie Punku Konsultacyjnego przy GKRPA dla
mieszkańców Gminy Nadarzyn.
Szanowni Państwo,
informujemy, że w Punkcie Konsultacyjnym przy Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie Pl. Poniatowskiego 42 (wejście od strony Ronda
Armii Krajowej) dyżuruje:
Psycholog – w środy w godz.17.0019.00 i piątki w godz.10.00-13.00 – zapisy w dniach przyjęć nr tel. (22) 729
82 74.
Terapeuta uzależnień/spec. ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie/
mediator – piątki w godz.16.30-19.00
– zapisy w GOPS codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach
urzędowania tel. (22) 739 73 20 lub
(22) 729 81 85 w. 181
Psychiatra – 1 x w miesiącu (środa
w godz.17.00 - 19.00) – zapisy
w GOPS codziennie od poniedziałku
do piątku w godzinach urzędowania
tel. (22) 739 73 20.
Konsultacje udzielane są bezpłatnie.
Krystyna Masłowska - Pełnomocnik Wójta
ds. Uzależnień.
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K U LT U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Proponuje...

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

OGALA
M.: Dobra
matka
W
Lesie
K a b a ck i m
zostaje zastrzelona
młoda kobieta, matka
kilkuletniej
dziewczynki. Niedługo po tym
w podobnych okolicznościach ginie
druga kobieta – także matka. Obie
ofiary nieustannie dzieliły się prywatnością swoją i swoich dzieci. Tuż
przed śmiercią każda z nich otrzymała tajemniczą wiadomość o treści
„bądź dobrą matką”. Policjanci prowadzą skomplikowane i wielowątkowe śledztwo, podczas którego odkrywają wiele brudnych tajemnic sprzed
lat. Intrygujący i niezwykle wciągający
kryminał, od którego trudno się oderwać.
ZAWADZKA M.:
Moje szczęśliwe wyspy
Tytułowe „szczęśliwe wyspy” to nie
tylko wyspy na całej kuli ziemskiej,
które Magdalena Zawadzka – pełna pasji podróżniczka – odwiedzała.
Wyspy szczęścia to bezpieczne przystanie, wspomnienia, chwile dobre
i złe. Te, które zostały w pamięci na
zawsze. To ludzie, czasy, przedmioty,
miejsca, które stały się bezpiecznym
schronieniem w pamięci.
NESBO J.: Pragnienie
Młoda kobieta zostaje zamordowana
we własnym mieszkaniu tuż po internetowej randce. Ślady na jej ciele
wskazują, że sprawca jest wyjątkowo bezwzględny. Presja mediów, by

znaleźć winnego, sprawia, że policja
zwraca się do Harry’ego Hole. Były
śledczy niechętnie myśli o powrocie
do pracy, przez którą wiele w życiu
stracił. Rozpoczyna dochodzenie dopiero, gdy zaczyna podejrzewać, że
zbrodnia łączy się z nierozwiązaną
sprawą z przeszłości.

HARTMAN R.: Serafina
Królestwo Goreddu zamieszkują
ludzie, a także smoki przybierające ludzką postać. Żyją obok siebie,
jednak pokój między nimi pozostaje
niepewny. Kiedy ginie członek rodziny królewskiej, a zbrodnia wydaje się
smoczym dziełem, pokojowi i traktatowi między obiema rasami zaczyna
grozić poważne niebezpieczeństwo...
W samym środku tej historii znajduje
się Serafina, utalentowana muzyczka,
która przybywa na dwór jako asystentka nadwornego kompozytora.
Wkrótce angażuje się w śledztwo w
sprawie morderstwa i odkrywa ślady
mrocznego spisku mającego na celu
zniszczenie pokoju w Goreddzie.
S Z A BŁOWSKI
W.:
Zabójca
z miasta
moreli
Wielowątkowa
opowieść o
Turcji rozdartej między Wschodem
a
Zachodem,
islamem a islamofobią, przesiąkniętej
konserwatyzmem i ponowoczesnością, tęsknotą za Europą i eurosceptycyzmem. Imigranci z Afryki, młode

dziewczyny uciekające przed widmem
zabójstw honorowych, Ali Agca — to
zaledwie ułamek bajecznie kolorowego, choć niekoniecznie bajkowego
korowodu, który prowadzi nas w głąb
Turcji.

ROBERTIS
C.: Bogowie
tanga
Głęboko poruszająca opowieść o urzeczonej tangiem
młodej
kobiecie, która
wchodząc do
zakazanego
dla niej świata,
łamie tabu. Historia o pasji silniejszej
niż wszystko i o odnajdowaniu w sobie
wolności.
DYLAN B.: Duszny kraj : wybrane utwory z lat 1962 - 2012
Pierwsza tak obszerna prezentacja twórczości laureata literackiej Nagrody Nobla
2016 w Polsce, uzupełniona komentarzami, pozwalającymi wejść w świat tej wielokontekstowej, zakorzenionej w różnych
tradycjach, rozbrzmiewającej licznymi
głosami poezji. Tworzona przez Filipa
Łobodzińskiego przez blisko czterdzieści lat książka to swoisty hołd dla wielkiej
postaci światowej kultury, która na dobre
odmieniła współczesną poezję.
STEDMAN M.L.:
Światło między oceanami
Poruszająca opowieść o niszczycielskiej sile niewłaściwych wyborów.
O złych decyzjach dobrych ludzi.
O szczęściu, z którego tak trudno zrezygnować. Film na podstawie powieści
w kinach.
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.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

Warsztaty Last Minute
dla dzieci i młodzieży w lipcu i sierpniu!!!
• 25.07. (wtorek) godz.12.00 – 14.00 Rzeźba w drewnie (od 12 lat), instruktorki:
Jolanta Zalesińska i Monika Mazurek;
• 26.07. (środa) godz. 16.00 -18.00 Rzeźba w drewnie (od 12 lat), instruktorki:
Dorota Suwalska i Monika Mazurek,
• 1.08. (wtorek) godz. 12.00 – 14.00 Bransoletki z koralików (od 8 lat ), instruktorki: Jolanta Zalesińska i Monika Mazurek,
• 8.08. (wtorek) godz. 10.00 -13.00 Warsztaty krawieckie: torby (od 10 lat),
instruktorki: Jolanta Zalesińska i Monika Mazurek,
• 17.08. (czwartek) godz. 13.00 – 16.00 Decoupage – pudełka na serwetki,
instruktor: Monika Majewska,
• 22.08. (wtorek) godz. 15.00 -17.00 Czy warto się nudzić? (od 8 lat), instruktor:
Dorota Suwalska.
Warsztaty artystyczne wokół książki Doroty Suwalskiej pt. „Iwo z Nudolandii”
prowadzone przez autorkę. Strasznie fajnie!
24.08. (czwartek) 12.00 – 15.00 Świece (od 7 lat), instruktor: Agnieszka Sokołowska

Zapisy na warsztaty od 10 lipca 2017 r. w sekretariacie NOK
lub telefonicznie 22 729 89 15.
Liczba miejsc ograniczona!!! WSTĘP WOLNY!!!

WAKACJE W ŚWIETLICY
NOK W ROZALINIE
Zapraszamy dzieci w wieku 7-12
lat samodzielnie, a także dzieci
młodsze z opiekunami.
Świetlica będzie otwarta w godzinach
10.00 – 14.30, w dniach:
11.07 – 14.07; 18.07 – 21.07; 25.07 –
28.07; 01.08 – 04.08; 08.08 – 11.08;
22.08 – 25.08; 29.08 – 01.09.
Zamiast się nudzić, przyjdź do nas na:
• Warsztaty bębniarskie
• Naukę programowania z robotami
• Ceramikę – toczenie na kole garncarskim
• Pokaz iluzjonisty
• Kartonowe miasta
• Zabawy muzyczno-ruchowe
• Warsztaty tworzenia mydełek i świec
• Gry planszowe.
Proszę o zgłaszanie dzieci telefonicznie: 605 911 274, lub mailowo: swietlicarozalin@nok.pl, do 04.07.2017 r.

Nadarzyński Ośrodek Kultury, Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn, www.nok.pl

SUKCES GONI SUKCES!!!!
Podczas bemowskiwgo turnieju tańca nowoczesnego 10 czerwca
nasza formacja InMotion zajęła III miejsce na 9 zespołów w kategorii jazz/modern 12-15 lat. 4 czerwca, 3 dziewczynki z grupy młodszej
oraz jedna ze średniej pojechały z rodzicami na turniej disco dance
First Step do Grójca. Turniej nagradzał wszystkie dzieci, ale wyróżniał te najlepsze.
Wystąpiły:
Natalia Milewska
Nina Pełka ( wyróżnienie)
Emilia Omen (wyróżnienie)
Amelia Omen (wyróżnienie).
18 czerwca podczas turnieju tańca im. Marianny Kiszkurno
w Stąporkowie nasza formacja InMotion zajęła pierwsze miejsce
jako formacja modern 12-15 lat.
Gratulacje dla dziewcząt i instruktorki Pauliny Piśkiewicz!!!
6 (219) czerwiec 2017

Zespół Nok Pęd Band
zdobył kolejne nagrody
Z radością informujemy, że NPB
na II Festiwalu Piosenki Dzieci i Młodzieży
„Śpiewaj nie ziewaj”, organizowanym przez
Młodzieżowy Dom Kultury w Pruszkowie
w kategorii zespoły zdobył Grand Prix.
Natomiast na:
XXVI Ogólnopolskim Przeglądzie Kapel i
Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana
Derlety w Szydłowcu w kategorii zespołów
folkowych zajął II miejsce!!!
Jest to wielkie osiągnięcie zważywszy na fakt,
ze przegląd miał zasięg ogólnopolski.
GRATULACJE DLA
ZESPOŁU, czyli dla: Mikołaja Idasiaka,
Ani Latoszek, Kajetana Wójcika, Mikołaja Wójcika, Pauliny Orzińskiej
i, oczywiście, instruktora
Marka Rejnowicza.
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BANK SPÓŁDZIELCZY W TARCZYNIE - sponsor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury:

Co słychać w świetlicach
Urzut

Mówią, że człowiek uczy się całe życie….i jest to „najprawdziwsza” prawda. Dzięki udziałowi NOK w projekcie „Małe mazurki na Mazowszu”,
organizowanym przez Mazowiecki
Instytut Kultury nie tylko przeniosłam się w czasie do swojego dzieciństwa, ale także wiele się nauczyłam.
Osoby prowadzące warsztaty od lat
zajmują się propagowaniem zabaw
i tańców ludowych i regionalnych,
nierzadko bardzo, bardzo starych.
Część z nich choć wszystkim znana,
już dawno została zapomniana, z
częścią miałam przyjemność zetknąć
się po raz pierwszy. Dzięki temu proste, skoczne, łatwe do zapamiętania
melodie zagościły w naszej świetlicy.
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Dzieci wiedzą już co to „klepany”,
jak grać w zająca czy „gonić sarnę”.
Takie zabawy są świetną alternatywą
dla komputerów i tabletów, zwłaszcza teraz gdy za oknem pięknie, a
przecież czas spędzony z przyjaciółmi i rodziną na wspólnej zabawie jest
czymś bezcennym. Zachęcam do zainteresowania się starymi zabawami.
Dzień Mamy to wspaniała okazja,
by podarować jej prezent, a prezent
wykonany samodzielnie jest jeszcze
bardziej wartościowy. Z tej właśnie
okazji, 25.05 można było w świetlicy NOK w Urzucie wziąć udział
w warsztatach robienia świec. Było
pachnąco i kolorowo. Gorąca parafina szybko zyskiwała kolor, zapach
i kształt, by, po wystygnięciu, zamienić się w świece. Powstało ich u nas

tego dnia naprawdę sporo, każda
inna, wyjątkowa. Warsztaty cieszyły
się ogromnym zainteresowaniem, nie
zabrakło dzieci, ale również osób dorosłych.
Agnieszka Sokołowska
Instruktor świetlicy NOK w Urzucie
Młochów

Młochów

Dzień Dziecka to jedno z najmilszych świąt w kalendarzu. My także
postanowiliśmy poświętować! Z tej
okazji zorganizowaliśmy imprezę
„Młody człowieku pobaw się z nami
w starą zabawę”. Celem był powrót
do dawnych podwórkowych zabaw. I
tak oto w ruch poszła kręconka, następnie pobiegaliśmy tak, by „byczkowi zabrać ogon”, a później harpie
goniły sarny. Atmosfera była iście
wspaniała. To był dzień sportu, zaba6 (219) czerwiec 2017
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wy, gwaru i uśmiechu.
Później każdy z małych uczestników
otrzymał od nas lody - wiadomo lody
w takim dniu to podstawa.
Wszystkim
pociechom
składamy raz jeszcze: WSZYSTKIEGO
UŚMIECHNIĘTEGO!!! :-)
Marcin Szwed
Instruktor świetlicy NOK w Młochowie

Dzień Dziecka

Dzień Dziecka to jeden z najbardziej
radosnych dni w roku. To dzień, który wypełniony jest dziecięcym śmiechem, gwarem i beztroską zabawą.
I właśnie w takiej atmosferze, dzieci
ze świetlic Nadarzyńskiego Ośrodka
Kultury (Rozalin, Młochów, Urzut,
Wolica) świętowały ten wyjątkowy
dzień. 27 czerwca pojechaliśmy do
Wytwórni Filmów Dokumentalnych
i Fabularnych w Warszawie na plan
filmu „Karbala”. Dowiedzieliśmy się
sporo o pracy reżysera, dźwiękowca,
montażysty i scenografa. Z całą pewnością ten dzień można zaliczyć do
bardzo udanych. Dziękujemy wszystkim dzieciom, za to, że jak zwykle
wytworzyły niesamowitą, bardzo pozytywną energię.
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Wolica

WARSZTATY QULLINGU
”LAURKA DLA MAMY”
W dniach 12-19.05.2017 r. w świetlicy NOK w Wolicy odbywały się
warsztaty qullingu pod tytułem:
„Laurka dla mamy”. Dzieciom bardzo podoba się ta technika plastyczna
dlatego też postanowiliśmy wykonać
kartkę dla mam właśnie wykorzystując qulling. Wzięliśmy kolorowe paski
papieru, specjalne igły, papier pocztowy, trochę pomysłów oraz cierpliwości i otrzymaliśmy nietuzinkowe prace. Zainteresowanie zajęciami było
duże a przebiegały jak zwykle w miłej
domowej atmosferze. Zabawa przy
tym była wyśmienita, doradzanie,
podpowiadanie jak co zrobić a przede
wszystkim wzajemna pomoc i zrozumienie dało się odczuć na każdym
kroku. W piątek 26 maja swoje laurki
z serdecznymi życzeniami: ” Za Twe
czułe słowa, za mądre nakazy w dniu
Twojego Święta mamusiu dziękuję sto
razy” dzieci wręczyły swoim mamom.
Zaskoczenie obdarowanych bardzo
mnie wzruszyło. Mamy były bardzo
szczęśliwe i zadowolone ze swoich

pociech, co widać na zdjęciach zamieszczonych na naszej stronie www.
nok.pl w zakładce świetlica w Wolicy
Barbara Skrobisz
Instruktor świetlicy NOK w Wolicy

PAROLE
27 sierpnia 2017 r. odbędzie
się otwarcie nowo wybudowanej świetlicy Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury w Parolach.
Pragniemy Państwa już dziś serdecznie zaprosić na uroczyste obchody tego wydarzenia. Jednocześnie chcemy uwzględnić Państwa głos
w tworzeniu nowej oferty zajęć
w świetlicy. Zwracamy się zatem
z prośbą o podzielenie się swoimi sugestiami, co pozwoli nam przygotować odpowiednie propozycje dostosowane do Państwa potrzeb. Swoje
pomysły proszę przesyłać na adres
swietlicaparole@nok.pl lub zgłaszać osobiście u instruktora świetlicy
NOK w Parolach Moniki Majewskiej.
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Szanowni Państwo, kolejny rok akademicki Uniwersytetu Trzeciego Wieku za nami. Z
wielką przyjemnością informujemy o tym, co oferowaliśmy Państwu w ciągu minionych
miesięcy i zachęcamy do śledzenia naszych propozycji. Jednocześnie zapraszamy od października br. wszystkich zainteresowanych, bez względu na wiek, na Wykłady Otwarte
UTW.
WYKłADY OTWARTE:
1. „Poprawa jakości życia i zdrowia dzięki ćwiczeniom serdecznego śmiechu w grupie”;
2. „O życiu, męczeństwie i śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki”; 3. „Edukacja w Japonii – wstęp do wyścigu szczurów czy kuźnia noblistów?”; 4. „Heliosfera
czyli podróż do krańców ziemskiego świata”;
5. Podstawy żywienia 60+ cz. I i II; 6. „Sfilmować rodzinę i przetrwać”; 7. „Kresy jako obszar wielu kultur-ormiańskiej,
karaimskiej, żydowskiej, tatarskiej…”; 8. „Dzień powszedni Królowej Elżbiety II-najdłużej panującego władcy w historii”
9. „Świat roślin najlepszą apteką; 10. Między sztuką, etnografią a designem, polska sztuka ludowa we współczesnej kulturze wizualnej
WYKŁADY CYKLICZNE:
FILOZOFIA: 1. Stoicyzm. Hedonizm. Epikureizm; 2. Między wolnością, determinizmem, przeznaczeniem a przypadkiem. Co to znaczy, że człowiek jest wolny; 3. Ideowe założenia nowoczesnego teatru. Wątki filozoficzne, cywilizacyjne
i artystyczne; 4. Czy w świecie jest miejsce na cud? Filozoficzne rozważania nad zdarzeniami niezwykłymi; 5. Stoicyzm
kontra filozofia Zen; 6. Relacja z drugim w świetle filozofii dialogu; 7. Uwaga, spisek czyli o teoriach spiskowych.
VADEMECUM KONSTYTUCYJNE
1. Czy potrzebna nam zmiana konstytucji;2. Gdzie kończą się wolności i prawa osobiste, czyli wyznaczanie granicy między
obywatelem a państwem; 3. Kto i w jaki sposób tworzy prawo? 4. W czyich rękach jest realna władza? Premier - Prezydent; 5. W poszukiwaniu realnej władzy- ciąg dalszy rozważań.
PRAWO:
1. Prawo spadkowe, cz. 1; 2. Prawo spadkowe, cz. 2.
3. Prawo autorskie - kto może być autorem, co to jest utwór?
4. osobiste prawa autorskie a majątkowe prawa autorskie
5. PRAWO AUTORSKIE: dozwolony użytek czyli jak nie zostać piratem
6. SĄDOWA DRABINA czyli jak nie
zgubić się w instancji
ZAJĘCIA STAŁE:
ZAJĘCIA KOMPUTEROWE: odbyło
się 29 spotkań w trzech grupach
JĘZYK ANGIELSKI: odbyły się 33
spotkania w trzech grupach.
GIMNASTYKA: odbyły się 54 spotkania w trzech grupach.
ŚMIECHOTERPIA: odbyło się 31
spotkań.
MALARSTWO: odbyło się 26 spotkań.
ARTYSTYCZNE ZAJĘCIA Z MARKIEM: odbyło się 30 spotkań.
ZAJĘCIA LITERACKIE: odbyło się
8 spotkań.
ZUMBA: odbyło się 26 spotkań.
Ponadto: WARSZTATY IMPROWIZACJI TEATRALNEJ.
W roku akademickim 2016/2017
na UTW w Nadarzynie zapisanych było 75 studentów, w tym: 61
kobiet i 14 mężczyzn.
Wszystkie zajęcia były finansowane przez Nadarzyński Ośrodek
Kultury z dotacji Urzędu
Gminy Nadarzyn.
Bardzo Państwu dziękujemy za
wspólnie spędzone chwile i zachęcamy
do wybrania czegoś odpowiedniego
dla siebie z naszej oferty UTW, która
zostanie podana do publicznej wiadomości na początku września br.
Rubrykę kultura redaguje Kamila Michalska -Dyrektor NOK
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SPORT

NO TO RACISM
3 czerwca na nadarzyńskim stadionie Gminnego Ośrodka Sportu odbył się
mecz towarzyski w ramach międzynarodowej akcji NO TO RACISM (NIE
DLA RASIZMU).

Hasło NO TO RACISM i związana
z nim kamapania społeczna obecne
jest w świecie futbolu od kilku lat,
a w walkę z rasistowskimi zachowaniami na stadionach włączyli się najlepsi piłkarze nie tylko z Polski, ale
i całego świata. W ramach tej akcji
organizowane są m.in. towarzyskie
mecze piłki nożnej na terenie całego
kraju.
W Nadarzynie, w sportowej rywalizacji na boisku uczestniczyli: drużyna dziennikarzy, składająca się
z dziennikarzy sportowych ogólnopolskich redakcji w tym m.in. Radia Zet, NC + Sport oraz drużyna
„gwiazd”. Tu zobaczyć mogliśmy
m.in. Tomasza Zubilewicza (TVN),
Żorę Koroliowa (gwiazdę programu
Taniec z Gwiazdami), czy też Macieja
Terleckiego (mistrza Europy w 1993
r. w kategorii U-16), Jacka Kacprzaka (mistrza Polski z Legią Warszawa),
Jacka Cyzio (byłego piłkarza Legii
Warszawa).

I Turniej Sołectw w piłce nożnej o Puchar
Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn
Emocje związane z meczem w ramach kampanii NO TO RACISM poprzedził
I Turniej Sołectw w piłce nożnej o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn. Wzięło w nim udział 12 drużyn.
Zawody wygrała ekipa Nadarzyn I przed Urzutem (2 miejsce) i Krakowianami
(3 miejsce) oraz Kajetanami (4 lokata). Na miejscach 5-8: Młochów, Rozalin,
Rusiec, Wolica. 9 miejsce dla Starej Wsi, za nią Nadarzyn 2, Szamoty i Strzeniówka. 12 zespołów, wiele emocji, sportowej walki i dobrej zabawy. Królem
strzelców został Kamil Guziak (15 goli), najlepszym bramkarzem Michał Kołakowski, a MVP turnieju Marcin Tadzik.
Puchary, medale i nagrody dla najlepszych wręczyła Danuta Wacławiak -Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn.
Na podstawie info GOS
Zapraszamy do obejrzenia realcji filmowych z I Turnieju Sołectw
oraz z meczu NO TO RACISM na iTVNadarzyn:

Mecz, poprzedzony krótkim wstępem na temat idei kampanii NO TO
RACISM, przedstawionym przez
wspierającego akcję ks. Jacka Sowę, zakończył się bezbramkowym remisem.
O wygranej przesądziły rzuty karne,
w ktorych lepsi okazali się dziennikarze.
red.
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GLKS - tenis stołowy
Nasi zawodnicy
w kadrze Mazowsza
Od 12 do 22 czerwca w Brzegu Dolnym (woj. dolnośląskie) zawodniczki i zawodnicy Kadr Wojewódzkich MZTS (młodzików, juniorów młodszych i juniorów) brali udział w zgrupowaniu. Akcja szkoleniowa jest wspófinansowana ze
środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Na zgrupowanie zostali powołani
równiez nasi zawodnicy GLKS Nadarzyn: Filip Kostecki, Tomasz Trzaskowski, Maksymilian Nawarski, Dorota Sass i Adam Kostecki. Koordynatorem Kadr jest trener Marcin Kusiński. Gratulujemy powołania.
Piotr Napiórkowski - trener

Fot. arch. GLKS

Turniej
podsumowujący
(sezon)

11 czerwca odbył się turniej podsumowujący sezon sekcji tenisa stołowego GLKS Nadarzyn. I chociaż
tak naprawdę dla wielu zawodników
sezon jeszcze się nie zakończył, bo
przed nami choćby Mistrzostwa Polski Żaków czy Mistrzostwa Polski
LZS to był to bardzo dobry czas na
podsumowanie i wspólną zabawę. Po
turnieju przy grillowanej kiełbasce
i pysznych babeczkach ufundowanych
przez Piekarnię Nadarzyn był czas na
rozmowy i okazja do tego aby się lepiej poznać i zintegrować. Dobre humory i pogoda dopisały. Finalistami
turnieju dorosłych byli Filip Kostecki
(I m.) i Szymon Bartnik, a turnieju
dzieci Mateusz (I m.) i Mikołaj Matysiak. Trzecie miejsca zdobyli: Hung Vu
Van i Tomek Trzaskowski w kategorii
dorosłych oraz Mikołaj Pham i Oskar
Mroczek w grupie dzieci.
Piotr Napiórkowski - trener

Fot. arch. GLKS

Sukces żaków
Po solidnie przepracowanym sezonie dwójka naszych żaków, Dorota Sass
i Adam Kostecki uzyskała awans do Indywidualnych Mistrzostw Polski.
W tym roku rozgrywane były w dniach 17-18 czerwca na obiektach Centrum Sportu „Bronowianka” w Krakowie. Pierwszą część turnieju czołowa
sześćdziesiątka czwórka zawodników rozgrywa w grupach po cztery osoby.
Do fazy pucharowej awansuje dwójka zawodników z każdej grupy. Nasi żacy
zdołali awans wywalczyć i kontynuowali zmagania dochodząc do miejsca siedemnastego, każde w swojej kategorii. To bardzo dobry wynik. Gratulujemy!
Piotr Napiórkowski - trener
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Kolejne medale tenisistów

Dorota Sass i Adam Kostecki (oboje ze Szkoły Podstawowej w Kostowcu) okazali się zwycięzcami swoich kategorii 61. Finału Mazowieckiego Turnieju Tenisa
Stołowego Memoriału redaktora Janusza Strzałkowskiego. Zawody odbywały się
08.06.2017 w Sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 3 w Gostyninie. Wkategorii
chłopców starszych drugie miejsce zajął Filip Kostecki (Gimnazjum im. Św. Jana
Pawła II). Filip Frankowski zajął miejsce piąte w kategorii chłopców młodszych.
Eliminacje rozegrano w trzech rejonach: Ciechanów, Płock, Siedlce. W zawodach
finałowych zameldowało się ostatecznie 65 uczestników z województwa mazowieckiego. Uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, reprezentujących swoje
szkoły oraz kluby sportowe. Zmarły kilka lat temu śp. Janusz Strzałkowski był
promotorem tenisa stołowego, pomysłodawcą i realizatorem turnieju, który jest
organizowany na Mazowszu nieprzerwanie od 62 lat.

Sportowa sobota

10 czerwca 2017 roku - sobota - pełna sportowych emocji. I to nie tylko sport,
ten przez wielkie „S” (Polska pokonała Rumunię 3-1), ani nie tylko ten przez małe
„S” młode nadarzyńskie siatkarki zdominowały turniej singli w Mrokowie (szczegóły poniżej). Przede wszystkim sport przez Super Wielkie „S”, czyli I Paraolimpiada „Szlakiem Tęczy” zorganizowana na stadionie GOS w Nadarzynie. Niesamowite, nieskrywane, pełne naturalności emocje, których obserwowanie dawało
przeżycia pełne wzruszenia. Serdeczne podziękowania dla tych wszystkich wielu
osób , którzy dołożyli „ cegiełkę” do organizacji tej SPORTOWEJ OLIMPIADY.
Dariusz Zwoliński -Dyrektor GOS

GLKS NADARZYN
sekcja biegowa
27 maja byliśmy w Piasecznie na zawodach biegowych na stadionie miejskim i biegu ulicznym na 5 km. Pomimo upalnej aury biegacze dopisali
i frekwencja była bardzo duża. Odnieśliśmy sukces, Nikola Omen zajęła
I miejsce na 200 m.
Pozostali startowali w biegu rodzinnym na 1 km. Najlepiej spisał się Kacper Buczkowski który wśród chłopców zajął 7 miejsce z czasem 4,00,00
sek. Wśród dziewcząt 5 miejsce zajęła
Amelia Szmaglik z czasem 4,09,00 sek.
Startowali jeszcze: Emilia Tynecka,
Klaudia Krzymowska, Damian Krzymowski, Kacper Szustak, Małgosia
Serwin, Anna Andrzejewska, Maja
Górska, Maja Płuczewska, Natalia Tynecka. GRATULUJĘ!!!
Dziękuję! Rodzicom za pomoc w dowozie
dzieci na zawody.
Jacek Nowocień
trener i opiekun sekcji biegowej

Nikola trzecia w Garwolinie

Fot. arch. GOS

GLKS - piłka siatkowa
Mroków zdominowany przez Nadarzyn!

10 czerwca odbył się Turniej Singli w Mrokowie, w którym wzięło udział 29
dziewczynek z roczników 2007 i młodszych. Nasz klub reprezentowało 8 siatkarek z Akademii - Ola Pruchniewicz, Natalia Struzik, Ola Rybarczyk, Karola
Święcicka, Kasia Zimnicka, Ula Bęza, Dagmara Wajs oraz Gosia Serwin.
W pierwszej rundzie zespoły były podzielone na 4 grupy - grając „każdy z każdym”, jednego seta do 11 punktów. Do drugiej rundy awasowały po 2 zespoły
z grup, tworząc grupę „finałową” i ponownie grały tym samym systemem. Aż 6
naszych zawodniczek zagrało w drugiej fazie zawodów!!!
Gratulajce dla wszystkich dziewczynek!!!!
Dziękujemy Rodzicom za wsparcie podczas zawodów.
Klasyfikacja generalna:
I miejsce - Ola Rybarczyk, II miejsce - Natalia Struzik, III miejsce - Ola Pruchniewicz, IV miejsce - MUKS Krótka Mysiadło,V miejsce - Kasia Zimnicka,
VI miejsce - Karola Święcicka, VII miejsce - UKS Jedynka Kozienice,VIII miejsce - Ula Bęza.
GLKS Nadarzyn
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18 czerwca zawodnicy z sekcji biegowej GLKS Nadarzyn wystartowali
w biegu „AVON kontra przemoc biegnij w Garwolinie”. Dla naszych
młodziutkich reprezentantów był to
długi bieg, dystans wynosił 2000 m.
Wśród dziewcząt 3 miejsce zajęła Nikola Omen SP Rusiec z czasem 9 min
02 sek., a wśród chłopców 9 miejsce
Kacper Szustak z czasem 8 min 36
sek.
GRATULUJEMY!!!
Jacek Nowocień
trener i opiekun sekcji biegowej

Sukces trenera
sekcji biegowej
Mistrzem Polski Nauczycieli w Półmaratonie Jurajskim został Jacek Nowocień,
trener i opiekun sekcji
biegowej GLKS Nadarzyn.
11 czerwca w Rudawie w ramach Półmaratonu Jurajskiego odbyły się XIII
Mistrzostwa Polski Nauczycieli. Jako
pierwszy w swojej kategorii wiekowej przeszło 21 kilometrowy odcinek pokonał
Jacek Nowocień. Gratulujemy!!!
http://www.jurajskipolmaraton.pl/index.html
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Zakończenie „siatkarskiego” sezonu

To była wspaniała siatkarska niedziela. Trenerzy sekcji siatkówki
GLKS Nadarzyn: Damian Krzemiński, Dominika Leśniewicz. Ewa
Podkalicka, Edyta Rutecka, Aneta
Olsztyńska, Beata Klimek (dziękuję,
że mogę być częścią tak wspaniałej
ekipy) zorganizowali zakończenie sezonu dla całej sekcji. Na rozgrzewkę
zatańczyliśmy „belgijkę”. Potwierdziła się stara prawda, że muzyka nie
musi w tańcu przeszkadzać, a liczy się
chęć, rytm i dobra zabawa). Potem
odbył się turniej siatkarskich dwójek.
Zespół stanowiła zawsze zawodniczka + rodzic, ewentualnie starsze rodzeństwo. Celem była dobra zabawa,
ale po twarzach wielu graczy widać

Triumf siatkarek
w finale Turnieju
5. Gmin
W niedzielę 4 czerwca został rozegrany
finał Turnieju 5 Gmin w piłce siatkowej
dziewcząt. Tym samym zakończył się
tegoroczny cykl zawodów w kategorii
kadet. W trakcie wszystkich 4 turniejów
nasze zawodniczki bez porażki zajęły I
miejsce. W generalnej klasyfikacji II lokatę zajęła ekipa z UKS Beta Błonie, III
miejsce VIS Wiskitki, IV miejsce UKS
Sparta Grodzisk Mazowiecki. V miejsce
Żak Żyrardów i miejsce VI UKS Wrzos
Międzyborów. Najlepszą siatkarką w
naszej drużynie w całym cyklu zawodów została Małgorzata Żwirska. Dziś
w turnieju finałowym statuetkę najlepszej zawodniczki drużyny odebrała młoda rozgrywająca Gabrysia Jedlińska.
Dariusz Zwoliński - trener
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było, że dali z siebie wszystko, a nawet więcej. Po turnieju z hali przenieśliśmy się na stadion, gdzie wszyscy raczyli się kiełbaskami z grilla,
a dzieciaki poszalały na „dmuchańcach”.
Drodzy rodzice zrobiliście wspaniałą rzecz, pokazaliście swoim córkom, że sport to przede wszystkim

wspaniała zabawa, uśmiech i radość.
Tę lekcję zapamiętają na całe życie,
a na pewno znacznie dłużej niż jakikolwiek element wyuczony na treningu.
Do tego ponad 70 zespołów w turnieju i ponad 250 osób na hali to zawsze cieszy.
Dariusz Zwoliński - trener

SPORT SZKOLNY

W dniu 14 czerwca 2017 roku na obiektach sportowych przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie odbyły się gminne mistrzostwa szkół podstawowych w lekkiej
atletyce. W zawodach wzięły udział cztery szkoły. Uczennice i uczniowie startowali w następujących konkurencjach: bieg na 60 metrów - dziewczynki i chłopcy
z klas IV -VI; bieg na 600 metrów - dziewczynki i chłopcy z klas IV -VI; bieg
na 800 metrów - chłopcy z klas V, VI; bieg na 1000 metrów - chłopcy z klas VI;
skok w dal - dziewczynki i chłopcy z klas V i VI oraz rzut piłką lekarską - dziewczynki i chłopcy z klas VI. Końcowa klasyfikacja tych zawodów jest następująca:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Nadarzynie - 80 pkt.
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Młochowie - 49 pkt.
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Ruścu - 37 pkt.
IV miejsce - Szkoła Podstawowa Woli Krakowiańskiej - 11 pkt.
Były to ostanie zawody sportowe zaliczane do gminnej spartakiady szkół podstawowych w roku szkolnym 2016/2017.
Klasyfikacja końcowa tej spartakiady:
I miejsce - Szkoła Podstawowa w Ruścu - 62 pkt.
II miejsce - Szkoła Podstawowa w Nadarzynie - 47 pkt.
III miejsce - Szkoła Podstawowa w Młochowie - 35 pkt.
IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej - 25 pkt.
V miejsce - Szkoła Podstawowa w Kostowcu - 10 pkt.
W uroczystym podsumowaniu sportowego roku szkół podstawowych uczestniczył Pan Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn, który udekorował medalami
zwycięzców poszczególnych konkurencji w lekkiej atletyce oraz wręczył dyplomy i puchary za spartakiadę w roku szkolnym 2016/2017.
Wiesław Iwaniuk
koordynator sportu szkolnego
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Mała Piłkarska Kadra Czeka

W czwartek 8 czerwca 2107 roku
na kompleksach sportowych „Orlik”
w Kostowcu i Ruścu rozegrano wojewódzki finał turnieju piłkarskiego
„Mała Piłkarska Kadra Czeka”.
W Kostowcu grały dziewczęta,
w Ruścu zaś chłopcy. Rejon warszawski zachodni reprezentowali chłopcy
ze Szkoły Podstawowej w Ruścu. Po
zaciętych pojedynkach z reprezentacjami innych pięciu rejonów różnicą
bramek zwyciężyli chłopcy z Ruśca
i zakwalifikowali się do finału krajowego, który odbędzie się w okresie
wakacyjnym.
Dziewczynki z naszych szkół podstawowych nie zakwalifikowały się do
finału wojewódzkiego.
Gratulujemy chłopcom i życzymy równie
udanego występu w finale krajowym.
Turnieje były sfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turysty-

ki i klubu „LKS Orzeł Nadarzyn”.
Głównym organizatorem był „LKS
Orzeł Nadarzyn.”
Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu szkolnego

Relacja filmowa iTVNadarzyn:

Drodzy Czytelnicy!
Zapraszamy do odwiedzania strony
Gminy Nadarzyn:

www.nadarzyn.pl
facebook: Gmina Nadarzyn
Zapraszamy także
do oglądania materiałów
filmowych z uroczystości,
imprez sportowych i kulturalnych
w samorządowej telewizji

iTVNadarzyn

GLKS - piłka nożna. Sukces Juniorów.
Juniorzy GLKS Nadarzyn wywalczyli awans do ligi wojewódzkiej.
Gratulujemy!

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.

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
Sala fitness : proponowane zajęcia - pilates, bóle kręgosłupa, fitness, joga.
Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna – 6 x w tygodniu do uzgodnienia).
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

Redaktor naczelna: Dorota Sobolewska - 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...
18. URODZINY NOK
Baletnice,
instruktor Agnieszka Biedrzycka

Kabaret Biedronki,
instruktor Anna Balsam

One Mąż Show w wykonaniu
Szymona Majewskiego

Uniwersytet Trzeciego Wieku
- zakończenie roku akademickiego

Pan Andrzej Malinowski - Najlepszy Student
Koncert Doroty Osińskiej

Młodzi Duchem
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