Miesięcznik Wydawnictwo bezpłatne ISSN 1508 -1540 Nr 12 (225) Grudzień 2017

ŚP. JANUSZ GRZYB (1962 - 2017)
Wójt Gminy Nadarzyn

Wiadomości Nadarzyńskie

2

12 (225) grudzień 2017

Wiadomości Nadarzyńskie

Janusz Grzyb
Wójt Gminy Nadarzyn
„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią im się płaci”
W. Szymborska
8 grudnia 2017 r. - wiadomość
o śmierci Wójta Gminy Nadarzyn
Janusza Grzyba dla wszystkich była
ogromnym przeżyciem. Szok, niedowierzanie, smutek, żal. Śp. Janusz Grzyb odszedł zdecydowanie
za wcześnie, zmarł w wieku 55 lat.
Jeszcze w czwartek 7 grudnia był
w Urzędzie, planował kolejne spotkania, sprawdzał grafik przedświątecznych obowiązków…
Pozostawił po sobie pogrążoną
w bólu rodzinę, pracowników Urzędu Gminy Nadarzyn i mieszkańców.
Przez blisko 20 lat sprawował urząd
Wójta. Zawsze w pełni zaangażowany i oddany lokalnej społeczności.
Śp. Janusz Grzyb pozostawił trwałe
ślady w rozwoju naszej gminy. Pracę
w samorządzie traktował jako służ-

bę mieszkańcom. Dążył do rozwiązywania wszelkich sporów, wspierał
pracowników urzędu oraz mieszkańców, aby wszyscy wspólnie działali na rzecz dobra Gminy Nadarzyn
i cieszyli się jej rozkwitem.
Janusz Grzyb urodził się w 1962
roku w Ostrołęce. Od najmłodszych
lat imponował aktywnością, pogodą ducha i pracowitością. Zdobył
wszechstronne wykształcenie. Uzyskał tytuł inżyniera w Wyższej Szkole Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach. Studia podyplomowe ukończył
w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej
Akademii Nauk w Warszawie (spe12 (225) grudzień 2017

cjalista ds. samorządowego prawa
europejskiego), Akademii Morskiej
w Szczecinie (specjalista ds. zarządzania kryzysowego), Akademii
Pedagogicznej w Krakowie (specjalista ds. gospodarki łowieckiej
i ochrony dzikich zwierząt
w
Polsce),
Wyższej Szkole
Bankowej
w
Toruniu
(psychologia
zarządzania),
Uniwersytecie
Warszawskim
(specjalista ds.
administracji),
Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalista ds. agroturystyki
i rozwoju terenów wiejskich). Janusz
Grzyb pracował jako nauczyciel
w
Studium
Pedagogicznym WSR-P
w Siedlcach.
W 1998 roku
został Wójtem
Gminy Nadarzyn.
Naucz yciel
z zawodu, samorządowiec
z wyboru i pasji. Żył przede
wszystkim
„pro publico
bono”. W swej pracy społecznej dbał
o
wszystkich
M i e s z k a ń c ó w,
choć
szczególne
miejsce
w jego sercu mieli
druhowie
strażacy. Przy każdej
okazji z całych
sił wspierał tych,
którzy poświęcali
własne zdrowie,
aby ratować życie innych. Pełnił
funkcje Prezesa
Zarządu Gmin-

nego Związku OSP RP oraz Wiceprezesa Zarządu Powiatowego OSP RP.
Wspierał działania podejmowane
przez strażaków z jednostek OSP
w naszej Gminie i zawsze mogli oni
liczyć na jego pomoc. Był jednym

z założycieli, mecenasów i wielkich miłośników twórczości Orkiestry OSP Nadarzyn. Był dumny z jej
osiągnięć. Dopingował i cieszył się
z wciąż przybywającej rzeszy młodych, utalentowanych muzyków.
Troszczył się i dbał o wszystkie
dziedziny życia naszej lokalnej społeczności. Konsekwentnie, z wielkim zapałem realizował kolejne
przedsięwzięcia, z niestrudzonym
optymizmem pokonywał problemy
i przeciwności. Miał niezwykłą umiejętność łączenia wokół wspólnych
celów ludzi o często skrajnie odmiennych przekonaniach, z różnorodnych środowisk, ugrupowań.
Miał ogromny dystans do siebie
i innych oraz wielkie serce otwarte dla
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wszystkich. Był rozbrajająco szczery
i miał niezwykłe poczucie humoru. Niejednokrotnie w trudnych,
podbramkowych sytuacjach jedno wypowiedziane przez niego
zdanie potrafiło ostudzić emocje
i rozbawić do łez. Zarażał optymistycznym spojrzeniem na życie,
był jego wnikliwym obserwatorem i afirmował je. Nie bał się nowych wyzwań, z podniesioną głową znosił wszelkie przeciwności
i problemy.
Często, kiedy ktoś zawodził go,
bez gniewu i nienawiści, nie tracąc
ogromnej wiary i miłości do innych,
powtarzał, że dopiero po śmierci nie
będzie już mógł kochać ludzi…
Wierzył w ludzi, potrafił z wielkim
wyczuciem i sobie wrodzoną bezpośredniością rozmawiać zarówno
z mieszkańcami, jak i z „wielkimi
tego świata” (ambasadorzy, politycy z pierwszych stron gazet, artyści,
czy sportowcy – z każdym potrafił znaleźć temat do konwersacji).
Umiał słuchać innych. Zawsze był
otwarty na działalność społeczną.
Z wielkim zaangażowaniem podchodził do każdego nowego wyzwania.
Nie tylko kierował pracą jednostek
kulturalnych, ale też aktywnie wspierał działania Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, świetlic NOK i Publicznej
Biblioteki Gminy Nadarzyn. Zawsze
otwarty na dialog i nowości, potrafił z
wielkim zrozumieniem przychylać się
do nowatorskich projektów.
Młodzież, dzieci i jak najwyższy poziom edukacji wraz z bazą oświatową
był dla Wójta Janusza Grzyba jedną
z najważniejszych kwestii. Przykładał wielką dbałość do należytego
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funkcjonowania każdej
z publicznych placówek oświatowych. Dbał
o prawidłowe funkcjonowanie GODM Tęcza.
Wspierał działania Caritas przy nadarzyńskiej parafii. Z księżmi
i siostrami zakonnymi
z terenu Gminy starał się
zawsze współpracować
i wspierać ich działania.
Był także bardzo przychylny dla sportowców.
Doceniał wszystkie osiągnięcia sportowe. Kibicował m.in. tenisistkom
i tenisistom. Śledził dokonania piłkarzy i siatkarek. Popierał wspieranie zdolnej
i utalentowanej młodzieży, nie tylko
za wyniki sportowe, czy to w formie
stypendiów,
czy
też nagród i wyróżnień. Jako pedagog
ze zrozumieniem
i z wielką uwagą
pochylał się nad
pracą nauczycieli.
Janusz
Grzyb
był również Przewodniczącym
Rady Społecznej
Samodzielnego
Publicznego Gminnego
Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie
i członkiem Zarządu Wojewódzkiego
Ligi Obrony Kraju.
Za swoją pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie nagradzany. Za swoją pracę zawodową
i społeczną był wielokrotnie nagradzany, otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi w działalności samorządowej
i społecznej, medal Prymasowski
„Wyróżniającemu się w służbie dla

kościoła i narodu”, medal „Zasłużony
dla Archidiecezji Warszawskiej”, medal za wybitne zasługi dla Zgromadzenia św. Michała Archanioła, Złoty
znak związku OSP RP, medal Honorowy im Bolesława Chomicza
oraz
wiele medali i odznaczeń resortowych za zasługi dla pożarnictwa, policji , LOK, PZPN i zw. kombatantów.
Janusz Grzyb był osobą wybitną, o wielkim sercu, niezwykle
otwartą,
charyzmatyczną,
o wszechstronnej wiedzy. Bardzo rodzinny, dumny z synów, córki i wnuczek, które uwielbiał (uśmiech na
twarzy Wójta kiedy gramoliły się na
jego kolana bezcenny), wciąż czekał
na upragnionego wnuka…
Kochał ludzi. Umiał z niespotykaną
pokorą i życzliwością pochylać się
nad drugim człowiekiem. Był wizjo-

nerem, pełnym szlachetnych pomysłów i inicjatyw. Oddanym gospodarzem Gminy Nadarzyn.
Przez blisko 20 lat Wójt Janusz
Grzyb dał się poznać jako wspaniały gospodarz, dla którego Gmina
Nadarzyn była największym dobrem. Wyznaczał kierunki rozwoju,
myślał przyszłościowo, czego efekty
możemy obserwować. Pozostawił
trwałe dzieło, z którego może być
dumny. Na zawsze zapisał się w historii Nadarzyna i w sercach mieszkańców Gminy Nadarzyn.
red.

„Im droższy człowiek, tym większy ból,
lecz wolą Boga jest rozstanie.
Nadzieja- dusz naszych spotkanie

Bożenie Sowińskiej-Grzyb
wyrazy głębokiego współczucia i słowa otuchy z powodu
śmierci Męża składają Koleżanki i Koledzy, Pracownicy Szkoły
Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie
12 (225) grudzień 2017
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Z głębokim smutkiem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci wieloletniego
Wójta Nadarzyna

ŚP. Janusza Grzyba
Gmina Nadarzyn utraciła
w Jego osobie, człowieka
o dużych zasługach dla
rozwoju lokalnej społeczności
oraz oddanego sprawie
samorządowca.
Składamy wyrazy szczerego
żalu i współczucia dla
Rodziny, Najbliższych
oraz wszystkich
współpracowników.
Zarząd oraz Pracownicy firmy
3M Poland
W dniu pogrzebu
Wieloletniego Gospodarza
gminy Nadarzyn -

śp. Janusza Grzyba

Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, że 8 grudnia 2017r.
odszedł od nas

Nasz Wójt Janusz Grzyb
Tego dnia rozstaliśmy się z Człowiekiem niebanalnym.
Wielka to strata nie móc już korzystać z Jego doświadczenia, rad,
życiowej mądrości, nigdy więcej nie usłyszeć dowcipnych
komentarzy, nie być świadkiem lub adresatem błyskotliwych ripost.
Dzisiaj możemy dziękować za wieloletnią harmonijną pracę, za
długie, czasami burzliwe dyskusje, za wielowymiarową wolność... za
szacunek do drugiego człowieka, ciepło, odwagę, przestrzeń do
popełniania błędów, konstruktywną krytykę i wielkie serce.
Pozostanie w naszej pamięci jako Człowiek obdarzający zaufaniem,
życzliwy, wrażliwy, z poczuciem humoru i dystansem do Siebie.
Żegnaj...
Dyrekcja i Pracownicy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury
12 (225) grudzień 2017

składamy szczere wyrazy
współczucia dla całej Rodziny
Anna i Paweł Molgo
wraz z zespołem
Pałacu Rozalin
Z żalem przyjęliśmy informację
o śmierci wieloletniego
Gospodarza Gminy

ŚP. Janusza Grzyba
Na ręce Rodziny, Bliskich oraz
Współpracowników składamy
głębokie wyrazy współczucia
i ubolewania.
Kierownictwo oraz pracownicy
firmy Przedsiębiorstwo „WP”
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Wyrazy głębokiego
współczucia oraz słowa
wsparcia i otuchy Rodzinie
i Bliskim Zmarłego Wójta
Gminy Nadarzyn

ŚP. Janusza Grzyba
składa Dyrekcja oraz
Pracownicy Niepublicznego
Przedszkola Kubuś
w Rozalinie

Łącząc się w bólu z Rodziną
i Współpracownikami z
głębokim żalem przyjęliśmy
wiadomość
o śmierci

śp. Janusza
Grzyba
Wójta Gminy Nadarzyn,
serdecznego i oddanego
przyjaciela Zespołu
„Mazowsze”, a przede
wszystkim Wspaniałego
Człowieka, którego na
zawsze zachowamy
w pamięci.

Państwowy Zespół
Ludowy Pieśni i Tańca
„Mazowsze” im. Tadeusza
Sygietyńskiego

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej...”

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. Janusza Grzyba
Wójta Gminy Nadarzyn,

Prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej,
Wiceprezesa Zarządu powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych
Rzeczypospolitej Polskiej,
Przewodniczącego Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie,
oddanego społecznika i wspaniałego człowieka.
Łącząc się w bólu, składamy wyrazy współczucia
Rodzinie, Kreanym i Przyjaciołom
Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice
/-/ Krystyna Skoneczna 			
wraz z Radnymi			

Wójt Gminy Radziejowice
/-/ Urszula Ciężka
wraz z Pracownikami Samorządowymi

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Janusza Grzyba
Wójta Gminy Nadarzyn
Składamy wyrazy szczerego współczucia Rodzinie i najbliższym

Pragniemy złożyć
najszczersze wyrazy
współczucia z powodu
śmierci zasłużonego
Gospodarza Gminy
Nadarzyn
Śp. Wójta Janusza Grzyba
To ogromna strata. Łączymy
się z Państwem w bólu.
Redakcja Radia FAMA
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Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn wraz z Pracownikam
„Nie odchodzi się tak naprawdę i zupełnie
bo mimo wszystko - pozostaje się w czyjejś pamięci
i czyimś czekaniu...”
Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomoąć
o śmierci Wójta Gminy Nadarzyn

śp. Janusza Grzyba

Na zawsze pozostanie w naszej pamięci jako wspaniały Czałowiek i Przyjaciel
Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia
dr A. Chustecki, dyrektor SPG ZOZ wraz z Personelem
12 (225) grudzień 2017
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Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Z głębokim żalem

ŚP. Janusza Grzyba

przyjęliśmy wiadomość

wieloletniego Wójta Gminy Nadarzyn, zasłużonego
Samorządowca i dobrego Kolegi.
Rodzinie, bliskim, współpracownikom oraz mieszkańcom
Gminy Nadarzyn
składamy wyrazy szczerego, serdecznego współczucia

o odejściu

śp. Janusza Grzyba
zasłużonego samorządowca,
wieloletniego Wójta Gminy

Burmistrz Błonia
Zenon Reszka

Przewodniczący Rady Miejskiej
Tomasz Wiśniewski

Nadarzyn.
Rodzinie, bliskim oraz
współpracownikom wyrazy

Rodzinie i Najbliższym
składamy najszczersze wyrazy współczucia z powodu śmierci

współczucia składają:

ŚP. Janusza Grzyba

Wójt Gminy Raszyn

Wójta i Gospodarza Gminy Nadarzyn.
Szkoda, że odszedł człowiek o tak wielkim
sercu i zaangażowaniu
W imieniu Zarządu Stowarzyszenia Osiedle
Słoneczne, Kanie
Tomasz Fischer
Tomasz Sandomierski
Prezes 		
Vice Prezes

Andrzej Zaręba
Przewodniczący Rady
Gminy Raszyn
Dariusz Marcinkowski

Z głębokim smutkiem
i żalem przyjęliśmy
wiadomość o śmierci

śp. Janusza Grzyba
wieloletniego Wójta
Gminy Nadarzyn
Składamy wyrazy szczerego
współczucia Rodzinie
i najbliższym

Zarząd oraz członkowie
Koła Łowieckiego Młochów

12 (225) grudzień 2017
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Z ogromnym żalem
przyjęliśmy wiadomość
o śmierci

ŚP. Janusza Grzyba
Wójta Gminy Nadarzyn
Łącząc się w bólu
z Rodziną, bliskimi oraz
Współpracownikami
składamy wyrazy
szczerego, serdecznego
współczucia
Caritas przy parafii
św. Klemensa w Nadarzynie

Pragniemy złożyć
najszczersze wyrazy
współczucia
z powodu śmierci

śp. Janusza Grzyba
Wójta Gminy Nadarzyn
Zarząd i członkowie
Koła Łowieckiego
Warszawa Bór

„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych” (Mt 1,1-18)

Wszystkim tym, którzy przygotowali i wzięli udział w ceremonii pogrzebowej

Śp. Janusza Grzyba
serdeczne podziękowania składa żona z dziećmi i rodziną.
Jesteśmy wdzięczni za to,
że w tak bolesnych dla nas chwilach dzieliliście Państwo z nami smutek i żal.
Otrzymaliśmy wiele życzliwości oraz duchowego wsparcia.
Wasza obecność, modlitwa, liczne intencje mszalne, złożone wieńce i kwiaty są wyrazem
pamięci i serdeczności okazanej Naszemu Najbliższemu.
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Gmina Nadarzyn Liderem Edukacji
Gmina Nadarzyn została laureatem
VII edycji Ogólnopolskiego Programu
Certyfikacyjnego dla Gmin, Powiatów
i Samorządnych Województw „Samorządowy Lider Edukacji”. Komisja konkursowa, złożona z naukowców reprezentujących polskie uczelnie, wysoko
oceniła działania Gminy w sferze zarządzania oświatą.
„Samorządowy Lider Edukacji” to prestiżowe i elitarne wyróżnienie. W opinii
recenzentów Gmina Nadarzyn spełniła
kryteria oceny dotyczące m.in. dbałości
o rozwój szkolni twa na swoim terenie;
uznanie, że rozwój szkolnictwa, edukacji
i nauki jest świadectwem nowoczesności
i wysokich ambicji samorządu, który
przekonanie to wciela w życie; wyróżnia się pod względem inwestycji
w oświatę; szkoły i placówki oświatowe
odnoszą sukcesy dydaktyczne, organizatorskie, kulturalne lub sportowe oraz
realizują interesujące programy kształcenia; wspiera innowacje edukacyjne.
Gmina Nadarzyn docenia wagę oświaty i jej znaczenie dla potrzeb rozwoju
lokalnej społeczności. W związku z tym
podejmuje działania mające na celu zapewnienie jak najlepszych warunków
do pobierania nauki. Gmina Nadarzyn
wybudowała Kompleks Oświatowy
w Ruścu. Miejscowość Parole wzbogaciła się o nową świetlicę, w pobliżu
znajduje się boisko i plac zabaw. Obecnie prowadzone są prace przy rozbudo-

wie szkół podstawowych w Nadarzynie
i Młochowie. Z kolei w Kostowcu trwa
budowa sali gimnastycznej. Na terenie
Gminy Nadarzyn pojawiło się również
Liceum Ogólnokształcące, co również
nie uszło uwadze komisji eksperckiej. Inicjatywa ta pozwoliła uczniom
na wybór dalszej ścieżki kształcenia
w pobliżu miejsca zamieszkania.
Oprócz rozbudowy i modernizacji
budynków, Gmina Nadarzyn dofinansowuje doskonalenie zawodowe
kadry pedagogicznej, doposaża placówki edukacyjne w niezbędny sprzęt.
W ciągu ostatnich 12 miesięcy zrealizowano również wiele projektów edukacyjnych m.in. „Narodowy program
Rozwoju Czytelnictwa”, „Umiem pływać”, „Szkoła Ucząca się”, „Szkoła Odkrywców Talentów”, „Wszystkie kolory
świata” – projekt organizowany przez
UNICEF „Szkoła z klasą 2.0”.
Za zaangażowanie na rzecz rozwoju
nowoczesnej i innowacyjnej edukacji
wyróżnienie specjalne „Mecenas Wiedzy” otrzymał Śp. Janusz Grzyb. Dla
wieloletniego Wójta Gminy Nadarzyn
edukacja była niezwykle ważna. Dokładał wszelkich starań, aby w szkołach panowały odpowiednie warunki,
dzięki którym uczniowie będą mogli
rozwijać się i spełniać swoje pasje.
fot. UG,
red

Certyfikat Samorządowy Lider Edukacji
dla Gminy Nadarzyn oraz Nagroda Nadzwyczajna Mecenas Wiedzy dla Śp. Janusza
Grzyba, Wójta Gminy Nadarzyn.

„Umarłych wieczność dotąd trwa,
dopóki pamięcią im się płaci”
Wisława Szymborska

Naszej Drogiej Koleżance

Justynie Kępińskiej
wyrazy głębokiego
współczucia oraz słowa otuchy z powodu śmierci

TATY

składają Koleżanki i Koledzy ze Szkoły Podstawowej
w Młochowie

Panu Adamowi Chusteckiemu

Dyrektorowi SPG ZOZ w Nadarzynie
Składamy wyrazy głębokiego współczucia
i ubolewania z powodu śmierci

			BRATA
Personel Ośrodka Zdrowia w Nadarzynie i w Młochowie
12 (225) grudzień 2017
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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...

Inwestycje gminne
Rozbudowa bazy oświatowej
Trwa rozbudowa szkół podstawowych
w Nadarzynie i Młochowie. W Nadarzynie obecnie prowadzone są prace
ziemne, natomiast w Młochowie prowadzone są prace budowlane. Planowane zakończenie obu inwestycji do 29
czerwca 2018 r.

Widoczne są także postępy w budowie sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Kostowcu. Z każdym
dniem konstrukcja nabiera kształtów.
Uczniowie zyskają m.in. pełnowymiarowe boisko do piłki siatkowej i koszykówki. Obecnie trwają prace związane

z realizacją konstrukcji parteru sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Termin
realizacji tej inwestycji do 30 czerwca
2018 roku.

W Kostowcu powstaje sala gimnastyczna.

Prace przy budowie nowego skrzydła
szkoły w Nadarzynie przy ul. Sitarskich.

Rozbudowa SP Młochów.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

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
Budowa kanalizacji w m. Wolica wykonywane są prace kanalizacyjne na ul.
Sękocińskiej.
Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn w ramach
działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja
do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020; obejmująca:
- budowę odcinka sieci grawitacyjnej kanalizacji sanitarnej wraz
z przyłączami oraz odcinka rurociągu
tłocznego w ulicy Tulipanowej, Karmelowej oraz Granicznej m. Nadarzyn,
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Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn ul. Tulipanowa.
- budowę odcinka sieci grawitacyjnej
kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami
oraz odcinka rurociągu tłocznego w ulicy
Babiego Lata Nadarzyn,
- budowę sieci kanalizacyjnej grawitacyjno-ciśnieniowej z przepompownią ścieków oraz instalacją elektryczną
zasilania
przepompowni
w zakresie ulicy Szyszkowej i Żółwińskiej
w m. Nadarzyn.

Projekt „Rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” w ramach
działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa
w aglomeracjach”II oś priorytetowa„Ochrona
środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-00
z dnia 31 maja 2017 roku

12 (225) grudzień 2017
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Ścieżki rowerowe w Gminie Nadarzyn
- Budowa ścieżek rowerowych odcinek Rozalin, Młochów, Rusiec, Kajetany, (obecnie trwają prace na ul.
Mazowieckiej w Młochowie)
- Budowa ścieżek rowerowych odcinek: Nadarzyn - Strzeniówka, Kajetany -Walendów (obecnie trwają prace
na ul. Pruszkowskiej w Strzeniówce,
ul. Granicznej w Nadarzynie).

Rozwój terenów
zieleni
Budowa ścieżki rowerowej przy ul. Mazowieckiej w Młochowie..
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.
Ścieżki rowerowe w Gminie Nadarzyn

Inwestycje bieżące
Remonty cząstkowe dróg
gminnych
- ubytki uzupełniane są na bieżąco na
podstawie zgłoszeń.
- Zaprojektowanie i budowa nakładki
bitumicznej w Rozalinie ul. Winogronowa
(inwestycja została zakończona i jest pod
odbiorze technicznym),
- Przebudowa drogi w zakresie budowy
nakładki bitumicznej ul. Kozaków Szamoty, Pastelowa Wolica (umowy podpisane,
termin realizacji 31 maja 2018 r.)
- Trwa remont ulicy Granicznej
w Nadarzynie, została ułożona nowa nawierzchnia asfaltowa oraz namalowano
oznakowanie poziome.

Oświetlenie
Przebudowa ulicy w zakresie budowy oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Kanarkowej do ul. Żelechowskiej w miejscowości Młochów
(na etapie wykonywania dokumentacji projektowej).

Podpisano umowę na: część 1 wykonanie
w formule zaprojektuj i wybuduj zadania
pod nazwą: „Rozwój terenów zieleni w
Gminie Nadarzyn – Zagospodarowanie
terenu zewnętrznego tzw. PASTEWNIK
działka nr ew. 606/2 w m. Nadarzyn”.
część 2 wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod
nazwą:
„Rozwój terenów zieleni
w Gminie Nadarzyn – Zagospodarowanie terenu zewnętrznego działek o nr ew.
137/11, 137/13, 137/15, 137/16, 137/17,
137/18, 137/20, 137/21 w m. Walendów”.

Panu Adamowi
Chusteckiemu
Dyrektorowi Samodzielnego
Publicznego Gminnego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Nadarzynie
Składamy wyrazy

Dokumentacja projektowa
w trakcie realizacji :
- wykonie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla
zamierzenia budowlanego pn.: Adaptacja istniejącego Pałacu i Oficyny
w zespole pałacowo-parkowym
w Młochowie, (złożony wniosek
o wydanie pozwolenia na budowę),
- wykonanie dokumentacji rozbudowy oczyszczalni ścieków w Walendowie (na etapie uzgodnień).

głębokiego współczucia
i ubolewania z powodu
śmierci

BRATA
Rada Społeczna SPG
ZOZ, Rada Gminy Nadarzyn
oraz Pracownicy Urzędu
Gminy Nadarzyn

12 (225) grudzień 2017
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Remonty dróg gminnych 2017 r. - podsumowanie
W 2017 roku Gmina Nadarzyn realizowała wiele inwestycji z zakresu modernizacji dróg. Całkowitą metamorfozę przeszyły ulice: Winogronowa
w Rozalinie, Graniczna i Leśna
w Nadarzynie oraz Słoneczna i Wiejska w Młochowie. Wspomniane drogi
zyskały nowe nawierzchnie, które zapewniają odpowiednie warunki kierowcom i pieszym.
Wybudowano ciąg pieszo-rowerowy na ul. Brzozowej w Walendowie.
Powstały również chodniki na ul.
Górnej w Ruścu oraz ul. Turystycznej
w Nadarzynie.
Technologią destruktu asfaltowego
zostały naprawione ulice: Głogowa
i Jemiołowa w Starej Wsi, Cygańska
w Wolicy, Magnolii, Piwonii, Kokosowa i Globusowa w Strzeniówce, Willowa, Myśliwska i Pawia w Młochowie,
Kolorowa w Rozalinie, Wojskowa, Radarowa, Agrestowa, Szczęśliwa i Spół-

Ulica Willowa, Młochów.

Część napraw, w tym naprawy gwarancyjne powinny być wykonywane
w odpowiednich warunkach atmosfe-

rycznych tj. temperatura + 10 st. C.
W przyszłym roku w ramach umowy z 30 sierpnia 2017 r. zostaną ulepszone następujące ulice: Sadowa
i ciąg dalszych Ogrodów Walendów
w Walendowie, Dymarkowa i Polna w Urzucie, Frezji w Młochowie,
Rajska, Wodna, Rzeczna i Przerąbkowska w Wolicy, Cicha, Owocowa
i Bakaliowa w Ruścu, Babiego Lata
i ciąg dalszy Tulipanowej w Nadarzynie, Borsucza w Starej Wsi, Kresowa w Krakowianach oraz Kuropiec
w Parolach.
Na kolejny rok Gmina Nadarzyn
zabezpieczyła środki budżetowe na
realizację remontu ok. 15 km dróg
w technologii destruktu asfaltowego.

Referat Inwestycji
Ulica Bakaliowa, Rusiec.

dzielcza w Ruścu, Ogrody Walendów
w Walendowie, Plantowa, Narcyzowa,
Tulipanowa, Makowa, boczna od Komorowskiej, boczna od Granicznej oraz
boczna od Akacjowej w Nadarzynie.

Ulice objęte naprawą przeszły
częściowe odbiory techniczne.
Oznacza to, że wykonawca nadal zobowiązany jest do wykonania poboczy, uzupełnienia
ubytków oraz aplikacji emulsji
utrwalającej. Końcowe odbiory techniczne zaplanowano do
30 czerwca 2018 r., od tej daty
będzie liczona gwarancja.
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Relacja z Sesji
Rady Gminy Nadarzyn
Podczas XXXVI sesji Rady Gminy Nadarzyn, która odbyła się 29 listopada Radni
między innymi rozpatrzyli skargę na działalność Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu
w sprawie trybu udzielania informacji
publicznej oraz poprawności wydawania środków budżetowych. Druga skarga dotyczyła działalności Wójta Gminy Nadarzyn. Decyzją Radnych obie
skargi uznano za bezzasadne i oddalono.
Nadano nazwy nowym ulicom: Kolibra
i Imbirowa w Starej Wsi, Kanarkowa
w Młochowie, Mrokowska w Parolach
i Złotego Dębu w Kajetanach. Wprowadzono także zmiany do statutów
Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn
i Straży Gminnej w Nadarzynie. Podjęto
także uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Nr XV/142/2012 Rady Gminy Nadarzyn
z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie utworzenia Straży Gminnej w Nadarzynie
i nadania jej regulaminu.
W grudniu na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Gminy Nadarzyn zwołano dwie nadzwyczajne sesje. W związku
z nagłą śmiercią Wójta Gminy Nadarzyn
Śp. Janusza Grzyba XXXVII sesję zwołano
8 grudnia. Podczas obrad Radni podjęli
uchwałę w sprawie ogłoszenia 3 dniowej
żałoby na terenie Gminy Nadarzyn.
Kolejna XXXVIII sesja odbyła się 19 grudnia.
Radni odrzucili uchwałę dotyczącą nieprzeprowadzenia przedterminowych wyborów
Wójta Gminy Nadarzyn. Przyjęli uchwałę
w sprawie jak najszybszego przeprowa-

dzenia przedterminowych wyborów Wójta
Gminy Nadarzyn. Wystosowali także apel
w sprawie umożliwienia jak najszybszego
przeprowadzenia przedterminowych wyborów Wójta Gminy Nadarzyn.
Uchwała w sprawie jak najszybszego
przeprowadzenia
wyborów
doręczona została Prezesowi Rady
Ministrów, Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu
w Warszawie.
Apel o nieodbieranie lokalnej społeczności mieszkańców Gminy Nadarzyn prawa
do samorządu i umożliwienie jak najszybszego przeprowadzenia przedterminowych
wyborów Wójta Gminy, w tym poprzez zaniechanie wprowadzanych w pośpiechu
i niejasnych okolicznościach zmian obowiązujących zasad wyborczych zakładają-

Mieszkańcom Gminy Nadarzyn
wszelkiej pomyślności w Nowym 2018 Roku
życzą
Przewodnicząca Rady, Radni, Sołtysi Gminy Nadarzyn
oraz Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn

Monice Stefańskiej
Składamy wyrazy głębokiego współczucia
i ubolewania z powodu śmierci

MĘŻA
Kierownik i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie
Wszystkim, którzy wsparli mnie słowami otuchy i serdeczną myślą,
nadesłali kondolencje oraz uczestniczyli w uroczystościach
pogrzebowych mojego Brata,
serdecznie dziękuję.
Szczególnie dziękuję Koleżankom i Kolegom z pracy, Radzie Gminy,
Pracownikom Gminy Nadarzyn oraz Pacjentom.
dr A. Chustecki
dyr. SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów
12 (225) grudzień 2017

cych zakaz przeprowadzania przedterminowych wyborów do organów jednostek
samorządu terytorialnego, stosownie do
projektowanych zapisów art. 15-przyjętej przez Sejm RP i skierowanej do Senatu-ustawy o zmianie niektórych ustaw
w celu zwiększenia udziału obywateli
w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych skierowano do: Prezydenta RP
Pana Andrzeja Dudy, Marszałka Sejmu RP
Pana Marka Kuchcińskiego, Marszałka Senatu RP Pana Stanisława Karczewskiego
Prezesa Rady Ministrów Pana Mateusza
Morawieckiego, Komisarza Wyborczego
w Warszawie Pana SSO Rafała Wagnera,
Wojewody Mazowieckiego Pana Zdzisława
Sipiery.
red.

Pani

Danucie Warchoł
Nauczycielce SP Nadarzyn
wyrazy żalu i współczucia
oraz słowa otuchy i wsparcia
z powodu śmierci

Taty
składają
Dyrekcja i Pracownicy Szkoły
Podstawowej
im. Witolda Doroszewskiego
w Nadarzynie
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OZE w Gminie Nadarzyn

Rozmowa z Katarzyną Dombską,
kierownikiem Referatu do spraw Funduszy Zewnętrznych
- 22 listopada mieszkańcy uczestniczyli w spotkaniu z wykonawcą projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”. Czy zainteresowani wiedzą już wszystko?
- Wiceprezes firmy Sanito Piotr Jacewicz w części merytorycznej przedstawił najważniejsze zagadnienia dotyczące odnawialnych źródeł energii.
Następnie, przez godzinę, zebrani
zadawali pytania. Na wszystkie z nich
udzielono odpowiedzi. Przyjęto również, że każdy kto ma dodatkowe pytania może zgłosić je do Referatu Funduszy Zewnętrznych, skąd trafią one
do kierownika projektu. Zgłaszają się
jeszcze osoby, które mają pewne wątpliwości i stosujemy tę formę komunikacji, aby wszyscy mieszkańcy uzyskali
niezbędne informacje.

- Co mieszkańcy wiedzą o odnawialnych źródłach energii?
- Niektórzy mają bardzo dużą wiedzę. Trafił do nas mieszkaniec, który
kilka lat temu we własnym zakresie dokonał zakupu pompy ciepła.
Podawał dane techniczne, dzielił się swoją wiedzą i opowiadał
o zaletach OZE. Dla większości jest to
jednak nowy temat. Wiedzą, że jakieś
urządzenia znajdują się na dachu, ale
np. że są panele, które mogą produkować prąd lub kolektory, które pozwalają podgrzewać wodę — często
dowiadują się dopiero od nas. Jednak
wielu mieszkańców zainteresowało się
odnawialnymi źródłami i myślę, że w
tej chwili ich wiedza, szczególnie tych
zainteresowanych udziałem w projekcie, jest już naprawdę imponująca.
Śmiało można powiedzieć, że kolejne
spotkania oraz rozwój projektu „OZE
w Gminie Nadarzyn” przyczyniły się do
wzrostu świadomości wśród mieszkańców na temat instalacji OZE.

- Jakie korzyści niesie ze sobą posiadanie instalacji OZE?
- Takie rozwiązanie wiąże się
z wieloma korzyściami. Mamy wielu mieszkańców, którzy chcą stać się
w pewnym sensie samowystarczalni.
Są osoby, które zgłosiły chęć zamontowania paneli fotowoltaicznych produkujących prąd i pompy do ciepłej wody
i centralnego ogrzewania, które będą
podłączone do tej instalacji. W ten spo-
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sób gospodarstwo domowe uzyska
energię elektryczną i cieplną niezbędną
dla domu. Są mieszkańcy, którzy chcą
w pełni skorzystać z projektu „OZE
w Gminie Nadarzyn”, aby zastosować
nowoczesne rozwiązania i postawić na
energooszczędność, co jest przyjazne
dla środowiska. Trzeba mieć jednak
świadomość, że wszystko zależy od
możliwości domu. Wielu mieszkańców musiało zrezygnować z udziału
w projekcie z powodu nieodpowiednich warunków technicznych do założenia paneli fotowoltaicznych czy kolektorów słonecznych. Zarówno solary, jak
i panele fotowoltaiczne wymagają
określonej powierzchni dachu, bez
okien, kominów itp. Dodatkowo muszą być nachylone pod odpowiednim
kątem. Trzeba przyznać, że są to trudne
warunki i niestety projektanci podczas
wizji lokalnej w wielu przypadkach
stwierdzali brak odpowiednich warunków do bezpiecznej i efektywnej
pracy instalacji w budynkach. Instalacja fotowoltaiczna składa się z kilku
paneli. Wystarczy, że jeden z nich jest
przesłonięty i wówczas efektywność
całości jest taka jak tego najsłabszego ogniwa. Nie wystarczy, że kilka
paneli będzie dobrze naświetlonych.
Wszystkie muszą być podobnie nasłonecznione. W niektórych przypadkach
projektanci uznali, że instalacja fotowoltaiczna nie zda egzaminu i będzie
działała słabo. Ważne jest również to, że
Gmina musi się wywiązać z uzyskania
odpowiedniego poziomu efektywności
i osiągnąć wskaźniki określone w projekcie. Musimy uzyskać 0,53 MWe energii elektrycznej, co oznacza, że każdy
zainstalowany panel fotowoltaiczny
musi pracować na blisko 100%. Inna
sytuacja dotyczy pomp ciepła do centralnego ogrzewania. W przypadku domów dobrze ocieplonych, stosunkowo
nowych i z ogrzewaniem podłogowym
instalacja powinna zdać bardzo dobrze
egzamin. W nieco starszych budynkach może być problem i będzie konieczność dogrzewania gazem, o czym
informowaliśmy mieszkańców. Jednak

z całą pewnością instalacje OZE będą
dla użytkowników bardzo ważnym
źródłem dodatkowej energii lub ciepła.

- Instalacje OZE są kosztowne. Zainteresowani uczestniczacy w projekcie
„OZE w Gminie Nadarzyn” pokryją tylko 20% kosztów.
- Blisko 80% kosztów będzie pochodziło z uzyskanej przez Gminę dotacji, mieszkańcy pokrywają pozostałą
część. Gmina pokrywa część kosztów
m.in. nadzoru inwestorskiego, promocji, studium wykonalności. Warto
zwrócić uwagę, że mieszkańcy pokrywają tylko 20% kwoty netto, a nie
brutto.

- Istotną częścią całej inwestycji była
wizja lokalna. Dlaczego?
- Podczas wizji lokalnej projektanci
i nadzór budowalny stwierdzali, czy
to, czego zażyczył sobie mieszkaniec
może zostać realnie zamontowane.
Zdarzały się osoby, które musiały
zrezygnować np. z paneli fotowoltaicznych 5 kW, bo nie było wystarczająco dużo miejsca na dachu. Jeśli
mieliśmy inną rezygnację z paneli
3 kW, wówczas udawało się zamienić
instalację 5 kW na 3 kW, czyli mniejszą, która już mieściła się na dachu.
Podczas wizji lokalnej sprawdzano,
czy zainteresowani mieszkańcy mają
odpowiednie kotłownie, aby zmieści np. pompy. Pomieszczenia muszą
mieć bowiem ściśle określone minimalne wymiary, aby wszystko dobrze
pracowało. Wizja lokalna była bardzo
potrzebna, aby dokonać weryfikacji warunków do montażu instalacji
w budynkach.

- Dziękuję za rozmowę.
Trwa realizacja zamówienia na
instalacje fotowoltaiczne. Inwestycja realizowana jest w ramach OZE
w Gminie Nadarzyn.

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną,
Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii - typ projektów„Infrastruktura do produkcji
i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych” w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
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Wygaśnięcie mandatu wójta
W związku z nagłą śmiercią Pana
Wójta Janusza Grzyba 8 grudnia
2017 r., Urząd Gminy Nadarzyn informuje na temat przewidzianej
w takiej sytuacji procedury, jednoznacznie regulowanej przepisami ustawy o samorządzie gminnym oraz kodeksu wyborczego.
Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 7 kodeksu wyborczego, wygaśnięcie
mandatu wójta następuje m.in.
wskutek śmierci. Stosownie do § 2a
i 3a wymienionego przepisu, wygaśnięcie mandatu wójta w takim
przypadku stwierdza komisarz wyborczy, w drodze postanowienia,
w terminie 14 dni od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.
Na podstawie art. 28d ust. 1 ustawy
o samorządzie gminnym, w przypadku wygaśnięcia mandatu wójta
przed upływem kadencji, przeprowadza się wybory przedterminowe
na zasadach określonych w kodeksie
wyborczym. Odpowiednio, zgodnie
z art. 474 § 2 kodeksu wyborczego,
w razie konieczności przeprowadzenia wyborów wójta przed upływem
kadencji z przyczyn określonych
w ustawach, Prezes Rady Ministrów zarządza, w drodze rozporządzenia, wybory przedterminowe
w trybie określonym w art. 372,
który przewiduje, że wybory zarządza się i przeprowadza w ciągu 90
dni od daty wystąpienia przyczyny.
Jedynym wyjątkiem od powyższej
zasady jest sytuacja przewidziana
w art. 28d ust. 2 ustawy samorządowej, iż wyborów nie przeprowadza
się, jeżeli data wyborów przedtermi-

nowych miałaby przypaść w okresie
6 miesięcy przed zakończeniem kadencji wójta. Wyborów przedterminowych nie przeprowadza się także
wtedy, jeżeli data wyborów miałaby
przypaść w okresie dłuższym niż
6 a krótszym niż 12 miesięcy przed
zakończeniem kadencji wójta i rada
w terminie 30 dni od dnia podjęcia
uchwały stwierdzającej wygaśnięcie
mandatu wójta podejmie uchwałę
o nieprzeprowadzaniu wyborów.
Niezależnie od powyższego, zawsze w przypadku wygaśnięcia
mandatu wójta przed upływem kadencji jego funkcję, do czasu objęcia
obowiązków przez nowo wybranego wójta, pełni osoba wyznaczona
przez Prezesa Rady Ministrów (tzw.
komisarz) o czym stanowi art. 28f ust.
1 ustawy o samorządzie gminnym.
Przekładając powyższe regulacje na sytuację Gminy Nadarzyn:
8 grudnia 2017 r. zmarł Pan Janusz Grzyb i tym samym mandat Wójta wygasł z mocy prawa.
Do 22 grudnia 2017 r. komisarz wyborczy zobligowany jest
stwierdzić wygaśnięcie mandatu.
Rada Gminy Nadarzyn podczas
sesji XXXVIII 19 grudnia podjęła uchwałę o przeprowadzaniu
przedterminowych
wyborów.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami Prezes Rady Ministrów ma
obowiązek zarządzić oraz przeprowadzić nowe wybory Wójta Gminy
Nadarzyn do dnia 08 marca 2018r.
red.

Inicjatywa Społeczna
Mieszkańców Gminy Nadarzyn
W związku z niespodziewaną śmiercią wieloletniego Wójta Pana Janusza
Grzyba zawiązała się grupa mieszkańców gminy, którzy kierując się troską
o dobro lokalnej społeczności domagają się jak najszybszego przeprowadzenia przedterminowych wyborów.
- Możemy albo zyskać kontynuację
prowadzonych inwestycji albo zaryzykować okres wielomiesięcznej stagnacji na czas wprowadzenia komi12 (225) grudzień 2017

sarza - przekonują osoby zbierające
podpisy poparcia inicjatywy.
Zgodnie z Kodeksem wyborczym
przedterminowe wybory powinny
się odbyć najpóźniej w 90 dni od
śmierci Wójta.
Inicjatywę od 13 grudnia poparło
przeszło trzy tysiące mieszkańców
gminy. Poparli ją również Radni podczas XXXVIII sesji Rady Gminy Nadarzyn, która odbyła się 19 grudnia.
red.

Nie lekceważ zagrożenia!

Czad to cichy zabójca

Niewidoczny, bezwonny i niezwykle niebezpieczny dla zdrowia i życia - taki jest czad. Każdego roku
z powodu zatrucia tlenkiem węgla
w Polsce umiera blisko 100 osób.
Czad nie zwraca na siebie uwagi, bo
go nie widzimy. Tlenek węgla jest gazem silnie trującym, łatwo miesza się
z powietrzem i rozprzestrzenia. Czad
dostaje się do organizmu człowieka
przez układ oddechowy, a następnie
trafia do krwiobiegu. Blokuje dopływ
tlenu, co powoduje ogromne zagrożenie dla zdrowia i życia. Zatrucie tlenkiem powoduje uszkodzenia mózgu,
ośrodkowego układu nerwowego, zawał a nawet śmierć.
„Cichy zabójca” powstaje w wyniku
spalania wielu paliw, braku dopływu powietrza do urządzeń grzewczych, zanieczyszczenia przewodów
kominowych, a także w trakcie pożaru. Czad stanowi ogromne zagrożenie, szczególnie w okresie zimowym. - Cichy zabójca, czyli czad jest
gazem bezwonnym i bezbarwnym.
W związku z tym organizm ludzki nie
jest w stanie go wychwycić. Powinniśmy posiłkować się urządzeniami,
które są do tego dedykowane. Dzięki
nim możemy stwierdzić obecność tego
gazu w pomieszczeniach - radzi Adam
Piskorz, Komendant Straży Gminnej
w Nadarzynie.
Pamiętajmy o konieczności okresowych przeglądów przewodów kominowych. W przypadku używania węgla
i drewna czynność tę należy wykonywać co najmniej raz na trzy miesiące,
z kolei raz na pół roku w przypadku spalania gazu ziemnego bądź oleju opałowego. Zwrócmy również uwagę na
właściwą wentylację, uchylajmy okna
w mieszkaniu, nie zasłaniajmy kratek
wentylacyjnych. Nie zostawiajmy samochodu na zapalonym silniku w garażu. Duszności, nudności, bóle i zawroty
głowy powinny zwrócić naszą uwagę.
W przypadku wystąpienia podanych
objawów należy udać się do lekarza.
Warto zainwestować w czujniki tlenku węgla, które pozwolą zwiększyć
bezpieczeństwo Twoje i najbliższych.
To niewielki wydatek, a może uratować
zdrowie i życie.
W przypadku zatrucia tlenkiem węgla należy jak najszybciej zapewnić
dopływ świeżego powietrza, wynieść
osobę poszkodowaną w bezpieczne
miejsce i rozluźnić mu ubranie, wezwać
pogotowie.
red.
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O Ś W I ATA
S.P. Młochów

Dzień Pluszowego Misia

24 listopada w naszej szkole królowały misie. Były Puchatki, misie polarne a nawet brunatne. Każdy lubi
się do kogoś przytulić. My mogliśmy
to robić przez cały dzień.
W klasach młodszych był to dzień
zabaw z ulubionymi pluszakami,
kolorowanek i wyklejanek z misiem
w tle. Uczniowie klasy II pod czujnym
okiem pani Agnieszki samodzielnie
szyli swoje misie lub inne pluszaki.
Jak ten dzień spędzili nasi uczniowie relacjonuje Wiktor Gubała, uczeń
klasy II.
Dzisiaj na trzeciej lekcji szyliśmy
pluszowe maskotki. Od rodziców
dostaliśmy materiały potrzebne do
ich wykonania. Pani Agnieszka pokazała nam jak je zrobić i wycięliśmy
z tych materiałów elementy maskotek. Najpierw zszyliśmy je ze sobą,

a potem odwróciliśmy na drugą
stronę i poszliśmy do pani po watolinę, aby je wypełnić. Ja uszyłem
też kołdrę i poduszkę dla swojego
słonia. Wszystkie pluszaki były ładne

i zabraliśmy je do domów.
Agnieszka Michalczyk,
Renata Andraka
nauczyciele SP Młochów
fot. archiwum szkoły

P.P. Nadarzyn

III Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny EKO-MODA
Promowanie idei dbałości o środowisko naturalne wśród dzieci poprzez kształtowanie postaw proekologicznych i nawyków selektywnej
zbiórki było celem przewodnim zorganizowanego w naszej placówce III Międzyprzedszkolnego Konkursu
Ekologicznego – EKO MODA.
Po raz kolejny gościlmy uczestników konkursu z przedszkoli publicznych i niepublicznych

z terenu Gminy Nadarzyn. Uczestnicy konkursu prezentowali kre-
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acje, które zostały wykonane
z surowców wtórnych min.: makulatury, plastiku, korków. Oryginalność strojów była dowodem na
to, że inwencja twórcza i wyobraźnia dzieci oraz ich opiekunów nie
zna granic. Konkurs był doskonałą okazją do wspólnej zabawy,
a także dowodem na to, że z „niczego” można zrobić coś pomysłowego,
coś co daje dużo radości i satysfakcji. Modelki
i
modele
prezentowali
swoje stroje, krocząc
po czerwonym
dywanie przy
dźwiękach
muzyki. Jury
konkursu,
w skład którego wchodzili przedstawiciele
gminnego
Referatu
Rolnictwa,
Ochrony
Środowiska, P.U. Hetman oraz przedstawicielka Rady Rodziców, byli

pod wielkim wrażeniem prezentowanych strojów. Werdykt nie mógł
być inny – wszystkie dzieci zostały
zwycięzcami!!!. Każdy laureat konkursu otrzymał pamiątkowy dyplom
oraz upominek. Pragniemy jeszcze
raz podziękować wszystkim uczestnikom konkursu za wspólną zabawę, placówkom za zaangażowanie
w działalność proekologiczną oraz
fundatorom dodatkowych upominków firmie P.U. Hetman.
Eko-moda to jedno z przedsięwzięć
ekologicznych służących wzmocnieniu więzi emocjonalnej dzieci
z własnym środowiskiem przyrodniczym i społecznym oraz uświadomienie skutków zanieczyszczenia
gleby, wody oraz powietrza. Ufamy,
że uwrażliwianie dzieci na potrzebę
dbałości o otaczające nas środowisko
będzie kolejnym krokiem do rozwoju
postaw proekologicznych młodego
pokolenia.
Dziękujemy wszystkim instytucjom,
które współpracują z naszym przedszkolem w ramach szerzenia świadomości ekologicznej naszych wychowanków.
Małgorzata Kmiecik
fot. archiwum przedszkola
12 (225) grudzień 2017
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S.P. Rusiec

IV Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek
„Hej kolęda, kolęda”
We wtorek 19 grudnia odbył się
czwarty Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek. Tradycyjne, chwytające za
serca kolędy oraz współczesne pastorałki zaprezentowali uczniowie szkół
podstawowych z terenu naszej gminy oraz zaproszeni goście. Głównym
celem imprezy było propagowanie
kultury muzycznej, pielęgnowanie
tradycji kolędowania oraz wprowadzenie w magiczny klimat Świąt Bożego Narodzenia. Konkurs podzielony był na dwie części. Jako pierwsi na
scenie wystąpili soliści oraz zespoły
klas I-III, a po krótkiej przerwie - soliści
i zespoły reprezentujące starszą grupę wiekową. Śpiewający artyści zaprezentowali bardzo wysoki poziom,
zaskakując walorami głosowymi, ciekawą interpretacją utworów oraz pomysłową choreografią. W przerwach
między występami, uczniowie naszej
szkoły zaserwowali nam wspaniałą
muzyczną ucztę, śpiewając, tańcząc
i grając na dzwonkach.
Tegoroczny konkurs był szczegól-

S.P. Nadarzyn

ny, bowiem patronat nad nim objęła
Pani Irena Santor – wielka diwa polskiej muzyki, związana z naszą gminą
od wielu lat. Niestety z przyczyn zdrowotnych, Pani Irena nie mogła przewodniczyć naszemu Jury, ale wspierała nas pozytywną energią przez
cały czas trwania konkursu.
W skład jury weszli: Kamila Michalska – dyrektor NOK; Michał Stawarski – muzyk i pianista jazzowy, założyciel wielu międzynarodowych
formacji jazzowych, pomysłodawca
i współtwórca teledysku promującego Gminę Nadarzyn, Agnieszka Blat
– wicedyrektor SP w Ruścu.
Po burzliwych dyskusjach i zliczeniu wszystkich głosów Jury przyznało następujące nagrody:
Soliści, młodsza grupa wiekowa:
I miejsce Kuba Maliszewski (SP
Nowa Wieś); II miejsce Emilka Osial
(SP Rusiec); III miejsce Gabrysia Ślęzak (SP Kostowiec); Wyróżnienie
Magda Krzysztosiak (SP Wola Krakowiańska).

Soliści, starsza grupa wiekowa:
I miejsce Antoni Orłowski (SP Nadarzyn); II miejsce Magda Grądalska (SP
Nowa Wieś); III miejsce Marta Rytel (SP
Rusiec); Wyróżnienie Hana Vu (SP Kostowiec).
Zespoły, młodsza grupa wiekowa:
I miejsce SP Rusiec; II miejsce SP
Nowa Wieś, III miejsce SP Nadarzyn.
Zespoły, starsza grupa wiekowa:
I miejsce - SP Wola Krakowiańska; II
miejsce SP Rusiec; III miejsce SP Nowa
Wieś;
Wyróżnienie - SP Kostowiec.
Wszystkim pozostałym uczestnikom serdecznie gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie.
Wspaniała atmosfera oraz wysoki
poziom prezentacji sprawił, że nasz
konkurs już na stałe wpisał się w bogaty kalendarz wydarzeń kulturalnych Szkoły Podstawowej w Ruścu
Katarzyna Myzia, Agnieszka Siwiec,
Organizatorki konkursu

Uczniowie poznają świat sztuki

Uczniowie Szkoły Podstawowej
w Nadarzynie im. Witolda Doroszewskiego wraz z rozpoczęciem
nowego roku szkolnego 2017/2018
mają możliwość obcowania ze sztuką. W ramach koła plastycznego realizowany jest program „Spotkanie
ze sztuką”, który finansowany jest
z funduszy unijnych. Zorganizowane zostały wyjazdy edukacyjne do
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Muzeum Etnograficznego i Muzeum
Narodowego w Warszawie. Uczestnicy koła plastycznego brali udział
w warsztatach „Barter, płacidło, moneta” w Muzeum Etnograficznym,
obejrzeli eksponaty sztuki ludowej
oraz lekcji muzealnej„Nie tylko Matejko” w Muzeum Narodowym i podziwiali dzieła malarstwa historycznego.
Z zaangażowaniem uczestniczyli
w warsztatach malarskich przeprowadzonych przez panią
Dorotę
Suwalską,
podczas których poznawali prace artysty
malarza oraz wykonali własne dzieła
malarskie.
Dzięki realizowanemu przez Nadarzyński
Ośrodek
Kultury
projektowi „Galeria 51 m2”

uczniowie naszej szkoły obejrzeli
dwie wystawy: „Wycinanka z Powiśla” oraz „Ikony grupy Agathos”
w ramach realizacji lekcji plastyki.
Podsumowaniem wystawy „Wycinanka z Powiśla” były zorganizowane
przez Nadarzyński Ośrodek Kultury
w naszej szkole warsztaty z wycinanki,
które zostały przeprowadzone przez
panią Marzenę Latoszek - instruktora
rękodzieła artystycznego. Wszystkie
te wydarzenia kulturalne przyczyniły
się do poszerzenia wiedzy i przybliżenia sztuki uczniom naszej szkoły.
Serdeczne podziękowania dla pani
Doroty Suwalskiej i pani Marzeny Latoszek oraz Nadarzyńskiemu Ośrodkowi Kultury.
Renata Kulesza,
nauczyciel SP Nadarzyn
fot. archiwum szkoły
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KARTA NADARZYNIAKA

- już ponad tysiąc osiemset 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.

• Salon Fryzjerski „Marzena”, ul. Główna
98, Rusiec; 15% ogólny zakres usług

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

Nasi partnerzy
(zniżki): KOMUNIKACJA:

• ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, Warszawa.
Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka korzystające z komunikacji ZTM uprawnieni są do
wyrobienia Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy
dostarczyć osobiście do UG Nadarzyn (pokój 216, I p.) lub przesłać na adres e-mail;karta@nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem. Lista punktów wyznaczonych przez ZTM, w których mogą być doładowywane karty: Dworzec Centralny
hala główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich,
Dworzec Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usytuowany na poziomie -1, CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum
Handlowego Blue City (lokal -1/28), Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2 pawilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo ONZ - linia M2 pawilon handlowy nr
1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 pawilon handlowy nr 1012,
Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr 1023, Stacja
Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.
Do biletu normalnego
Rodzaj biletu
30 dniowy imienny obowiązujący
14 zł
w strefie 1 i 2
90 dniowy imienny obowiązujący
54 zł
w strefie 1 i 2
30 dniowy imienny obowiązujący
12 zł
tylko w strefie 2
90 dniowy imienny obowiązujący
30 zł
tylko w strefie 2

Do biletu ulgowego 50%

7 zł
27 zł
6 zł
15 zł

ZDROWIE I RODA:

zakupie kosmetyków po wybraniu
usługi koloryzacji.

• 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

• Gabinet Rehabilitacji oraz Terapii
Bólów Kręgosłupa, ul. Modrzewiowa
26A, Nadarzyn; tel. 696 024 653
• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, Kajetany.
10% ogólny zakres usług .
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• Salon Fryzjerski„Studio 3”,
ul. Mszczonowska 8, Nadarzyn, co druga
koloryzacja premiowana kosmetykiem
ryzjerskim: 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.
• CENTER – GAZ USŁUGI GAZOWE, ul.
Modra 10, Kajetany; tel. 511 929 559; 5
% budowa instalacji gazowej
• Family Company. Usługi hydrauliczne; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn; 10%
usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48,
Nadarzyn; 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
• 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
12 (225) grudzień 2017
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internetowe 6/512.
• Serwis komputerowy Sławomir
Ossowski, ul. Błońska 62, Nadarzyn.
Montaż
i
serwis
komputerów
stacjonarnych 10%, serwis laptopów 5%.
• Majic Dekoracje,Wykończenia,
ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn,
10% farby dekoracyjne, farby
antykorozyjne, lakiery i impregnaty
do drewna, porady malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon, ul. Komorowska 5,
Nadarzyn; 10% usługi wulkanizacyjne;
10% przechowalnia opon i kół.
•ADMAR Budownictwo Sp. z o. o.
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www.
admar-budownictwo.pl: tel. 791 559
291; 5% usługi remontowe, 7% usługi
wykończeniowe.
• Studio Reklamowe, ul. Kalinowa 1
Nadarzyn
100 % nadzory autorskie realizowanych
projektów na terenie Gminy Nadarzyn
od 10.10.2017 r.
• MG www.mg-rolety.pl;. al. Krakowska
95, Raszyn; 5 % rolety materiałowe,
plisy; 10 % siatki przeciw owadom, 5
% rolety zewnętrzne
• Suchy Badyl – Florystyka Artystyczna
ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn; 10
% upominki; 5 % świece; 10 % kwiaty
cięte;5 % kwiaty doniczkowe.
• Centrum Depilacji Laserowej; ul. Winogronowa 20, Rozalin. 10% depilacja
laserowa, 15% fotoodmładzanie,15%
terapia trądziku
• 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,
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tenis ziemny, boisko + sprzęt do gry
w
minigolfl,
angielski
krokiet,badbinton/kometka/indiaka,
boccia. 5% imprezy: szkolenia/
konferencje, imprezy integracyjne,
pikniki
klasowe,
przyjęcia
okolicznościowe, urodziny dla dzieci.
Zniżki/promocje nie łączą się. Nie
dotyczy karnetów.
• Gminny Ludowy Klub Sportowy,
ul. Żółwińska 41, Hala Sportowa
Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy
sportowe organizowane przez GLKS,
30% składki członkowskie 5% obozy
sportowe organizowane przez GLKS,
5% zakup sprzętu sportowego
w firmach będących partnerami
technicznymi GLKS.
• Gminny Ośrodek Sportu Nadarzyn, ul.
Żółwińska 20, Nadarzyn; 30% wynajem
obiektów sportowych; 50% wstęp na
imprezy organizowane przez GOS.
• Ludowy Klub Sportowy Orzeł
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn;
50% wstęp na imprezy sportowe organizowane przez LKS Orzeł; 30%
składki członkowskie, 5% obozy sportowe organizowane przez LKS Orzeł.
• Mazowiecki Klub Karate Kyokushin
SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4; 10%
treningi Karate Kyokushin.
• Akademia Puncher Nadarzyn, ul.
Wiśniowa 26, Nadarzyn; 10% treningi kick-boingu, boksu, muay thi, 10%
treningi Crossfitu,10% akrobatyka,
gimnastyka artystyczna.
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, Pl.
Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10%
bilety wstępu (1 karta - zniżka na jedną
osobę).
•
Fundacja
im.
Borchardta,
Poznańska 16/4 Warszawa. www.
kapitanborchardt.pl 5% rejs stażowo
szkoleniowy dla 1 osoby
8% rejs stażowo szkoleniowy dla
minimum 3 osób. Od 12 października
2016 roku.

EDUKACJA:

• Szkoła Języków Obcych „Arkadia”,
Pl. Poniatowskiego 34, Nadarzyn;
10% język angielski, język hiszpański,
język francuski, język rosyjski, język
niemiecki.
• Szkoła Muzyczna „Animato”, ul.
Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn;
5% wszystkie zajęcia muzyczne.
• Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”,
ul. Przemysłowa
68,
Rozalin;
30% wpisowe;
25%
zajęcia
dodatkowe.
• After School
Club,
ul.
Młodości 2 lok. 7,
Książenice; 10% pakiety świetlicowe i

opieka na godziny.
• Szkoła Tańca Freestyle Dance
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn,
10% taniec, fitness, sztuki walki,10%
masaż, 10% Cross Maraton Nadarzyn.
• Przedszkole
Niepubliczne
7 Krasnoludków
al Kasztanowa
88, Młochów;
www.7krasnoludkow. edu.pl; tel. 517
070 777; 50% wpisowe; 5% czesne.
• Żłobek Happy, ul. Komorowska 71,
Nadarzyn; 60% wpisowe; 8% czesne.

SKLEPY:

• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska

8, Nadarzyn; 5% elektronarzędzia,
pompy WQ, zestawy kluczy,
skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego
43, Nadarzyn;
10% ogólny
asortyment.
• Salon Optyczny „Perfect - Vision”,
Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn;
5% okulary korekcyjne.
• IMBRYK,
Pl. Poniatowskiego
40a, Nadarzyn; 10 %
herbaty; 5% kawy.
• Family Company.
Odzież nowa i żywana;
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 .
memoland.pl;
5%
zabawki
i
akcesoria
dla
dzieci
z wyłączeniem
produktów
aktualnie
promowanych.
Żaneta Wójtowicz - Referat
Organizacyjny
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Szczątki znalezione przy budowie S8 - projekt grobowca
W marcu 2017 roku w Nadarzynie podczas nadzoru archeologicznego nad
pracami budowlanymi prowadzonymi
w związku z modernizacją drogi krajowej E8 do parametrów drogi szybkiego ruchu S8 w trakcie rozbiórki
muru okalającego dawny park przykościelny, w fundamentach znalezione zostały wmurowane ludzkie
szczątki oraz pojedyncze znaleziska
w ziemi. Prace zostały wstrzymane, a teren został objęty śledztwem
prokuratorskim. W jego trakcie, na
zlecenie
Prokuratury
Rejonowej
w Pruszkowie przeprowadzono badania geofizyczne, mające na celu określenie wieku oraz rodzaju znalezisk.
Prace te potwierdziły przypuszczenie
o istnieniu w tym miejscu cmentarza
przykościelnego, którego chronologia została wstępnie określona na XVII
– XIX wiek. Przeprowadzone zostały
archeologiczne, ratownicze badania
wykopaliskowe. Znalezione szczątki zostały ekshumowane i po nabożeństwie żałobnym odprawionym 22

września 2017 r. na nadarzyńskim
cmentarzu przez ks. Andrzeja Wieczorka proboszcza miejscowej
parafii pochowane we wspólnym
grobie.
Powyżej projekt grobowca
przeniesionych szczątków, który
powstanie na wiosnę 2018 r. Inwestorem jest Parafia pw. św. Klemensa w Nadarzynie oraz Gmina
Nadarzyn.
Ponadto Gmina Nadarzyn po-

dejmuje działania, aby znalezione artefakty były eksponowane w
Izbie Tradycji znajdującej się w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nadarzynie.
Więcej o wykopaliskach w październikowym numerze Wiadomości Nadarzyńskich (str. 11) https://
www.nadarzyn.pl/plik,6597,wn10-2017-pdf.pdf

Czas apokalipsy stan wojenny
Zapraszamy Mieszkańców gminy Nadarzyn do zapoznania się z wystawą upamiętniającą 36 rocznicę wprowadzenia
w Polsce stanu wojennego. Wystawę przygotowaną przez Instytutu Pamięci Narodowej obejrzeć można na placu Poniatowskiego w Nadarzynie.
red.

Fot. archiwum UG

Orkiestra OSP Nadarzyn
najlepsza w musztrze
paradnej
Orkiestra OSP Nadarzyn zdobyła
pierwsze miejsce na Mistrzostwach
Świata w Tajlandii!. Podczas festiwalowych zmagań nasi muzycy nie tylko
zwyciężyli w kategorii Street Parade,
ale zajęli również 3 miejsce w kategorii
World Class w pokazie musztry paradnej. Gratulujemy! 		
red.
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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
2 listopada wyjazd zastępu do zalanej
posesji. Po rozpoznaniu nie stwierdzono zagrożenia. Po powrocie do jednostki
okazało się, że został źle przekazany do
PSK adres. Po dojeździe do faktycznie zalanej posesji, wypompowano wodę ze
starej studni do której spływała woda
z zalanych garaży. Działania prowadzone
w godzinach popołudniowych.

Kilka godzin później zostaliśmy zadysponowani do palących się sadzy
w Starej Wsi. Po dojeździe na miejsce,
nie stwierdzono zagrożenia.
24 listopada udział zastępu w ćwiczeniach organizowanych przez PSP
Pruszków na obiekcie Centrum Słuchu
i Mowy. Nasze działania polegały na
stworzeniu linii głównej oraz zabezpie-

Fot. OSP Nadarzyn
5 listopada wyjazd zastępu do busa, który
uderzył w drzewo na Placu Poniatowskiego
w Nadarzynie. Po dojeździe okazało się, że na
terenie naszej gminy doszło do pościgu policyjnego za uciekającym VW. Zabezpieczenie
miejsca zdarzenia, uprzątnięcie chodnika
oraz jezdni. Na miejscu obecne PSP Pruszków, Policja, Pogotowie ratunkowe. Działania prowadzone w godzinach nocnych.
9 listopada wyjazd zastępu do plamy
oleju w Starej Wsi. Po przejechaniu całej
ulicy Grodziskiej nie stwierdzono zagrożenia. Po zgłoszeniu do PSK, okazało się,
że zgłaszający, źle podał adres i udaliśmy się do Książenic. Na miejscu zastaliśmy plamę oleju o wymiarach 15 m na 50
cm. Uprzątnięcie przy pomocy sorbentu
i płynu Sintan. Działania prowadzone
w godzinach nocnych.
13 listopada udział zastępu w gaszeniu
płonących sadzy w kominie w miejscowości
Rusiec. Wyczyszczenie szybu kominowego,
wygarnięcie z pieca resztek płonących drew,
oddymienie budynku. Na miejscu obecne
dwa zastępy PSP Pruszków. Działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
22 listopada wyjazd zastępu do samochodu osobowego, który wjechał do rowu. Po
sprawdzeniu wszystkich większych dróg
w Paszkowie, nie zlokalizowano zdarzenia.
Działania podjęte w godzinach porannych.
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czeniu medycznemu. Na miejscu obecne PSP Pruszków. Działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
25 listopada udział zastępu w usunięciu skutków kolizji samochodu
osobowego z busem na wiadukcie

przy centrum handlowym PTAK. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, uprzątnięcie jezdni. Działania prowadzone
w godzinach popołudniowych. Dwie
godziny później zostaliśmy zadysponowaniu do kolejnej kolizji tym razem
na trasie Katowickiej, gdzie zderzyły się
trzy samochodu osobowe. Nasze działania obejmowały zabezpieczenie miejsca
zdarzenia oraz uprzątnięcie drogi.
28 listopada udział zastępu w usunięciu
skutków wypadku samochodu ciężarowego oraz busa. Zabezpieczenie miejsca
zdarzenia, wycięcie dostępu do poszkodowanego, który znajdował się we wraku busa, uprzątnięcie jezdni. Na miejscu
obecne były dwa zastępy PSP Pruszków,
WRD Pruszków, Pogotowie Ratunkowe.
Działania prowadzone w godzinach od
nocnych do późno porannych.
30 listopada wyjazd zastępu do palącego się samochodu na trasie Katowickiej.
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia, ugaszenie przy pomocy gaśnicy oraz wody.
Na miejscu obecne PSP Pruszków. Działania prowadzone w południe.

Szczęśliwego Nowego Roku
życzą druhowie z OSP Nadarzyn

Fot. OSP Nadarzyn

Panu Leszkowi Łabęckiemu
Nauczycielowi SP Nadarzyn
wyrazy szczerego żalu i współczucia z powodu śmierci

Teścia

składają Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej
im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie
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Harmonogram dyżurujacych aptek w powiecie pruszkowskim - 2018 r.
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Gmina Nadarzyn Liderem Zmian
20 grudnia 2017 r. Pani Danuta Wacławiak przewodnicząca Rady Gminy
Nadarzyn podczas uroczystej gali odebrała nagrodę dla Gminy Nadarzyn.
Gmina Nadarzyn uzyskała tytuł „Lidera Zmian, Samorząd 2017” w plebiscycie organizowanym przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów
Unijnych. Samorząd zajął III miejsce
w kategorii „Najskuteczniejsi” w subregionie warszawskim zachodnim.
W plebiscycie Lider RPO WM wyłoniono gminy, które w każdym subregionie województwa mazowieckiego
najaktywniej i najskuteczniej ubiegały się o pozyskiwanie funduszy europejskich. W wielu gminach środki
pozyskane z Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 przyczyniły
się do rozwoju, a także wpłynęły na
zmianę krajobrazu całego regionu.
W ramach dotychczas prowadzonych
naborów gminy mogły ubiegać się
o fundusze na m.in. odnawialne źródła
energii, projekty społeczne, zakup wozów ratowniczo-gaśniczych czy rozwój e-usług.
Plebiscyt „Lider Zmian, Samorząd
2017” miał na celu zaprezentowanie
samorządów, które przodują w pozyskiwaniu funduszy europejskich. W kategorii Najskuteczniejsi w subregionie
warszawskim zachodnim III miejsce
zajęła Gmina Nadarzyn. Miernikiem
skuteczności samorządów były kwoty
dofinansowań w ramach podpisanych
umów, które zsumowano, a następnie
podzielono przez liczbę mieszkańców.

W przypadku Gminy Nadarzyn osiągnęła wynik 866,46.
Gmina Nadarzyn regularnie aplikuje
o środki zewnętrzne. W oparciu o zgłaszane potrzeby przygotowywane są
projekty, które mają istotne znaczenie
dla rozwóju Gminy oraz całego regionu. Rok 2017 przyniósł kilka pozytywnych wyników konkursów. Efektami
starań samorządu w ostatnim czasie
jest np. pozyskanie 5 995 720 zł na realizację projektu „OZE w Gminie Nadarzyn”, czy 2.880.123,51 na „Rozwój
terenów zieleni” . W marcu br. Gmina
otrzymała 4,5 mln zł na budowę ścieżek rowerowych, których realizacja
stopniowo postępuje.
Aktualnie na terenie Gminy Nadarzyn realizowane są następujące projekty unijne:
Projekt pn. „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”
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014-2020.
Projekt pn. „Wsparcie dla uczniów
Gminy Nadarzyn” z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.
Projekt „Bliżej rynku pracy – Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF” z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt pn. „Regionalne partnerstwo
samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego
w zakresie e-administracji i geoinformacji” - (Projekt ASI) z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Projekt pn. „Rozbudowa istniejącej
sieci kanalizacyjnej w aglomeracji
Nadarzyn” z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 20142020, II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu”, działanie 2.3 „Gospodarka
wodno-ściekowa w aglomeracjach”
Projekt pn. ”OZE w Gminie Nadarzyn”
- realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
Projekt pn. „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn” - realizowany
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, II
oś priorytetowa Ochrona środowiska
Projekty krajowe realizowane w 2017
roku:
Projekt powszechnej nauki pływania
„Umiem pływać – edycja 2017” z Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, Ministerstwa Sportu i Turystki.
Projekt pn. „Zapewnienie funkcjonowania 16 miejsc opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 w gminnym żłobku „Zaczarowany Ogród” w Ruścu” z Resortowego Programu Rozwoju instytucji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3
„Maluch – edycja 2016”.
Projekt pn. „Budowa boiska piłkarskiego, placu zabaw i siłowni zewnętrznej w miejscowości Parole”
z Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury Sportowej – Edycja 2016,
z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Projekt pn. „Lokalny Animator Sportu” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Projekt pn. „Zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Młochów” - realizowany
przy współfinansowaniu: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
red.
fot. funduszedlamazowsza.eu
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Z życia parafii...
Statystyka
Z radością informujemy, że w listopadzie 2017 Sakrament Chrztu przyjęły:
Hubert Tłustowski, Lilianna Nowrotek,
Oliwia
Rogojsz,
Piotr
Hadrian,
Amelia
Sosnowska
Z przykrością informujemy, że w listopadzie 2017 odeszli z naszej Parafii:
śp. Helena Wojtysiak, śp. Michał Rachwalik, śp. Genowefa Jakubiak, śp.
Stanisław Dębski, śp. Zofia Klotz, śp.

Marianna Siwiec, śp. Maria Murzynowska, śp. Bożena Hryniewicz-Batory, śp. Maciej Bujnowski, śp. Anna
Ciechomska;
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...
Pamiętajmy w modlitwach za zmarłych z naszych rodzin.
ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa
w Nadarzynie

Drodzy Parafianie
W atmosferze przepełnionej dziękczynieniem składanym Panu Bogu
za dar Bożego Narodzenia prosimy
przyjąć najserdeczniejsze życzenia.
Niech Chrystus, przychodzący obdarowuje Was swoją łaską, pokojem
oraz potrzebnymi ludzkimi siłami
a Matka Najświętsza niech wyprasza
dary nieba.
Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
życzą Księża z Nadarzyna

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
Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
Tel. 728 947 323

Internet: www.parafianadarzyn.
pl, e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
Szanowni Państwo.
Dziękując za życzliwość i wszelkie
formy wsparcia, życzymy wielu łask
Bożych, radości i pokoju na święta
Bożego Narodzenia i na nadchodzący Nowy Rok.
Parafialny Zespół Caritas

Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Nadarzyn do uczestnictwa
w ulicznych jasełkach „Orszaku Trzech Króli”, które odbędą się 6 stycznia 2018 roku.
Uroczystość organizowana jest przez Parafię Rzymskokatolicką pod wezwaniem
św. Klemensa w Nadarzynie, Nadarzyński Ośrodek Kultury,
przy współpracy z Nadarzyńskim Szczepem Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha” imienia Żołnierzy
Wyklętych, Urzędem Gminy Nadarzyn, Szkołami Podstawowymi w Nadarzynie,
Ruścu, Młochowie, Kostowcu i Woli Krakowiańskiej,
Gminnym Ogniskiem Dziecięco-Młodzieżowym „Tęcza”, Cukiernią W-Z Nadarzyn.

Zbiórka przy cmentarzu Parafialnym ul. Sitarskich g.11.30 przegląd i prezentacja orszaków.
Serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykłym wydarzeniu!
24
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V Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia
W sobotę, 2 grudnia w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury odbyło się uroczyste zakończenie
V Nadarzyńskich Dni Profilaktyki
i Zdrowego Stylu Życia.
Prezentację
podsumowującą
wydarzenia w ramach NDP przedstawiła Krystyna Masłowska – pełnomocnik Wójta ds. uzależnień.
Gościem specjalnym wieczoru był
zespół Wolna Grupa Bukowina.
Zespół zagrał wybrane utwory,
które powstały na przestrzeni 46
lat działalności scenicznej, od najwcześniejszych, których autorem
tekstów był Wojciech Bellon po
najnowsze. Klimatyczne, ciepłe
i z poczuciem humoru spotkanie
z Grażyną Kulawik, Wacławem
Juszczyszynem, Wojciechem Ja-

Fot. arch. NOK

rocińskim Markiem Zarankiewiczem i Krzysztofem Żesławskim.
„Szukam, szukania mi trzeba
Domu gitarą i piórem,

A góry nade mną jak niebo,
A niebo nade mną jak góry”.
Sielanka o domu -WGB

Betlejemskie Światło Pokoju w Nadarzynie
W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem pali
się wieczny ogień. To od niego co roku odpalana jest
świeczka. Jej płomień przekazywany przez skautów
i harcerzy ogrzewa domy oraz serca ludzi na całym
świecie.
Betlejemskie Światło Pokoju zawitało również do
nas. Tradycyjnie przynieśli je harcerze ze Szczepu
Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych.
„W Tobie jest światło” to hasło przyświecające tegorocznej sztafecie Betlejemskiego Światła Pokoju.
Harcerze i harcerki po raz dwudziesty siódmy stali
się strażnikami światła, które jest symbolem nadziei
i pokoju między narodami.		
red.

Pomaganie jest fajne - sukces Szlachetnej Paczki
Miło jest nam poinformować, że Szlachetna Paczka odniosła ogromny sukces.
W tym roku pomogliśmy 18 rodzinom,
a łączna wartość wszystkich paczek wynosiła ok. 45tys. zł!!!
Było nam ogromnie miło widząc łzy radości u rodzin, które otrzymały Szlachetną Paczkę.
Chciałabym serdecznie podziękować
Darczyńcom, bez których nie widzielibyśmy tych emocji, Straży Gminnej,
która pomagała nam rozwozić paczki
(a było ich mnóstwo) oraz niezastąpionym i najlepszym wolontariuszom, dzięki ich zaangażowaniu 18 rodzin otrzymało pomoc.
Pomaganie jest fajne! Dziękuję
Lider regionu Martyna Szwed
12 (225) grudzień 2017
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Firma Greenyard zatrudni do kompletacji towaru. Umowa
o pracę + benefit system. Wymagana książeczka sanepid.
CV na adres;greenyardpoland@gmail.com
lub tel. 663 600 679, 691 414 254
Firma Greenyard zatrudni pracownika biura. Praca
z dokumentacją przewozową, w systemie zmianowym.
CV na adres:greenyardpoland@gmail.com
Firma Greenyard zatrudni do kompletacji towaru w magazynie mroźnia.Stawki od 18,19 zł do 24 zł za godz.
Wymagana książeczka Sanepid.
CV na adres:greenyardpoland@gmail.com lub
tel. 663 600 679, 691 414 254

Finco –Stal Serwis Sp. z o.o.
ul. Skulska 7, Nowa Bukówka poszukuje: OPERATORÓW LINII
PRODUKCYJNEJ DO CIĘCIA BLACH oraz MAGAZYNIERÓW.
Oczekiwania: gotowość do pracy
w systemie zmianowym, umiejętność pracy w zespole,
odpowiedzialność, uprawnienia na wózki widłowe i suwnice
mile widziane. Oferujemy: praca na pełen etat z atrakcyjnym
wynagrodzeniem, stabilne zatrudnienie w firmie
o ugruntowanej pozycji na rynku.
CV proszę przesłać na:
praca@fincoserwis.pl
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Firma zatrudni do serwisu sprzątającego, praca
w godz. 6-14. Cały etat. Kajetany koło Nadarzyna,
mile widziane panie. Tel. 512 117 975
Kupię mieszkanie do 60 m kw. w Nadarzynie lub na
terenie.Gminy Nadarzyn.
Tel. kontaktowy: 602 261 301, 607 825 013
Pranie i odkurzanie tapicerki samochodowej
i wykładzin. Pranie urządzeniem Karcher, odkurzanie urządzeniem
Rainbow. Tel. 502 337 965
Sprzedam pilnie, bezpośrednio działkę budowlaną,
Urzut 1200 mkw, tel. 668224244

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni kucharkę. Telefon 607-615-231
Student IV roku Politechniki Warszawskiej udzieli
korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338

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)
Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów.
Tel. 604 408 618
Sprzedam działkę budowlaną w Urzucie. Tel. 505 987 404

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

Wywóz nieczystości płynnych
Tel. 503 906 665 SZYBKO - TANIO - SOLIDNIE

Sprzedam działkę 1000 m, Rozalin
ul. Winogronowa, tel. 697 022 283, 695 139 595

Firma zatrudni do serwisu sprzątającego:
mile widziane panie. Praca w godzianch
popołudniowych. Miejsce pracy: Kajetany
k. Nadarzyna, tel. 510 272 943

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli,
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088

Przyjmę do pracy w kwiaciarni i zakładzie
pogrzebowym. Tel. 602 120 832; 22 720 33 69

12 (225) grudzień 2017
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Sprzedam 2 fotele, tapicerka, schowki wym.1mx1m, stolik
TV szklany, szafka pod TV, szafki kuchenne, pochłaniacz nad
kuchenkę, firany 2 szt. szer. 7 m, stabilizator nowy prawa
kostka roz.38. Tel 694 930 816

Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej
Tel. 505 367 915
Zatrudnię do warsztatu samochodowego w Wolicy
elektro - mechanika, samodzielnego mechanika
oraz pomoc mechanika samochodowego.
Tel 602 765 845, od pn-pn 8.00-17.00

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. Tel. 785 063 795
Pranie wykładzin, tapicerki.
Tel. 604 408 618, 22 662 30 20
Sprzedam dom 180m2 w centrum Nadarzyna
Tel. 511 289 481

Do wynajęcia lokal na I piętrze w centrum Nadarzyna
(Rynek, Pl. Poniatowskiego 38), tel. 510-868-334

Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7):
przyjmie ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni
manikiurzystkę
(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

Sprzedam ogrodzoną działkę budowlaną – 1000 m
kw. w Rozalinie – dostęp do mediów.
Tel. 22 729 86 01; 661 160 045; 505 002 003

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

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

Usługi ogrodniczo - porządkowe „od A do Z”
Transport do 3,5 t. Samochód, wywrotka z HDS,
mini-koparko - ładowarka „Avant”;
podnośnik koszowy 20 m

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

www.haniax.pl; email: haniax71@wp.pl
Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481, 793 311 894
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Ważne telefony
Policja
997
Komisariat Nadarzyn:		
22 729 81 77 		
Komenda Pow. Pruszków:
22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna 			
998
Pruszków 			
22 758 62 52
				
22 758 77 01
OSP Nadarzyn 			
22 729 81 83
OSP Młochów			
22 729 91 99
Straż Gminna
22 720 08 67
Pogotowie gazowe		
992
Gazownia Warsz. O/Pruszków
22 758 85 46
Pogotowie energetyczne		
991
Pogot. energ. Konstancin Jez.
22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe 		
999
Pruszków 			
22 755 52 22
				
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn 			
22 729 81 28
Młochów 			
22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)
Urząd Gminy Nadarzyn
Sekretariat		
22 729 81 85 w. 100, 101
Fax			
22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami 22 729 81 93
w. 161,162
Referat Urbanistyki i Architektury 22 729 81 98 w. 151,
152,153,
Referat Działalności Gospodarczej w. 172
Referat Inwestycji 22 739 97 06 w. 126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu
w. 110 - 116
Referat Realizacji Podatków i Opłat w. 121- 124, 120
Kasa
w. 203
Referat ds. funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
			
w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji 				
w. 165,166
Gminny Zespół Oświatowy.
w. 190,191
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych
w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz
ochrony informacji niejawnych 		
w. 197
Samodzielne stanowisko ds. audytu
w. 195
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie 22 739 73 44
w. 171
Biuro Rady Gminy		
22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:		
Dowody osobiste			
22 729 89 14
Ewidencja Ludności
22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ. 22 729 81 73;
w. 183, 184, 185, 186, 187 tel/fax 22 739 73 20
świadczenia rodzinne
22 739 97 07
Przesiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami pracy wodociągowe:			
503 755 217
kanalizacji sanitarnej: 22 729 83 20; 516 378 261
Starostwo Powiatowe:
Sekretariat 			
22 738 14 00
12 (225) grudzień 2017

Fax 				

22 728 92 47

Nadarzyński Ośrodek Kultury
22 729 89 15
Gminny Ośrodek Sportu 		
22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum
				
22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”
w Nadarzynie			
22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie
22 729 90 47
Żłobek w Ruścu
22 724 50 66
Liceum w Nadarzynie
22 739 96 90; 22 739 98 16
SP Kostowiec			
22 729 91 69
SP Młochów		
22 729 91 40
SP Nadarzyn			
22 729 81 66
SP Rusiec			
22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska		
22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie		
22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie		
22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy		
22 729 81 65
Przedszkole „Maluch”		
22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”		
607 615 231
Przedszkole „Jupik”		
22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”
695 743 265
Przedszkole „Bajkowy Lasek”
502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi 519 743 727; 22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia „Sternik”
22 739 70 74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie
502 936 482
Niepubliczna Szkoła Podstawowa Pitagoras tel. 728 52 52 54
Fundacja Kultury Informacyjnej w Nadarzynie
				
22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie 		
22 729 89 13
Biblioteka w Młochowie 		
22 729 90 09
Urzędy Pocztowe:
05-830 Nadarzyn 		
22 729 81 18
05-831 Młochów 			
22 729 91 48
Apteki:
ul. Błońska 6 B			
22 729 88 31
ul. Sitarskich 1 			
22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a		
663 913 821
				
22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1
22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka			
22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody):		
22 739 57 25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie 22 739 76 20
				
22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie
				
22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu
				
22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny
Maryi w Kostowcu 22 729 94 37; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
22 729 94 37; 517 541 169;
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia
w Walendowie 		
22 729 88 80 lub 81
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K U LT U R A

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

KORDEL M.: Serce z
piernika
Zatrzymaj się i rozejrzyj dookoła.
Czasami tyle wystarczy, by w twoim życiu zaczęły się
dziać cuda. Serce
z piernika przeniesie cię w świat,
w którym najważniejsza jest siła marzeń,
a cuda – duże i małe – zdarzają się wtedy, kiedy
najbardziej ich potrzebujesz.
DIONNE K.: Córka króla moczarów
Znakomity thriller psychologiczny. Helena Pelletier potrafi polować na zwierzęta
i wytropić każdy ślad. Nauczyła się tego
od ojca, z którym dorastała w całkowitym odosobnieniu w domku na trzęsawiskach. Mężczyzna był jej bohaterem,
wzorem do naśladowania i idolem – do
czasu, gdy zaczęła sobie uświadamiać,
że obie z matką są na bagnach więzione,
a ojciec kontroluje całe ich życie.
LEWANDOWSKA-KĄKOL A.: Arystokracja : powojenne
losy polskich rodów
Rody, które na
trwałe zapisały się
w historii Polski.
Nazwiska,
które
znamy z podręczników; wielcy bohaterowie, wodzowie, kanclerze. Zawsze –
w pierwszych szeregach, kiedy nadciągały
dziejowe zawieruchy. Nadszedł jednak czas,
gdy kataklizm, zmiótł polskie rody arystokratyczne z areny dziejów chyba bezpowrotnie.
Jak odnaleźli się w nowej rzeczywistości po
roku 1989? Czy wolna wreszcie Polska czekała
na powrót swoich historycznych liderów? Jak

wygląda współczesność polskiej arystokracji?
DIAZ J.: Wszystkie
marzenia świata
Niezwykła powieść
o nadziei, marzeniach i przemijaniu. Príncipe de
Asturias, hiszpański transatlantyk,
wyrusza w – jak
się potem okazuje – swój ostatni
rejs do Ameryki Południowej. Na pokładzie
„hiszpańskiego Titanica” podróżuje wiele
osób – każda z nich w innym celu i z innym marzeniem zmierza ku nowemu życiu
w Argentynie. Autor nie tylko snuje opartą
na faktach barwną, wielowątkową opowieść, lecz także zmusza do refleksji na temat upływu czasu – sto lat później zdajemy
sobie sprawę, że choć świat wokół nas tak
bardzo się zmienił, marzenia i dążenia ludzi
są w gruncie rzeczy niezmienne.
HANKS T.: Kolekcja nietypowych zdarzeń
Pokochaliście go jako Forresta Gumpa,
teraz pokochacie go jako pisarza. Debiut
literacki wybitnego i uwielbianego aktora to ciekawy zbiór opowiadań - eleganckich, poruszających, zabawnych, niekiedy
figlarnych, czasami melancholijnych i zawsze zaskakujących.
TISCHNER
J.:
Krótki przewodnik po życiu :
nieznane teksty
Miłość,
piękno i wolność,
lęk i nienawiść
nierozerwalnie
związane
są
z ludzką na-

turą. Ksiądz Józef Tischner pokazuje,
jak iść przez życie, by być szczęśliwym
i spełnionym. Skłania do refleksji nad
tym, co jest naprawdę ważne, co jest
istotą człowieczeństwa. Jego uniwersalne rozważania, pełne mądrości ludzi gór, pomogą Ci odnaleźć spokój
i wewnętrzną wolność.
PASZYŃSKA
M.:
Krwawe morze
Krwawe morze to
porywająca
powieść dopracowana w każdym calu.
Imperium Osmańskie fascynuje, zadziwia i przeraża.
Historia przeplata się z fikcją literacką,
a w cieniu politycznych knowań i walki o
władzę rozgrywają się ludzkie dramaty.
MONTELIUS
M.:
Mężczyzna z Albanii
Szpiegowska
zagadka,
przyjaźń,
zdrada… Opowieść
o ludziach, którzy
uwierzyli w nowy
porządek świata, o
tych, którzy sprawowali nad nimi kontrolę, i o tych, którzy przeszli na drugą stronę, gdy wiatr
zmienił kierunek. W Sztokholmie ginie
mężczyzna – spada z wysokiego tarasu.
Okazuje się, że ma w kieszeni albański
paszport, ale władze zaprzeczają o jego
istnieniu!

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.
12 (225) grudzień 2017

31

Wiadomości Nadarzyńskie

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

Z cyklu Koncerty dla dużych i małych
7 stycznia o godz. 16.00 zapraszamy na koncert noworoczny w wykonaniu zespołu Palmerianki

Palmerianki, to najpopularniejszy zespół w całej galaktyce. Cztery super dziewczyny
grają, śpiewają i świetnie się przy tym bawią. W te Święta postanowiły odwiedzić również Ziemię. Wcześniej bywały tu często w Teatrze 6. Piętro w Warszawie. Nauczyły się
świątecznych piosenek i zagrają koncert specjalnie dla Was. Podczas koncertu dowiecie
się czy pada śnieg, gdzie jest Mikołaj i co jest najlepszym prezentem. Zaśpiewają Wam
również o choince, świątecznych potrawach i magii Świąt. Palmerianki bardzo lubią
ziemskie Święta i publiczność, nie przegapcie okazji do spotkania z nimi.
Zapraszamy Was na koncert, podczas którego będą wspólne śpiewy i tańce, zabierzcie
rodziców, dziadków nie będą się nudzić!!!.
Jak śpiewają Palmerianki można posłuchać na You Tube: https://m.youtube.com/watch?v=9xoVXPagrsk						Wstęp wolny

14 Stycznia 2018r. po raz trzynasty
Nadarzyński Ośrodek Kultury zagra z WOŚP
Celem 26. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jest pozyskanie środków „dla
wyrównania szans w leczeniu noworodków”. Startujemy od 15.00.
W programie m.in.:
koncert Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn pod kier. Mirosława Chilmanowicza, Taneczny
mix - grupy Pauliny Piśkiewicz (NOK), Baletnice Agnieszki Biedrzyckiej (NOK), Młodzi
Duchem (NOK), Zespół rockowy z LO Nadarzyn
W tym dniu nasi wolontariusze będą kwestować:
Nadarzyn - w pobliżu Kościoła św. Klemensa po Mszach św. o godz. 8.00, 9.00, 10.30,
12.00, 17.00 i przed Mszą o godz. 20.00, w NOK 15.30-20.00, w PTAK WARSAW EXPO
i Centrum Mody 11.00 – 15.00, Młochów – Park .
Podczas imprezy w NOK odbędzie się licytacja darów i loteria fantowa. Zachęcamy
Państwa do podarowania przedmiotu na licytację lub na loterię (do 12 stycznia). Weź
udział w licytacji!!!
Organizator Sztabu: Nadarzyński Ośrodek Kultury, Szef sztabu: Monika Mazurek
Współorganizator: Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie

Zimowe warsztaty artystyczne
Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat w terminie od 15 do 26 stycznia 2018 r.
w godz. 8:00-16:00. Tygodniowy koszt 170 zł. Zapisy w sekretariacie NOK od
2 stycznia 2018 r. Wpłata przy zapisie w sekretariacie NOK w godz. 13:00-19:00 od pon.czw. w piątki 13:00-19:00.
W programie m.in. :
wycieczki, zajęcia sportowe, warsztaty plastyczne, zabawy integracyjne, kino NOK.
UWAGA! PRZY ZAPISIE WYMAGANA JEST LEGITYMACJA SZKOLNA DZIECKA
Z WPISANYM NUMEREM PESEL!
I Tydzień
16.01 (wtorek) Hulakula, warsztaty naukowe na wesoło.
17.01 (środa) Hulakula- Lekcja W-F w kręgielnie, czyli gramy i poznajemy tajniki gry
w kręgle.
18.01 (czwartek), Sala Zabaw „Tęcza”
II Tydzień
23.01 (wtorek) Stacja Grawitacja
24.01(środa) Eksperymentarium Łódź,
25.01 (czwartek) g. 12:30-15:00 Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych,
WYMAGANE OBUWIE NA ZMIANĘ
Nadarzyński Ośrodek Kultury, Plac Poniatowskiego 42, www.nok.pl
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Sołtys Stanisław Żukowski,
Rada Sołecka,
Publiczne Przedszkole w Wolicy
oraz Nadarzyński Ośrodek Kultury
serdecznie zapraszają
Mieszkańców Wolicy
na

Spotkanie opłatkowe.

7 stycznia(niedziela) 2018r.
godz.14:00
Świetlica NOK w Wolicy
ul. Przedszkolna 2.
Świetlica NOK w Urzucie

Zabawa
Andrzejkowa
z Klaunem Fredem
Mimo
losowych
komplikacji,
z
kilkudniowym
opóźnieniem,
ale udało się… 1 grudnia odbyła się zabawa andrzejkowa, którą
poprowadził dla nas Klaun Fred.
Niesamowity, barwny, zabawny,
z cudownym podejściem do dzieci sprawił i młodszym i starszym
wiele radości. Był pokaz sztuczek
i akrobacji cyrkowych, zabawy animacyjne i tańce. Jako, że była to
impreza andrzejkowa nie mogło zabraknąć wróżb i przepowiedni oraz
słodkiego poczęstunku. Całość imprezy zakończył niezwykle magiczny pokaz baniek mydlanych w wykonaniu klauna. Dziękuję pani Annie
Rutkowskiej za wykonanie pięknych
zdjęć, które można obejrzeć na stronie www.nok.pl w zakładce świetlica
w Urzucie oraz na Facebook świetlica
Agnieszka Sokołowska
Instruktor świetlicy NOK w Urzucie

12 (225) grudzień 2017
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Świetlica NOK w Parolach
Grudzień niechybnie obwieszcza
zbliżający się koniec roku. Czas podsumowań starego i snucie planów na
nowy. Dla nas mijający rok był wyjątkowy. Przenieśliśmy się do nowego
obiektu, z nowymi możliwościami
i dużymi przestrzeniami. Taka zmiana, to wyzwanie z jakim musimy się
mierzyć, ale to również szansa. Poszerzamy ofertę. To, co obecnie można
u nas znaleźć to zajęcia z języka
angielskiego, aerobik, zajęcia ceramiczne, zajęcia komputerowe dla
dorosłych, spotkania Koła Gospodyń
Wiejskich, domowe SPA, warsztaty artystyczne, kulinarne, spotkania
muzyczne. Ale to, co zasługuje na
najwyższe uznanie to ludzie skupieni wokół świetlicy, ludzie na których
zawsze można liczyć, na ich pomoc
i bezinteresowność, na zaangażowanie, wsparcie rzeczowe, finansowe.
To, o czym na koniec roku chciałabym wspomnieć to, że w świetlicy
NOK w Parolach od października
w każdy czwartek spotykają się
uczestnicy projektu „Trzy stoliki”. Autorem i pomysłodawcą projektu jest
pan Janusz Potempski. A efekt kilkumiesięcznej pracy mogliśmy zobaczyć i posłuchać podczas muzycznego wieczorku andrzejkowego, który
odbył się 25 listopada w świetlicy.
Wystąpili: vocal - Iwona Oloś, Joanna
Potempska, Katarzyna Przywecka,
Anna Stec a na gitarach towarzyszyli
im panowie Janusz Potempski i Paweł
Wołoszyn. Muzyczne doznania okraszone były, jak zawsze smacznym, poczęstunkiem przygotowanym przez,
jak zawsze niezawodne i pomocne
panie z Koła Gospodyń Wiejskich
w Parolach. Dziękuję również za pomoc w przygotowaniach: Kasi Chruściak, sołtysowi wsi Parole Mirosławowi Chruściakowi i panu Mirosławowi
Młoźniakowi.

Osikowa Dolina
27 listopada panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Parolach, Młochowie
i Koła Kulinarno - Twórczego z Urzutu oraz instruktorzy Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury odwiedzili Osikową
Dolinę. Czym jest Osikowa Dolina
i dlaczego właśnie tam pojechaliśmy? To miejsce gdzie czas inaczej
płynie. Miejsce, w którym z wiórków
osikowego drzewa wyrabia się ręcznie ozdoby. To jest również miejsce
gdzie został uszyty największy na
świecie kapelusz z osiki i tym samym
został wpisany do Księgi Rekordów
Guinnessa. Ale ponad wszystko jest
to miejsce, gdzie są wspaniali ludzie.
Serdeczni instruktorzy i właściciel,
który zaraża pasją do tego, czym
się zajmuje od wielu lat a z tradycji
rodzinnej uczynił sposób na życie.
Wyjazd na warsztaty do Koziegłów
pozwolił zdobyć nowe umiejętności
i poznać nowe techniki ale również
pozwolił na wymianę doświadczeń
pań z kół gospodyń.

Mikołajkowo
W niedzielę 3 grudnia w świetlicy
w Parolach pojawił się Mikołaj. Obdarował prezentami dzieci korzystające
z zajęć świetlicowych w Młochowie,
Urzucie, Rozalinie, Wolicy i w Parolach. To nie była jedyna atrakcja tego
dnia. Odbyły się również Mikołajkowe Zawody Aut Stołowych, które poprowadziła dla nas RCliga. Ogromne
emocje nie tylko w wyścigach, w których do wygrania był puchar (zdobyła
Maja Niedbała) ale również podczas
wizyty Mikołaja. Mikołaj jest dla ludzi
w każdym wieku o czym mogli się
przekonać zebrani tego dnia w świetlicy dorośli.
Majewska Monika
Instruktor świetlicy NOK w Parolach

27 stycznia (sobota) 2018r. w godz. 17.00-22.00

zapraszamy na Bal Karnawałowy
Prowadzenie, zabawy, konkursy: Filip Borowski
Oprawa muzyczna: zespół Aperkus
W cenie biletu także: kawa, herbata i miła obsługa
Przekąski oraz zimne napoje we własnym zakresie.
Bilety do nabycia w kasie NOK od 15 stycznia, w godz. 13.00 – 19.00.
Liczba miejsc ograniczona!!!
Wstęp: 30 zł. od osoby; karta mieszkańca - 25zł.
Zapraszamy osoby pełnoletnie!!! Mile widziane stroje karnawałowe
12 (225) grudzień 2017

Świetlica w Wolicy

Warsztaty twórcze
”Ramka z muszelek”
W listopadzie w naszej świetlicy odbywały się warsztaty ozdabiania ramek muszelkami. Największą frajdą dla
dzieci podczas pobytu nad morzem
jest zbieranie różnych skarbów - muszelek, bursztynów czy kolorowych kamyczków. Muszelki mają różne kształty,
kolory, wielkość. Zamiast ukrywać je
w pudełkach czy szufladach można
nimi ozdobić ramkę na zdjęcia np. z wakacji. Mogą one być przyjemną ozdobą
wnętrza, przez długi czas będą cieszyć
oko i przywoływać wspomnienia lata.
Własnoręcznie zrobione przez nas ramki przeznaczymy na upominki dla babć
i dziadków z okazji ich święta. Dzieci
i młodzież bardzo zaangażowały się
w wykonanie swoich prac. Nasze prace
są niepowtarzalne i sprawiły uczestnikom warsztatów wiele radości i satysfakcji z dobrze wykonanej pracy. Serdecznie dziękuję wszystkim za wspólnie
spędzony czas i zapraszam na zajęcia
w każdy piątek i sobotę. Każdy znajdzie
tu coś dla siebie.
Barbara Skrobisz
Instruktor świetlicy NOK w Wolicy

Narysujmy film na
tablicy!
Styczniowe
Kino
Nokusiowe
poświęcone
będzie
filmom
rysunkowym.
Pokażemy
m.in. jeden z odcinków popularnego współczesnego serialu Elżbiety
Wąsik „Hip-hip & Hurra” oraz znany
nieco starszym widzom film z serii
„Pomysłowy Dobromir”. Po projekcji
zapraszamy na warsztaty animacji
filmowej. Tym razem pod opieką Julii Karasiewicz wspólnie narysujemy
film na tablicy.
Zapraszamy dzieci oraz ich opiekunów 28 stycznia (niedziela) na godzinę
16.00.
WSTĘP WOLNY!
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Kino NOKowe

21 X NOWY JORK

„21 x Nowy Jork” w Nadarzynie
Obsypany nagrodami, niezwykły dokument już w styczniu w Kinie Nokowym. „Hipnotyzujący obraz samotności w wielkim mieście, odmalowany w imponującym wizualnie stylu, dopełnionym zapierającą dech w piersiach ścieżką dźwiękową.” - napisali w uzasadnieniu jurorzy jednego z międzynarodowych festiwali, na którym film ten został doceniony.
Po projekcji tradycyjnie zapraszamy na rozmowę z twórcą - Piotrem Stasikiem. Niektórzy
w kinonokowych widzów pamiętają, że reżyser odwiedził Nadarzyn tuż po powrocie ze
zdjęć do tego filmu. Pokazywaliśmy wówczas jeden z jego wcześniejszych dokumentów,
ale Piotr Stasik opowiadał również o wrażeniach z pracy w Nowym Jorku. Zachwycona publiczność złożyła „zamówienie” na kolejne spotkanie i kolejną projekcję, gdy film będzie
już gotowy. Reżyser dotrzymał obietnicy złożonej wówczas naszym widzom i już w styczniu ponownie odwiedzi Nadarzyn. Zapraszamy 12 stycznia (w piątek) o godzinie 19:00.
WSTĘP WOLNY!

3 lutego 2017r., o godz. 18.00
zapraszamy na monodram w wykonaniu

Wojciecha Pszoniaka
BELFER
autor - Jean-Pierre Dopagne
przekład – Bogusława
Frosztęga
reżyseria – Michał Kwieciński
scenografia i kostiumy Irena Biegańska

Wśród
przeznaczonych na scenę utworów
trudno o tekst bardziej
naszpikowany znaczeniami i stawiający więcej
pytań. W swej warstwie
fabularnej jest to historia
nauczyciela licealnego,
któremu przyszło uczyć
literatury w szkole dla
tak zwanej trudnej młodzieży.
Krytycy
i
publiczność byli zachwyceni
tonem sztuki. Podkreślali, że Belfer nie
opowiada wyłącznie o trudnym życiu nauczycieli. Uznali, że ten monodram,
opisując mikrokosmos szkoły daje pod rozwagę, o ile nie kwestionuje wartości naszego społeczeństwa. A także współczesnego teatru. W recenzjach
z Belfra pisano, że sztuka jest jak gdyby lustrem odbijającym nas wszystkich.
Piękny dramat pełen czułości i humoru, w mistrzowskim wykonaniu Wojciecha
Pszoniaka.

Bilety w cenie 50zł - normalny 45zł.– karta mieszkańca
w sprzedaży od 22 stycznia 2018r w kasie NOK w godz. 13.00
– 19.00, oraz online – www.nok.pl
Spektakl pokazany zostanie w ramach współpracy z MIK.
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Film dokumentalny.
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Premiera: 2017. 07. 21
Barwny, 70 min
Scenariusz, reżyseria, zdjęcia: Piotr Stasik
Muzyka: Karol Rakowski
Montaż: Piotr Stasik, Dorota Wardęszkiewicz, Tomasz Wolski
Produkcja: Lava Films
Dokumentalny esej o kondycji współczesnego człowieka żyjącego w zachodnim społeczeństwie w XXI wieku,
opowiedziany głosami 21 bohaterów
spotkanych w nowojorskim metrze. Podróżni w różnym wieku, o różnych kolorach skóry pochodzą z różnych zakątków
świata i z różnych powodów znaleźli
się w Nowym Jorku. Kamera, z podziemia, wychodzi za nimi na powierzchnię,
aby obserwować chwile z ich życia – od
śmiesznych i absurdalnych do dramatycznych i pełnych smutku. Bohaterowie szukają miłości, ale nie mają na nią
siły. Międzyludzkie więzy rozpadają się
w zgiełku mediów społecznościowych.
http://u-jazdowski.pl/kino/repertuar/21-x-nowy-jork

PIOTR STASIK
Absolwent Szkoły Wajdy i Instytutu
Stosowanych Nauk Społecznych na Uniwersytecie Warszawskim. Współtworzył Towarzystwo Inicjatyw Twórczych
„ę”, wykładał w Przedszkolu Filmowym
w Szkole Wajdy, był prezesem Stowarzyszenia Film 1,2. Zrealizował cykle filmów
„Jak zrobić film” (2010) oraz „Muzykoteka szkolna” (2011). Jego dokumenty
„Dziennik z podróży” (2013), „Koniec lata”
(2010), „7 x Moskwa” (2005), „21 x Nowy
Jork” (2016), „Opera o Polsce” (2017) były
prezentowane i nagradzane na wielu festiwalach.
Na podstawie: http://www.polishdocs.
pl/pl/rezyser/23/piotr_stasik

Rubrykę redaguje Kamila Michalska
Dyrektor NOK
12 (225) grudzień 2017
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SPORT

Sport szkolny
Gimnazjaliści w finale wojewódzkim tenisa stołowego
W piątek 15 grudnia w Grodzisku
Mazowieckim rozegrano mistrzostwa rejonu warszawskiego zachodniego w tenisie stołowym dziewcząt
i chłopców klas gimnazjalnych.
Powiat pruszkowski reprezentowali
uczniowie nadarzyńskich klas gimnazjalnych.
Chłopcy zwyciężyli zajmując pierwsze miejsce w rejonie i zakwalifikowali się na finał wojewódzki w tenisie
stołowym, który odbędzie się w maju
2018 roku. Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i kolejnych awansów.
Nadarzyńskie gimnazjalistki w końcowej klasyfikacji zajęły miejsce szóste
w rejonie.
Wiesław Iwaniuk,
koordynator sportu szkolnego

Srebro i brąz w mistrzostwach powiatowych

Tenis stołowy:

Nadarzyńscy zawodnicy
najlepsi w powiecie
W czwartek 30 listopada w Hali Sportowej GOS przy ulicy Żółwińskiej rozegrano mistrzostwa powiatu w tenisie stołowym dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych i klas gimnazjalnych powiatu pruszkowskiego.
Gminę Nadarzyn reprezentowali uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Kostowcu - dziewczęta i chłopcy oraz chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie. Zawodniczki z S.P. Kostowiec zjęły I miejsce w swojej kategorii. Równie
dobrze zaprezentowali się chłopcy z tej szkoły, którzy także zwyciężyli w swojej kategorii. Zawodnicy z S.P. Nadarzyn zajęli drugie miejsce.
Klasy Gimnazjalne z naszej gminy reprezentowała drużyna dziewcząt
i dwie drużyny chłopców. Nasze zawodniczki okazały się bezkonkurencyjne.
Nasi gimnazjaliści także stanęli na podium zajmując I i II miejsce.
Mistrzowie powiatu w poszczególnych kategoriach będą walczyć o awans
do finału wojewódzkiego w Grodzisku Mazowieckim. Serdecznie gratulujemy
i życzymy kolejnych awansów.
Wiesław Iwaniuk,
koordynator sportu szkolnego

We wtorek 12 grudnia uczniowie ze
SP w Kostowcu reprezentowali powiat
pruszkowski w rejonowych mistrzostwach tenisa stołowego, które rozegrano w Grodzisku Mazowieckim. Po
emocjonujących pojedynkach dziewczęta zajęły miejsce drugie, a chłopcy
trzecie.
Gratulujemy!
Wiesław Iwaniuk,
koordynator sportu szkolnego

Gminny Turniej
szachowy
12 grudnia w Szkole Podstawowej w Kostowcu odbył się gminny finał szachów szkół podstawowych. Uczniowie rywalizowali
w dwóch kategoriach wiekowych klasy I - III i IV - VII.
Klasyfikacja końcowa: I miejsce - SP.
Nadarzyn, II miejsce - SP. Rusiec, III
miejsce - SP. Wola Krakowiańska, IV
miejsca - SP. Kostowiec i Niepupliczna Szkoła Podstawowa „Promienie”
z Nadarzyna, V miejsce - SP. Młochów.
W trakcie turnieju przewidziany był
drobny poczęstunek, a po zakończeniu rywalizacji zawodnicy otrzymali
„mikołajkowe” upominki.
Wiesław Iwaniuk,
koordynator sportu szkolnego
12 (225) grudzień 2017
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Tenis stołowy

Jesteśmy liderami!

3 grudnia odbyło się bardzo ważne spotkanie w 5 lidze mężczyzn pomiędzy
zespołami GLKS Nadarzyn, a UKS Mosir Basket I Sochaczew. W pierwszej części
meczu były zacięte pojedynki, a gospodarze i goście byli nastawieni na zwycięstwo.
Tomek Trzaskowski wygrał 3:0, a Maks Nawarski uległ Wojciechowi Gablerowi 0:3. Pewne zwycięstwa odnieśli Piotr Napiórkowski i Dominik Borowski wy-

Fot. arch. GLKS

grywając swoje pojedynki po 3:0. Te zwycięstwa dodały naszym zawodnikom
pewności. Postanowiliśmy zaryzykowac i zagrać deble na 2 punkty. Udało się.
Stan meczu po deblach 5:1 dla Nadarzyna.
W kolejnych grach pojedynczych Nawarski i Trzaskowski zagrali odważnie
i dokładnie wygrywając swoje mecze po 3:1. W ostatnich grach tego spotkania
kropkę nad i postawili Borowski i Napiórkowski. Wynik meczu 9:1 dla nas.
My się bardzo cieszymy, a przeciwnicy muszą wziąć się za trening. SUPER!!!
Jesteśmy liderami.
Piotr Napiórkowski
Piłka siatkowa

Siatkarski Ośrodek
Szkolny w Nadarzynie
Siatkarskie Ośrodki Szkolne (SOS) to
ogólnopolski projekt szkoleniowy finansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, skierowany do dzieci
i młodzieży. Jego głównym celem jest upowszechnianie sportu,
a w szczególności siatkówki.

SOS powstał w 2012 roku z inicjatywy Polskiego Związku Piłki Siatkowej.
To jedyny, tak szeroko zakrojony, nowoczesny siatkarski projekt szkoleniowy dla dzieci i młodzieży na świecie. Obejmuje szkoły podstawowe,
gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w całym kraju. Opiera się na idei
współpracy szkoły, lokalnego samorządu i związku sportowego.
Dzięki współpracy lokalnego samorządu, klubu sportowego GLKS
Nadarzyn, GOS-u i szkół: Liceum
Ogólnokształcącego i Szkoły Podstawowej w Nadarzynie taki projekt możemy realizować. Projekt ten
spowodował,że po raz kolejny zostaliśmy wyróżnieni i otrzymaliśmy
sprzęt sportowy, mamy także możliwość uczestnictwa w szkoleniach,
a nasze zawodniczki mogą znaleźć się
wśród najlepszych siatkarek w kraju.

Dwójeczka ponownie ze złotem!

W sobotę 9 grudnia odbył się Turniej „DO SIEGO ROKU” zorganizowany przez warszawski klub METRO.
W rywalizacji wzięło udział 21 zespołów. Każdy do rozegrania miał po 1012 spotkań. Drugi raz z rzędu nasze
siatkarki wywalczyły złoto. Tym razem to Ola z Natalią wygrały wszystkie sety - brawo!!!
Na zakończenie zespoły dostały
słodkie upominki, medale oraz puchary.
Gratulujemy Naszym zawodniczkom!
Klasyfikacja końcowa:
1. GLKS Nadarzyn 1 (Ola R., Natalia)
2. Rekord Zambrów 2
3. Rekord Zambrów 1
4. KS METRO 1
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5. MOS Wola 1
6. GLKS Nadarzyn 3 (Ola P., Ula)
7. Rekord Zambrów 3

8. Sparta Warszawa
9. GLKS Nadarzyn 2 (Karola, Oliwka)
GLKS Nadarzyn

Fot. arch. GLKS
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Czwóreczki zagrały Mikołajkowo
w Międzyborowie!
17 grudnia odbył się turniej dla czwórek, w którym wzięły udział dwa nasze
zespoły. Różowo nie było, bo stać nas na więcej, ale cenna lekcja jak zawsze nie
pozwoli nam spocząć na laurach!
Po łatwych zwycięstwach w pierwszej fazie, druga runda była już trudniejsza.
Oba zespoły z Nadarzyna znalazły się w „ósemce”, w grupie z zespołem Krótka
Mysiadło, który to zespół w finale pokonał zawodniczki z Płocka. Oba zespoły
musiały uznać wyższość siatkarek z Mysiadła.
Walka toczyła się jednak do końca. Ostatecznie drugi zespół zajął 7 miejsce,
natomiast pierwszy zespół przegrał mecz o trzecie miejsce z zespołem Lesznowola i zajął 4 miejsce w zawodach.
Zawodniczką wyróżniającą się tego dnia była w zespole G L K S Nadarzyn 1
Maja Krzemińska.
Ostateczna kolejność zespołów:
1. Krótka Mysiadło
2. Volley Płock
3. Lesznowola I
4. G L K S Nadarzyn I
5. Wrzos Międzyborów I
6. Volley Płock II
7. G L K S Nadarzyn II
8. Lesznowola II
9. Lesznowola III
10. Wrzos Międzyborów II
11. Zielona I
12. Zielona II

Świąteczny Turniej Mini
Piłki Siatkowej Dziewcząt
Udany występ naszych zawodniczek 16 grudnia na turnieju w Międzyborowie,.
W zawodach udział wzięły dwa zespoły G L K S w kategorii trójek, dwa
zespoły dwójek oraz 4 osoby w singlach, bo tylko taką liczbę zespołów
dopuszczał organizator z jednego
klubu.
Nasze zespoły zdobyły złoty i srebrny medal w kategorii dwójek!! Jeden
zespół trójek zdobył złoty medal i jeden- 5 miejsce w turnieju!
W założeniu organizatora rozgrywki dla singli miały być zabawą. Zwycięzca turnieju nie został wyłoniony,
najważniejsze było, aby dzieci grały.
Zwycięzcą była każda zawodniczka,
która wzięła udział w turnieju.
Wszystkie dziewczęta otrzymały dyplomy i medale pamiątkowe
w kategorii single, dwójki. Były także
słodkie upominki.
Dla trzech najlepszych zespołów
w kategorii trójek były medale oraz
słodkie upominki .Zostały także
wyróżnione najlepsze zawodniczki
w kategoriach trójek, w naszym zespole wyróżniona została Weronika
Urbańska.
Gratulujemy zespołom wysokiej
formy przed Świętami, a rodzicom
dziękujemy za współpracę.
Dominika Leśniewicz

GLKS Nadarzyn

Siatkarki GLKS Nadarzyn awansowały do półfinału play-off
o Mistrzostwo II Mazowieckiej Ligi Kadetek
Tempo rozgrywek jest jak rozpędzone Pendolino.
W sobotę nasze dziewczęta pokonały NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki
na wyjeździe 0-3 (19-25 18-25 21-25),
a dziś w niedzielę powtórzyły ten wynik w rewanżu u siebie (25-21 25-18
25-22).
W nadchodzącym tygodniu w półfinale zmierzymy się z ekipą Nike Węgrów .
Zwycięstwo dedykujemy zmarłemu 8 grudnia wielkiemu mentorowi
sportu i przyjacielowi klubu śp. Wójtowi Januszowi Grzybowi.
Fot. arch. GLKS
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I Mazowiecka liga młodziczek
Przed turniejem wynik brałbym
w ciemno, po... czuję (i chyba nie
tylko ja lekki niedosyt). Po kolei.
Pierwszego dnia przeszliśmy drogę z piekła do nieba.
Po dwóch porażkach z Ateną
Warszawa i LTS Legionovia Legionowo wygraliśmy po zaciętym
meczu 2-1 z aktualnym Mistrzem
Polski MOS Wola Warszawa.
Drugiego dnia w pierwszym pojedynku graliśmy z liderem rankingu mazowieckiej ligi czyli pierwszą
drużyną Metra Warszawa, która
do tej pory w lidze nie przegrała w tym sezonie żadnego meczu. Nie napiszę nic odkrywczego jak powiem, że do faworytów
tego pojedynku nie należeliśmy.
Tymczasem dziewczyny zagrały
w pierwszym secie bardzo dobrze.
Skutecznie i taktycznie serwowały,
dobrze przyjmowały i odważnie
atakowały.
Pierwszy set dla Nadarzyna,
w drugim lepsze okazały się Warszawianki. Tie-break po niesamowitej walce i emocjach dla GLKS-u
15-13. Tak wygraliśmy 2-1 z liderem.
Ostatni mecz z Nike Ostrołęka...
To z kolei była droga z nieba do

piekła. Pierwszy set decydowanie
wygrały zawodniczki GLKS-u i chyba była to najlepsza partia w naszym wykonaniu na tym turnieju.
Potem było już gorzej. Mnóstwo
błędów najpierw w przyjęciu,
a potem dodatkowo w zagrywce
i ataku. W konsekwencji przegraliśmy ten mecz 1-2. Mimo porażki
z dwoma zwycięstwami zostajemy
w I lidze na następny turniej.
Spadają MOS Wola Warszawa
i Nike Ostrołęka.
Poziom zawodów był bardzo wysoki. Myślę, że w ciągu tych dwóch
dni w Nadarzynie gościliśmy 1-2
(a może i więcej) drużyn, które
w tym sezonie zagrają o medale
Mistrzostw Polski Młodziczek.

12 grudnia nasze siatkarki rozegrały
pierwszy mecz półfinału fazy play - off
o Mistrzostwo II Mazowieckiej Ligi Kadetek. Przeciwnikiem była ekipa Nike
Węgrów, która do tej pory w rozgrywkach nie straciła nawet seta. Zespół rywalek to nie tylko starsza, ale również
dużo silniejsza fizycznie ekipa co było
do zauważenia „gołym okiem”. Całe
spotkanie można byłoby nazwać meczem zmienniczek. To właśnie rezerwowe: Milena Malinowska, Julia Głodek, Ola Bąkiewicz, Julia Brzeczkowska
wchodzące z „ławki” w trudnych momentach dawały bardzo dobre zmiany szczególnie w zagrywce, ale też
w obronie i przyjęciu. Na słowa uznania zasłużyły również:

Skład GLKS-u: Kinga Wrońska,
Milena Malinowska, Gabrysia Dębowska, Gabrysia Jedlińska, Julia
Stępień, Asia Polski, Ola Bąkiewicz,
Wiktoria Nawrocka, Julia Brzeczkowska, Julia Głodek, Gabrysia
Maruszewska, Asia Zaborowska,
Amelia Karwowska.
BRAWO DZIEWCZĘTA !!!!!
Dariusz Zwoliński, trener

Fot. facebook
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Mazowiecka Liga kadetek

Fot. archiwum GLKS

rozgrywająca
Gabrysia
Dębowska (bardzo dobrze w wystawie
i grze na siatce - kilka skutecznych
bloków na rosłych skrzydłowych),
młodziutka Kinga Wrońska (zagrywka
i atak oraz fenomenalne akcje w obronie) oraz Natalia Mokrzycka, która po
początkowych niepowodzeniach od
II seta zagrała skutecznie w ataku na
środki siatki.
GLKS Nadarzyn - Nike Węgrów 3-1
(25-22 26-24 25-23 27-25).
Sprawa awansu rozstrzygnęła się w
sobotę 16 grudnia w Węgrowie. Nasze
zawodniczki walczyły o trzecie miejsce.
Skład GLKS-u: Gosia Żwirska, Kinga
Wrońska, Gabi Dębowska, Asia Polski,
Wiki Kunicka, Mila Malinowska, Asia
Miszczuk, Julia Głodek, Julia Stępień,
Martyna Tadzik, Natalia Mokrzycka,
Ola Bąkiewicz., Eliza Kolarczyk, Julia
Brzeczkowska.
12 (225) grudzień 2017
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Organizacja zajęć
w hali sportowej
Gminnego Ośrodka
Sportu
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. 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...

„Mikołajki ze sztuką”, 16.12.2017 r.

Wykład otwarty UTW „Ikona w kulcie domowym”,
Ewa Grześkiewicz, 12.12.2017 r.

arch. GLKS
fot. M.Fot.Kołecka

Koncert Męskiego Zespołu Wokalnego Kairos,
17.12.2017 r.

14 Stycznia 2018 r. - gramy z WOŚP
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Wernisaż wystawy ikon grupy Agathos, 17.12.2017r.
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