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Rok założenia 1986

Serwis samochodów
ul. Mszczonowska 28 A; 05-830 Nadarzyn
tel. 729 88 05; fax 729 88 02; kom. 603 855 562
czynne: pn – pt 8-17; sobota 8-13
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aBlacharstwo – lakiernictwo
aSamochody zastępcze
aRozliczenia bezgotówkowe
aHolowanie 24h/dobę
aElektro-mechanika, filtry,

aKupno - sprzedaż samochodów

całych i powypadkowych

aKlimatyzacja

Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat,
francuskie, japońskie

www.westcar.pgrs.pl

e-mail: biuro@westcar.pgrs.pl
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Z ostatnich Sesji...

Ważne sprawy na bieżąco…

W dniu 28 listopada 2013 roku odbyła się XXXVIII
Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli
następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XXXVIII/387/2013 w sprawie ustalenia stawki
podatku rolnego na rok 2014. Podatek ten zostaje obniżony –
podstawą do jego obliczenia w 2014 roku na obszarze Gminy
Nadarzyn jest opłata 40 zł za 1dt* (kwintal) żyta.
2. Uchwała Nr XXXVIII/388/2013 w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej
w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie,
za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
w roku 2013.
3. Uchwała Nr XXXVIII/389/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Parole w Gminie Nadarzyn - etap I.
4. Uchwała Nr XXXVIII/390/2013 w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
działki położonej we wsi Parole w Gminie Nadarzyn.
5. Uchwała Nr XXXVIII/391/2013 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Nadarzyn do współpracy w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w Warszawskim
Obszarze Funkcjonalnym i zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Nadarzyn a pozostałymi gminami Warszawskiego
Obszaru Funkcjonalnego.
6. Uchwała Nr XXXVIII/392/2013 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości
stanowiącej własność Gminy Nadarzyn.
7. Uchwała Nr XXXVIII/393/2013 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w drodze darowizny nieruchomości gruntowej
położonej w Starej Wsi, gm. Nadarzyn.
8. Uchwała Nr XXXVIII/394/2013 w sprawie uchwalenia
rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok.
9. Uchwała Nr XXXVIII/395/2013 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Nadarzyn na rok 2013. Dochody budżetu gminy zostały
zwiększone i po zmianach stanowią kwotę 80.374.694,30 zł.
Natomiast wydatki budżetu gminy po zmianach stanowią
kwotę – 77.297.563,12 zł.
10. Uchwała Nr XXXVIII/396/2013 w sprawie zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2019.
Treść wszystkich uchwał na www.bip.nadarzyn.pl
red.
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Podatki w 2014 roku

Z uwagi na zbliżający się nowy rok podatkowy Wójt
Gminy informuje, iż w 2014 r. nie zostaną zwiększone
podatki lokalne tj. podatek od nieruchomości, podatek
rolny i podatek od środków transportowych. Wszelkie
szczegóły dotyczące stawek podatkowych oraz deklaracji
i informacji podatkowych znajdą Państwo na stronie www.
bip.nadarzyn.pl w zakładce „karty usług - jak załatwić  sprawy” (podatki i opłaty lokalne).
Stawki podatku od nieruchomości utrzymane na rok 2014:
- od gruntów: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji
gruntów i budynków – 0,85 zł od 1 m² powierzchni; pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrownie
wodne – 3,50 zł od 1 ha powierzchni; pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku
publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,15 zł od
1 m² powierzchni;
- od budynków lub ich części: mieszkalnych – 0,45 zł od 1 m²
powierzchni użytkowej, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,50 zł od
1 m² powierzchni użytkowej; zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym – 9,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej; związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów
o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające
tych świadczeń – 3,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m² powierzchni użytkowej:
- pozostałe budynki (budynki gospodarcze, garaże wolnostojące,
komórki, domki letniskowe 7,00 zł od 1 m² powierzchni
użytkowej;
- od budowli – 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4
ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7.
Stawka podatku leśnego zgodna z Komunikatem Prezesa
GUS z dnia 21 października 2013 r. - z 1 hektara lasu		
186,42 zł za 1m³ drewna x 0,220 = 41,0124.
Szczegóły dot. podatku transportowego w kolejnym numerze
WN.
Iwona Myśliwy
– Kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat
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Inwestycje:

Zadania inwestycyjne
zrealizowane w 2013 r.:
- Budowa hali widowiskowo-sportowej w Nadarzynie.
Otwartą we wrześniu 2013 r. halę przy miejscowym przedszkolu udało się wybudować w ciągu 6 miesięcy. Powstała
ona dzięki współfinansowaniu w ramach Europejskiego
Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,
w ramach działania 413 „Wdrażanie Lokalnych Strategii
Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój
wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007 -2013. Obiekt przeznaczony jest do różnego rodzaju zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz okolicznościowych
imprez i spotkań.

Hala przy PP Nadarzyn
- Wyłonienie wykonawcy w trybie przetargowym na kompleksowe wykonanie inwestycji w trybie zaprojektuj i
wybuduj: budowa szkoły podstawowej i gimnazjum wraz
z halą sportową w Ruścu. Obecnie realizowany jest stan
zerowy szkoły podstawowej i części ogólnej – administracyjnej obiektu.
Budowa kompleksu oświatowego w Ruścu

- Zakończono budowę I etapu kanalizacji sanitarnej w Wolicy
(rozpoczęta w 2009 r. , obejmuje ponad 11 km 633 m instalacji)
oraz rozpoczęto prace projektowe związane z II etapem;
- Remont nawierzchni ulicy Długiej w Wolicy.
- Remont nawierzchni ulicy ul. Jodłowej w Strzeniówce
oraz montaż oświetlenia.
- Rozbudowa SUW Bieliny – wykonanie dwóch nowych studni
głębinowych, w związku z planowaną modernizacją SUW.
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- Remont i modernizacja parku „Skwer przy ul. Lipowej
w Nadarzynie” – zakończono I etap (część sportow). W tej
części znajdują się boiska do piłki koszykowej i stoły do tenisa. Kolejny, II etap - część rekreacyjna placu wg umowy
powstać ma do 31.10.2014 roku.
- Rozbudowa OSP Nadarzyn – zakończona w listopadzie
2013 r. , polegała na dobudowie pomieszczenia, do którego
przeniesiona została funkcjonująca od kilku lat miejscowa
izba pamięci (fot. poniżej).

- Przebudowa ul. Kwiatu Paproci w Strzeniówce.
- Budowa nakładki bitumicznej w Nadarzynie (ulica boczna
od ul. Mszczonowskiej).
- Budowa nakładki bitumicznej i kanalizacji w Ruścu
(ul. Promienista).
- Remont nawierzchni mineralno – bitumicznej z frezowaniem odcinka drogi gminnej w Parolach zakończono 1 etap
prac remontowych do dnia 30.04.2014 r. zostanie wyremontowane kolejne 700 m.
- Wyłonienie wykonawcy w trybie przetargowym na przeprowadzenie remontu ul. Turystycznej w Nadarzynie (320
m) oraz ul. Jeżynowej w Strzeniówce (120 m).
- rozpoczęcie przebudowy: ulicy Łoniewskiego w Kajetanach,
ulicy Przepiórki w Szamotach, ulicy Porzeczkowej
w Strzeniówce oraz ulicy Wiklinowej w Urzucie.
Budowa ul. Łoniewskiego

- Wykonanie projektu budowy kanalizacji wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę, w miejscowościach: Rozalin, Kostowiec, Urzut, Stara Wieś.
- Realizacja projektu budowy oczyszczalni i kanalizacji dla
Woli Krakowiańskiej i Krakowian.
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami na
ul. Osiedlowej, ul. Sezamowej i ul. Kwitnącej w Ruścu
(wykonawca nie zrealizował prawidłowo zleconego zadania, ogłosił upadłość firmy i trwa postępowanie

12(176) grudzień 2013

z syndykiem) oraz Młochów - Żabieniec.
- Opracowanie projektu na oświetlenie ul. Żwirowej
w Ruścu.
- Remont i zaadaptowanie na potrzeby publicznej biblioteki pomieszczenia po dawnym USC przy Palcu
Poniatowskiego. Nowocześnie wyposażony, otwarty
w październiku oddział , przeznaczony jest dla dzieci i
młodzieży.
- Realizacja placów zabaw w ramach Rządowego
Programu Radosna Szkoła: przy Szkole Podstawowej
w Woli Krakowiańskiej oraz przy Szkole Podstawowej
w Młochowie. W 2012 roku w ramach tego samego
programu powstał plac zabaw przy SP Nadarzyn i SP
Kostowiec.
- Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
w Ruścu, w ramach projektu pn. „Zagospodarowanie
przestrzeni publicznej poprzez utworzenie miejsca rekreacyjno – edukacyjnego przy Szkole Podstawowej
w Ruścu” realizowanego w ramach programu OSI
4LEADER działania 413, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętych programem rozwoju obszarów
wiejskich na lata 2007 - 2013 z zakresu małych strategii. Obecnie przy wszystkich 5 szkołach podstawowych
i 3 przedszkolach na terenie Gminy Nadarzyn znajdują
się nowoczesne place zabaw dla dzieci.
Plac zabaw przy SP w Woli Krakowiańskiej

- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy i przebudowy świetlicy w Urzucie.
- Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej budowy dwóch garaży przy OSP Młochów.
- Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy
chodnika przy ul. Błońskiej w Nadarzynie oraz odwodnienia ul.
Magnolii w Strzeniówce.
- Wymiana instalacji centralnego ogrzewania wraz z wykonaniem rozdziału ciepła na budynek przedszkola oraz biblioteki
w Młochowie.
- Dostawa, montaż i uruchomienie systemu podajników i automatyki sterującej centralnym ogrzewaniem w SP w Woli
Krakowiańskiej.
- Dostawa wraz z montażem zabawek na place zabaw przy
Przedszkolu Publicznym w Młochowie i Przedszkolu Publicznym
w Wolicy.
- Wykonanie pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy
Pl. Poniatowskiego 9.
- Zakup namiotu ratowniczego na potrzeby jednostki OSP
Nadarzyn.
Ponadto wykonane były remonty cząstkowe dróg gminnych;
dostarczono 3000 ton tłucznia betonowego i 3000 ton tłucznia
kamiennego (które rozdysponowane były na poszczególne sołectwa według zapotrzebowania zgłaszanego przez sołtysów).
Przeprowadzono także bieżące profilowanie dróg gminnych, a także bieżące uzupełnianie oznakowania drogowego.
Również jak co roku zgodnie ze zgłaszanymi przez dyrektorów placówek oświatowych potrzebami w okresie wakacyjnym przeprowadzone były stosowne remonty i modernizacje
w szkołach i przedszkolach.
Referat Inwestycji

- Opracowanie dokumentacji projektowej drogowej nakładki bitumicznej ul. Jemiołowa w Starej Wsi.
- Opracowanie projektu budowy chodnika w Walendowie
(ul. Brzozowa).
- Budowa oświetlenia w Walendowie (ul. Brzozowa).
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w Wolicy
(ul. Ogrodnicza i ul. Zielona).
- Rozpoczęcie budowy oświetlenia w Krakowianach
(termin wykonania robót do 30.12.2013 r.);
- Opracowanie dokumentacji projektowej budowy
oświetlenia ulicznego: ul. Akacjowa i ul. Komorowska
w Nadarzynie, ul. Spacerowa i ul. Pruszkowska
w Strzeniówce, ul. Myśliwska w Ruścu, ul. Bukietowa
w Walendowie, ul. Poranka w Kajetanach, ul. Ekologiczna
w Urzucie, ul. Przemysłowa w Rozalinie, ul. Grodziska
w Starej Wsi.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej:
kolejnych odcinków sieci wodociągowej w Kajetanach
(ul. Czarny Las), w Wolicy (św. Piotra i Pawła),
w Młochowie (ul. Pawia).
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej
rozbudowy i nadbudowy wraz z adaptacją pomieszczeń na
świetlicę gminną w Rozalinie.
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Urząd Gminy - informacja
Informujemy, że w związku z zamknięciem
roku budżetowego, w dniach 23 -31 grudnia 2013 roku
kasa Urzędu Gminy będzie nieczynna.
Za utrudnienia przepraszamy.

System
gospodarowania
odpadami
komunalnymi
Informujemy, że szczegółowy harmonogram
wywozu śmieci dla poszczególnych miejscowości
Gminy Nadarzyn na rok 2014 znajduje się na stronie:
www.nadarzyn.pl w zakładce
Ochrona środowiska/ Informacje i uchwały.

Przypominamy także, że mieszkańcy Gminy zobowiązani są
do wnoszenia opłaty za smieci do 10. dnia każdego miesiąca
za miesiąc poprzedni.
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
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POZYSKIWANIE FUNDUSZY
Kończy się czas unijnej perspektywy finansowej 20072013. Od przyszłego roku Unia Europejska wchodzi w nowy
okres finansowania 2014-2020. Co to oznacza dla gminy?
Przede wszystkim nowe możliwości pozyskiwania funduszy.
Bardzo liczymy na uruchomienie nowych programów regionalnych i programów rozwoju obszarów wiejskich, z których
można spodziewać się największych środków.
Od roku 2007 Gmina Nadarzyn aktywnie pozyskiwała różne
fundusze, w tym także unijne na zadania realizowane w naszej gminie. W tym czasie, pracując na stanowisku ds. funduszy zewnętrznych doprowadziłam do realizacji 41 projektów.
W gminie realizowane były i są także projekty pozyskane i
przeprowadzone bezpośrednio przez: GOPS, NOK, Ognisko
„Tęcza”, Bibliotekę oraz placówki oświatowe. Zgodnie z
wolą Wójta Gminy i przy akceptacji Rady Gminy od początku
2007 roku czyniono starania, by korzystać z jak największej
liczby możliwych do uzyskania środków.
Pozyskanie dofinansowania zewnętrznego jest procesem
wielotorowym i wieloetapowym, uzależnionym od różnych
czynników. Informacje o możliwości złożenia wniosków są
podawane do publicznej wiadomości. Instytucje wdrażające
programy unijne, także ministerstwa, Urząd Marszałkowski,
instytucje samorządowe, fundacje itp. ogłaszają nabory czyli
konkursy na najlepsze wnioski w konkretnych dziedzinach.
Punktem wyjścia do pracy nad wnioskiem są potrzeby gminy wpisane do budżetu gminy oraz wyszczególnione w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Trzeba wyraźnie zaznaczyć,
że planowany udział w konkursie o pozyskanie środków musi
być realistyczny i zgodny z możliwościami budżetowymi. Nawet planowane (a więc teoretyczne) dochody i wydatki muszą
być zgodne z tym, na co pozwala budżet danego roku. Zapisy
te są weryfikowane przez RIO (Regionalną Izbę Obrachunkową), która opiniuje budżet oraz przez Radę Gminy uchwalającą budżet.
Wraz z ogłoszeniem naboru publikowany jest regulamin
konkursu i szczegółowo opisane są wymogi jakie należy spełnić. Pojawia się lista niezbędnych załączników. To trudny etap,
ponieważ czasu na ogół nie jest dużo (najczęściej miesiąc). W
zależności od rodzaju projektu lista potrzebnych dokumentów
może być bardzo długa. Zgłoszenie projektu inwestycyjnego do konkursu pociąga za sobą konieczność przygotowania
pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Także opracowania studium wykonalności, czasami audytu np. energetycznego, itp. Od momentu ogłoszenia konkursu trwa więc
„walka” z czasem. Spełnienie postawionych wymagań zależy
od trzech czynników: po pierwsze od napisania dobrze uzasadnionego wniosku, a do tego potrzebna jest ścisła współpraca
referatów Urzędu Gminy (głównie finansowego, inwestycyjnego, geodezji, architektury) i dyrektorów placówek, jeśli to
ich dotyczy; po drugie, od uzyskania dokumentów z innych
instytucji (np. zgody Starostwa, decyzji Urzędu Marszałkowskiego, pozwolenia na budowę, zgody konserwatora zabytków
itd.) oraz po trzecie, czy zdążymy zgrać wszystkie elementy na
czas. Szczególny problem dotyczy zgromadzenia w oznaczonym terminie dokumentacji na inwestycje. Dlatego najczęściej
można składać wnioski na te inwestycje, które są zaplanowane
do realizacji własnymi siłami gminy i już wcześniej rozpoczęto
gromadzenie dokumentacji np. projektowej, kosztorysów itp.
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Inną ważną sprawą jest wnikliwe sprawdzenie wymogów i
wytycznych dotyczących naborów wniosków. Mieliśmy takie sytuacje, gdy nie spełnialiśmy jednego zaledwie z bardzo
długiej listy wymogów i już na wstępie nie mieliśmy szans
na uzyskanie dofinansowania. A zdarzały się także bardzo
krzywdzące nas wymagania np. jako podstawowe kryterium
określenie wskaźnika G (czyli dochodu na 1 mieszkańca, który stawia nas na czołowym miejscu wśród gmin Mazowsza),
co skreślało naszą gminę z możliwości aplikowania w danym
naborze, albo odejmowano nam wiele punktów. Np. wysoka
średnia uzyskana przez uczniów szkoły w Ruścu, paradoksalnie spowodowała, że już na wstępie odebrano nam 20 ze stu
kilkunastu punktów, co zepchnęło jeden z naszych wniosków
poza ramy dofinansowania. To samo z niskim poziomem bezrobocia w naszej gminie. Wbrew pozorom dobra kondycja naszej gminy, stabilny budżet, wysoki poziom oświaty, czy dobre wyposażenie placówek oświatowych nie podnosio oceny
wniosku lecz sprawiało, że część złożonych projektów została
przez instytucje dofinansowujące przesunięta na dalekie pozycje w listach rankingowych, ze względu na bardzo korzystny
obraz naszej gminy.
Gdy wniosek znajduje się na tzw. liście rankingowej „nad
kreską” czyli został zaakceptowany do dofinansowania, wówczas następuje przygotowanie do podpisania umowy. Lista
załączników do umowy jest w większości bardzo długa. Na
przykład ostatnio przygotowany wniosek na zajęcia dodatkowe w szkołach podstawowych wymagał złożenia załączników
od a do z. Co ważne, zanim Wójt Gminy podpisze umowę, każdy projekt unijny musi zostać przyjęty przez Radę
Gminy. Uchwała Rady Gminy zatwierdzająca projekt do realizacji jest jednym z niezbędnych załączników do podpisania
umowy o dofinansowanie a może być podjęta dopiero wtedy,
gdy zapada konkretna decyzja instytucji przyznającej dofinansowanie. Jest to wymóg o tyle trudny, że po pierwsze projekt
uchwały zatwierdzaradca prawny, po drugie, potrzebna jest
akceptacja wyznaczonej komisji Rady Gminy, a po trzecie
Rada Gminy (jako organ kolegialny) musi przyjąć uchwałę w
określonym czasie, który jest wyznaczony na złożenie załączników do umowy (najczęściej to zaledwie 10 dni roboczych).
Każdy projekt wraz z konkretną nazwą (tytułem) musi trafić
do budżetu gminy i zmiana ta jest także przyjmowana przez
Radę Gminy.
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych podlega bardzo szczegółowym kontrolom. Jak
wiadomo, ten co „daje” pieniądze ma też prawo sprawdzać, że
są one wydawane zgodnie z założeniami. Znaczna większość
projektów została już sprawdzona przez instytucje, które przydzieliły fundusze i oczywiście także przez inne kontrolujące
gminę instytucje jak NIK, RIO, itp. Żadna kontrola nie miała
wyniku negatywnego. Największe dofinansowanie otrzymane na renowację parku w Młochowie (6 mln PLN) było też
sprawdzane najbardziej szczegółowo. Przez miesiąc dwóch
kontrolerów z Urzędu Kontroli Skarbowej (to instytucja budząca grozę wśród beneficjentów, bo ma tzw. uprawnienia
unijne, czyli kontroluje w imieniu UE) sprawdzało kartka po
kartce całą dokumentację, byli na wizji lokalnej. Po miesiącu
przygotowali wielostronicowy raport. Wręczając go powiedzieli „Panie Wójcie - oto laurka dla gminy”.
Poniżej prezentuję listę 41 projektów, które uzyskały dofinansowanie zewnętrzne, na łączną kwotę 16.208.716,21 zł.
Są to projekty z bardzo wielu dziedzin życia naszej gminy, na
różne sumy dofinansowania.
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BAZA PROJEKTÓW, KTÓRE UZYSKAŁY DOFINANSOWANIE ZEWNĘTRZNE:
NA JAKI CEL UZYSKANO
DOFINANSOWANIE

Z JAKIEGO PROGRAMU
DOFINANSOWANIE

Rok
przyznania
dofinans.

1.

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku Szkoły Podstawowej
w Nadarzynie

Samorządowy Instrument
Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B

2007

50.000,00

2.

Rozbudowa budynku Szkoły
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej
o salę gimnastyczną z zapleczem

Samorządowy Instrument
Wsparcia Rozwoju Mazowsza –
komponent D

2007

30.000,00

3.

Budowa hali sportowej i terenowych
urządzeń sportowych przy Szkole
Podstawowej w Nadarzynie

Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej

2007

400.000,00

LP.

Kwota

dofinansowania

4.

Doposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nadarzynie

Samorządowy Program Wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych w
Woj. Mazowieckim

2007

12.128,00

5.

Doposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Młochowie

Samorządowy Program Wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych w
Woj. Mazowieckim

2007

9.450,00

6.

Rozbudowa budynku Szkoły
Podstawowej
w Woli Krakowiańskiej
o salę gimnastyczną z zapleczem

Fundusz Rozwoju Kultury
Fizycznej

2008

200.000,00

7.

Doposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Młochowie

Samorządowy Program Wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych w
Woj.Mazowieckim

2008

11.480,00

8.

Doposażenie Ochotniczej Straży
Pożarnej w Nadarzynie

Samorządowy Program Wsparcia
ochotniczych Straży Pożarnych w
Woj.Mazowieckim

2008

11.235,00

9.

Zakup instrumentów muzycznych –
Orkiestra OSP Nadarzyn

Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego

2008

24.855,50

10.

Remont małej sali gimnastycznej
z zapleczem w Szkole
Podstawowej w Nadarzynie

Samorządowy Instrument
Wsparcia Rozwoju Mazowsza –
komponent D

2008

30.000,00

11.

Remont łazienek i placu zabaw w
Przedszkolu Publicznym
w Nadarzynie

Samorządowy Instrument
Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B

2008

50.000,00

12.

Zajęcia wyrównawcze, pomoc
psychologiczna, dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Ruścu pt.
„Stop stagnacji”

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, Priorytet IX, dz. 9.1.2

2008

102.096,90

13.

Prace remontowe na kwaterze
polowej na cmentarzu parafialnym
w Nadarzynie (krzyże)

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

2009

15.000,00

14.

Ciężki sprzęt ratownictwa
drogowego firmy HOLMATRO
OSP Nadarzyn

Samorządowy Program Wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych w
Woj.Mazowieckim

2009

38.475,00
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15.

Kompleks boisk Orlik przy Szk.
Podst. Kostowiec

Urząd Marszałkowski Woj.
Mazowieckiego do programu
„Moje Boisko Orlik 2012
320.000,00; MSiT – 320.000,00

2009

16.

Stolarka okienna Przedszkole
Publiczne w Nadarzynie

Samorządowy Program Wsparcia
Rozwoju Mazowsza – komponent B

2009

50.000,00

17.

Rewitalizacja Parku w Młochowie

2009

5.999.766,42

18.

Zajęcia wyrównawcze, wsparcie
specjalistyczne, dla uczniów
Szkoły Podstawowej w Młochowie
„Przełamać stagnację”

Regionalny Program Operacyjny
Woj.Maz., priorytet VI, działanie 6.1
Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, priorytet IX, dz. 9.1.2

2009

101.705,50

19.

Studia i szkolenia dla kadry
pedagogicznej w Szkole
Podstawowej w Młochowie

Program Operacyjny Kapitał
Ludzki, priorytet IX, działanie 9.4

2009

59.040,50

20.

Wyposażenie placówek
oświatowych w pracownie
komputerowe

Regionalny Program Operacyjny
Woj. Mazowieckiego, priorytet II,
działanie 2.1

2009

468.655,15

21.

Budowa budynków z lokalami
socjalnymi w Walendowie

Bank Gospodarstwa Krajowego
z Funduszu Dopłat

2010

627.392,60

22.

Budowa oczyszczalni i kanalizacji
w Wolicy

Program Rozwoju Obszarów
Wiejskich

2010

4.000.000,00

23.

Program wyrównywania szans dla uczniów
„Zagrajmy o sukces” - Gimnazjum

POKL, wniosek system. 9.1.2

2010

24.

Motopompa

Samorządowy Program Wsparcia
Ochotniczych Straży Pożarnych
w Woj.Mazowieckim

2011

7.000,00

25.

Ognisko Tęcza – zajęcia dodatkowe

Fundacja Dzieci i Młodzieży

2011

15.000,00

26.

Animator na kompleksie boisk Orlik

SZS

2011

8.000,00

27.

Program wyrównywania szans
„Stanowcze nie stagnacji”
SP Wola Krakowianska

POKL, priorytet IX, dz. 9.1.2

2011

150.544,00

28.

Kompleks boisk Orlik
w Młochowie

Urz.Marsz 333.000,00 MSiT
333.000,00; PROW 500.000,00

2012

1.166.000,00

29.

Kwatera polowa, obelisk

Mazowiecki Urząd Wojewódzki

2012

20.000,00

30.

Instrumenty dla orkiestry

MKiDN

2012

20.000,00

31.

Animatorzy na kompleksie boisk
Orlik

SZS

2012

16.000,00

Samochód strażacki

NFOŚiGW 150.000
WFOŚiGW 150.000
Samorz.Woj.Mazow. 80.000
KSRG 100.000 Zakł.ubezp. Komendant
Główny PSP 100.000; Środki własne149.000

2012

580.000,00

POKLdz.9.1.2 .

2012

54.072,00

POKL, dz. 9.1.2

2012

157.407,84

32.

33.

34.

Zajęcia dodatkowe dla dwóch grup
w SP Rusiec jednej grupy
w SP Kostowiec
„Dziecięca Akademia Przyszłości”
Zajęcia wyrównawcze –
indywidualizacja nauczania w
klasach I-III pięciu szkół podst. w
gminie
„Dobry start szansą na sukces”
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17.200,00
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35.

Hala przy PP w Nadarzynie

LGD, PROW „Odnowa i rozwój
wsi”

2013

500.000,00

36.

Plac zabaw przy SP Rusiec

LGD PROW „Mały projekt”

2013

22.560,00

37.

Instrumenty dla orkiestry

MKiDN

2013

40.000,00

38.

Skwer Lipowa

Urz.Marsz/MSiT

2013

90.000,00

39.

Animatorzy na kompleksie boisk
Orlik

SZS

2013

16.000,00

40.

Zajęcia wyrównawcze dla uczniów
kl. I-III wszystkich
szkół podstawowych
„Dobry start – kontynuacja”

POKL 9.1.2

2013

224.981,80

41.

Zajęcia wyrównawcze
SP Nadarzyn klasy IV-VI
„Dać szansę na przyszłość”

POKL 9.1.2

2013

172.670,00

Katarzyna Dombska - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Wystawa 586 dni
stanu wojennego
W związku z 32. rocznicą wprowadzenia stanu wojennego w dniach 13 grudnia 2013 – 10 stycznia 2014 r.
w Nadarzynie, przy ul. Mszczonowskiej 24 (przed Urzędem
Gminy), w ramach obchodów jubileuszu 560-lecia nadania
praw miejskich Nadarzynowi, prezentowana jest ogólnopolska wystawa plenerowa Instytutu Pamięci Narodowej
„586 dni stanu wojennego”.
W ramach inauguracji
wystawy
dzięki
uprzejmości IPN
- w nadarzyńskim
gimnajum gościł
historyk Grzegorz
Wołk, ktory przybliżył młodzieży
wydarzenia związane ze stanem
wojennym oraz
burzliwymi latami 80. ubiegłego wieku w Polsce. Uczniowe mieli także
możliwość obejrzenia ekspozycji (fot. powyżej).
W inauguracji wystawy udział wzięły władze samorządu
Gminy Nadarzyn, przedstawiciel IPN – Grzegorz Wołk oraz
młodzież z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie.
Wystawa stylizowana jest na stary kalendarz, w którym
opisano najważniejsze wydarzenia i zachowano sugestywne zdjęcia i dokumenty. Opisuje ona najważniejsze wydarzenia lat 1981–1983 w wymiarze ogólnopolskim i regionalnym. Ekspozycja upamiętnia osobiste dramaty ofiar, indywidualne akty sprzeciwu Polaków, ale też różnorodność
postaw podzielonego społeczeństwa. Obrazy z więzień,
posiedzeń sądów doraźnych i pogrzebów przeplatają się
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z wielką polityką – spektakularnymi operacjami wojskowomilicyjnymi, masowymi demonstracjami opozycji, walkami ulicznymi – jak również scenami z życia codziennego
w realnym socjalizmie. Jednym z wątków wystawy są też reakcje podzielonego żelazną kurtyną świata na dramatyczne
wydarzenia w Polsce.
Zapraszamy do odwiedzenia i zapoznania się ze szczegółami ogólnopolskiej wystawy pt. „586 dni stanu wojennego”.
red.
Więcej informacji o wystawie: www.ipn.gov.pl

Gmina Nadarzyn
w Radiu
Niepokalanów
Zapraszamy do słuchania audycji w każdy trzeci piątek
miesiąca o godz. 13.10. Podczas naszego czasu antenowego będą prezentować się między innymi jednostki organizacyjne Gminy Nadarzyn. Program samorządowy emitowany jest na antenie Radia Niepokalanów codziennie
po godz. 13.10.
Strona internetowa rozgłośni: www.radioniepokalanow.pl

Wiadomości Nadarzyńskie

9

Stanowisko Prezesa Firmy Hetman

Na XXXIX sesji Rady Gminy Nadarzyn w dniu 17.12.2013 r.
Mieczysław Sławomir Ciechomski - prezes firmy Hetman
przedstawił stanowisko wobec informacji powielanych i kolportowanych wśród Mieszkańców Gminy Nadarzyn dot. sortowni przy ul. Turystycznej.
(...) w ostatnim czasie słyszymy kłamstwa, na dodatek wielokrotnie powtarzane. A że dotyczą one w dużej mierze firmy
PU Hetman, postanowiłem po raz kolejny się do nich odnieść,
wyjaśniając kolejno każde z nich:
• Pierwsze kłamstwo, które ciągle słyszymy to, że firma
Hetman po modernizacji i rozbudowie będzie mogła stać
się RIPOKIEM. Prawda zaś jest taka, że PU Hetman jest
już RIPOKIEM (czyli Regionalna Instalacja Przetwarzania
Odpadów Komunalnych) od 18 lutego br. czyli od blisko
roku (Uchwałą Sejmiku Woj. Mazowieckiego, która jest zamieszczona na stronie internetowej firmy). Rozbudowa nie
ma z tym nic wspólnego. Modernizacja zakładu, którą zaplanowaliśmy i przeprowadzamy ma na celu dalsze unowocześnianie procesów technologicznych i podniesienie standardów
postępowania z odpadami. Podniesie to dodatkowo komfort
mieszkańców, których nieruchomości znajdują się w bliskim
sąsiedztwie zakładu.
• Kłamstwo drugie, które pojawia się najczęściej dotyczy ilości odpadów. Straszy się mieszkańców jakimiś niewyobrażalnymi ilościami 500 tys. ton czy więcej od 4 mln. ludzi, które
mają do nas przyjeżdżać. To wielkie kłamstwo ponieważ w
naszej Instalacji możemy przyjąć łącznie w ciągu całego roku
160 tys. ton, podkreślając „łącznie” czyli wszystkich frakcji
odpadów komunalnych. Wszystkich czyli: do kompostowania, segregacji i na paliwo alternatywne - razem nie może być
więcej niż 160 tys. ton. Przekroczenie tego limitu grozi firmie
karami finansowymi i bardzo poważnymi sankcjami.
• Kłamstwo trzecie - „odpady będą przyjeżdżać z całego
województwa’. Absolutnie nie, ponieważ woj. mazowieckie
jest obecnie podzielone na 5 regionów (Ciechanowski, Płocki,
Warszawski, Ostrołęcko-Siedlecki, Radomski). Przepisy zabraniają transportowania śmieci poza region. Czyli do Nadarzyna
nie mogą przyjechać śmieci np. z Grójca, gdyż są w regionie
radomskim.
• Kłamstwo czwarte: zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców. Kłamstwem jest jakiekolwiek zagrożenie dla mieszkańców
ze strony PU Hetman zarówno dla zdrowia, środowiska, jak też
komfortu życia. Wszelkie zarówno wymagane przez prawo
i przepisy jak też dodatkowe przeprowadzane przez akredytowane laboratoria i firmy badania nie wykazały jakiegokolwiek
zagrożenia nie tylko dla mieszkańców ale i ludzi pracujących w
zakładzie.
Kłamstwa, które mają godzić w dobre imię Hetmana, powodują
przede wszystkim, że mieszkańcy boją się o zdrowie swoje i swoich dzieci, żyją w stresie, a wszystko z powodu kilku osób, które te
kłamstwa wymyślają i rozpowszechniają wyłącznie dla własnych
ambicji. Nie mają do tego prawa ani kwalifikacji. Czy można bezkarnie manipulować ludzkim strachem z tak niskich pobudek?
• Kłamstwem jest także, że Hetman, a przez to Nadarzyn,
może stać się śmieciowiskiem i szczurowiskiem.
Śmieci, które do nas przyjeżdżają są to wyłącznie odpady komunalne, takie same od mieszkańców Nadarzyna jak i innych
gmin, które obsługujemy. Bezpośrednio z samochodów trafiają
na taśmy sortownicze. Dzięki temu, że nie ma żadnych etapów
pośrednich, ani składowania, wyklucza się powstawanie przykrych zapachów, jak też występowanie jakichkolwiek gryzoni.
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Nie ma też żadnych odpadów niebezpiecznych.
• Kolejne już, szóste kłamstwo, które musimy tutaj wyjaśnić, że instalacja nasza przetwarza bądź ma
przetwarzać odpady zielone - liście, trawę oraz biodegradowalne. Nie jest to prawdą.
Odpady takie są transportowane bezpośrednio do innych
RIPOKów gdyż wymagają innych technologii i ich zagospodarowaniem zajmują się wyspecjalizowane firmy.
Do nas trafiają odpady komunalne segregowane i zmieszane
produkowane przez mieszkańców z wyłączeniem wszelkich
odpadów niebezpiecznych. Specjaliści stwierdzili jednoznacznie: urządzenia do biostabilizacji (czyli rękawy do kompostowania) znajdujące się na terenie firmy Hetman nie są emitorem
bioareozolu (bakterii, promieniowców i grzybów pleśniowych),
które mogłyby w jakikolwiek szkodliwy sposób oddziaływać
na obszary zlokalizowane poza terenem firmy Hetman, czy też
stwarzać zagrożenie dla zdrowia okolicznych mieszkańców.
To samo dotyczy badań powietrza atmosferycznego na
terenie sortowni odpadów komunalnych w Nadarzynie - tutaj
także końcowa opinia zaprzecza upowszechnianym kłamstwom
stwierdzając: oddziaływanie odorów zamyka się na terenie
zakładu Hetman. Odory występujące poza terenem
sortowni są innego pochodzenia niż sortownia odpadów
komunalnych. Sortownia Odpadów Komunalnych
w Nadarzynie nie stanowi zagrożenia dla środowiska i nie
zanieczyszcza powietrza atmosferycznego w okolicy.
Dlatego należy powtarzać - wszystkie zagrożenia są
kłamstwem i manipulacją. Nie ma grzybów, pleśni, szczurów.
Nie ma i nie będzie z powodu Instalacji PU Hetman, która
jest nowoczesnym zakładem zaś przetwarzanie selektywne
odpadów komunalnych jest dzisiaj w Polsce najlepszą formą
ich zagospodarowania.
• Teraz jeszcze jedno kłamstwo, które dotyczy zagrożeń
komunikacyjnych, czy wręcz „paraliżu komunikacyjnego
Nadarzyna” - korków, emisji spalin, wzmożonego ruchu
samochodów. Ponieważ na tę chwilę przerabiamy już
w naszym zakładzie ponad 80 tys. ton odpadów i korki w
Nadarzynie się nie pojawiły, ruch samochodów ciężarowych
na ulicach także wcale nie jest większy. I nie będzie większy.
Tutaj znowu trzeba przypomnieć i podkreślić, że Instalacja
w Nadarzynie ma pozwolenie na przyjęcie maksymalnie 160
tys. ton odpadów komunalnych.
Podsumowując HETMAN: jest już od blisko roku Regionalną
Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych i dla tego
celu nie jest potrzebna żadna rozbudowa; modernizuje się,
żeby ulepszać technologię, podnosić jakość pracy Instalacji
i standardy zagospodarowania odpadów komunalnych;
nie stanowi zagrożenia dla środowiska i nie zanieczyszcza
powietrza, co potwierdzają badania i specjalistyczne ekspertyzy;
nie powoduje korków, starając się jeszcze bardziej podnosić
jakość obsługi mieszkańców - przykładem jest pierwsza w Polsce
3-komorowa śmieciarka, która za jednym podjazdem zabiera
wszystkie frakcje odpadów od mieszkańców.
Żeby się o tym przekonać, a nie wierzyć w kłamstwa,
najlepiej odwiedzić Regionalną Instalację Przetwarzania
Odpadów Komunalnych w Nadarzynie, do czego gorąco
namawiamy i zachęcamy. Jest to możliwe w każdym,
dowolnym, dogodnym dla Państwa terminie, po uprzednim
kontakcie z Państwa Radnym.
Mieczysław Sławomir Ciechomski
Prezes Firmy Hetman
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Oświadczenie przedstawicieli służby zdrowia z terenu Gminy Nadarzyn
W związku z wystąpieniem doktora Szymona Walewskiego w sprawie sortowni przy ul. Turystycznej, podczas XXXVIII
sesji Rady Gminy Nadarzyn w dniu 28 listopada 2013 roku – w którym, w imieniu lekarzy stwierdził on, iż „(…) w żadnej
mierze nie odwołujemy tego co napisaliśmy w proteście (…)”, do Przewodniczącej Rady oraz Wójta wpłynęło oświadczenie lekarzy, którzy odcinają się od wyżej wymienionego wystąpienia. Do pisma dołączono oficjalne stanowisko w sprawie
sortowni przy ul. Turystycznej, powstałe po wizycie w niej w dniu 18 listopada br. Przedstawiamy oba pisma.
red.
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Stop manipulacjom!

Wobec ostatnich, bulwersujących wydarzeń mających miejsce w naszej gminie, zadaję sobie pytanie, co inspiruje ludzi
i jaki wspólny cel łączy grupę osób o tak różnych poglądach
na życie, aby tak skutecznie wspólnie manipulować społeczeństwem i zakłamywać rzeczywistość.
Zadaję sobie również pytanie czy warto reagować na kłamstwa i manipulacje? Przecież po pewnym czasie prawda „bierze górę”, a ludzie kierując się własnym zdrowym rozsądkiem
i doświadczeniem życiowym, sami wyrabiają sobie zdanie na
poszczególne sprawy. Po co tracić czas na „walkę z wiatrakami” skoro bardziej efektywne jest skoncentrowanie się na realnych codziennych sprawach i zadaniach m.in. budowie szkoły
w Ruścu, nowych dróg w gminie, rozbudowie i budowie kanalizacji, na wielu innych bardzo potrzebnych inwestycjach. Na
sprawnym funkcjonowaniu urzędu i pracy na rzecz mieszkańców
gminy. Niestety, w każdym z nas jest jakaś granica wytrzymałości na zakłamanie, po której przekroczeniu emocje biorą górę.
Z mojego punktu widzenia ta granica została przekroczona.
Już od kilkunastu miesięcy w naszej gminie prowadzona jest
świadoma kampania oszczerstw i pomówień. To nie kwestia
przypadku, że już właśnie wtedy ukazały się anonimowe paszkwile, mające na celu nie tylko podważyć zaufanie do władz
lokalnych, ale również niszczyć nas w każdy możliwy sposób
(cytat z portalu internetowego: „trzeba ich prześladować na
wszelkie możliwe sposoby, a przede wszystkim ich rodziny
bliższe i dalsze”).
Ile trzeba mieć w sobie cynizmu i nienawiści do ludzi,
aby sięgać do takich metod działania, zasłaniając się przy tym
szczytnymi celami walki o dobro społeczeństwa. Dlaczego
piszę metod działania? Bo to systematyczne, zorganizowane
i przemyślane działania na wielu płaszczyznach, w tym dziesiątki anonimowych donosów do różnych instytucji i służb
(NIK, prokuratura, CBA, CBŚ, Urząd Skarbowy, PINB, Urząd
Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, itp.). Oczywiście można,
a nawet trzeba powiadamiać odpowiednie służby, gdy ma się
nawet cień wątpliwości, co do działań jakiegokolwiek podmiotu, ich zgodności z prawem. Natomiast nie można akceptować
takiego stylu działania, gdy donosiciel z premedytacją robi to
tylko po to (angażując w to „po drodze” dziesiątki ludzi i przeróżne instytucje), aby uporczywie nękać „oskarżanego”, zdając sobie sprawę z tego, że w tym co na niego donosi nie ma
nawet cienia prawdy.
Taki system anonimowych donosów funkcjonuje już od
pewnego czasu. Gmina kontrolowana jest w wyniku donosów,
po czym kontrolerzy sporządzają pozytywną ocenę z kontrolowanego zakresu, czasami z jakimiś drobnymi uwagami, które
wyrwane z kontekstu, z premedytacją interpretowane są w negatywny sposób.
Z systemem anonimowych donosów korespondują anonimowe ulotki i „paszkwile”, pod którymi nikt nie ma odwagi
się podpisać. Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Za kłamstwa
i pomówienia odpowiada się przed sądem, często w formie kary
finansowej (a jak historia wskazuje w tym względzie, sprawiedliwość potrafi przyjść nawet po latach, o czym niektórzy przekonali się na własnej skórze).
Kolejną metodą manipulacji jest rozpowszechnianie anonimów w intrenecie. Polega ona na tym, aby stworzyć „chwytliwy” temat, często treścią balansujący na pograniczu prawdy.
Następnie pod nim, najczęściej w oderwaniu od wątku merytorycznego, anonimowo umieścić jak najwięcej inwektyw,
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kłamstw i pomówień, zasłaniając się wolnością słowa i brakiem możliwości kontroli wpisów.
Cały system rozpowszechniania anonimów jest sposobem
nieczystej walki opartej na najniższych ludzkich pobudkach
odnoszących się do taniej, kłamliwej sensacji pozbawionej merytorycznych argumentów. Nie ma on nic wspólnego
z dbałością o dobro lokalnej społeczności. Bowiem poprzez
takie działania społeczność lokalna zostaje skłócona, podzielona i wprowadzona w błąd.
Próba walki z tym zjawiskiem jest bardzo trudna i często
już na początku drogi skazana na niepowodzenie. Gdy zaczyna się bowiem odpowiadać na kłamstwa, próbując je zdementować, to oprócz tego, że naraża się na zarzut, że w takim razie „coś w tych kłamstwach jest na rzeczy”, daje się również
argument do następnych absurdalnych ataków. Utwierdza się
autorów anonimowych paszkwili w przekonaniu, że kształtują opinię na dowolny temat, nie ponosząc przy tym żadnej
odpowiedzialności za swoje kłamliwe słowa.
Pomimo świadomości tego stanu rzeczy, czasami jednak
emocje zwyciężają nad rozsądkiem. Skutkiem tego w pierwszym odruchu, po pojawieniu się pierwszego „paszkwila”,
na sesji Rady Gminy odczytałem oświadczenie, w którym
odniosłem się do wszystkich zawartych tam kłamstw (czyli
całego tekstu, który mnie dotyczył). Sądziłem, że udowadnianie, że „nie jest się wielbłądem” ma jakikolwiek sens. Moje
przedstawianie „czarno na białym” dokumentów, dochodów, wydatków, majątku, wyjazdów, procedur przetargowych, kontroli skarbowej itp. było tylko wodą na młyn
dla dalszych manipulacji. Za kilka miesięcy scenariusz się
powtórzył. Ze zdwojoną siłą i bezwzględnością zostałem obrzucony następną porcją kłamstw i inwektyw, bo przecież tu
nie chodziło o prawdę, lecz o psychiczne znęcanie się w tym
przypadku m.in. na mnie. Niestety również niejako przy okazji „oberwało” się innym ludziom, w tym także w ogóle nie
zaangażowanym w działalność gminy.
Z przykrością muszę stwierdzić, że w jakimś psychologicznym względzie autorzy tych metod w pewnym stopniu osiągnęli cel. Budząc na bazie fałszywych informacji niezdrową
sensację i zainteresowanie swoją działalnością spowodowali,
że niektóre oszczerstwa dalej żyją „swoim życiem” i podważają zaufanie oraz autorytet do władz lokalnych. Myślę, że
dlatego nadal powielane jest takie postępowanie. Nie sposób nie odnieść wrażenia, że w tej grupie osób każdy ma
konkretne „zadania do wykonania”. I jestem przekonany, że
w najbliższym czasie ujrzymy następne efekty takiej „kreciej
roboty”.
W zdecydowany sposób sprzeciwiam się prowadzonej
od kilkunastu miesięcy napastliwej i kłamliwej nagonce,
destabilizującej funkcjonowanie urzędu i całej gminy oraz
wprowadzającej dezinformację i niezgodę pomiędzy jej
mieszkańców.

Tomasz Muchalski
Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn
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Oświadczenie Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”
Poniżej publikujemy oświadczenie Zarządu Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”, które wpłynęło do Wójta Gminy Nadarzyn
oraz do redakcji WN w związku z pismem i wystąpieniami na forum publicznym - dotyczącymi współpracy Gminy ze
Stowarzyszeniem, osoby nie należącej do Stowarzyszenia i nieupoważnionej do reprezentowania jej członków.
Pragniemy nadmienić, iż sala do rehabilitacji Stowarzyszenia znajduje się w świetlicy w Urzucie – w udostępnionym przez
gminę pomieszczeniu. Stowarzyszenie, dzięki przeprowadzonej adaptacji i remontowi, od października 2012 roku prowadzi w niej zajęcia rehabilitacyjne dla swoich podopiecznych. Nowe pomieszczenia przystosowane do tego celu powstaną
w budowanym kompleksie oświatowym w Ruścu – o czym była mowa już na etapie planowania tej inwestycji,a ustalenia na
ten temat odbywają się między Stowarzyszeniem, a Gminą na bieżąco.
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Nadarzyńskie
kryminałki

• W dniu 7 listopada 2013 r.
policjanci Komisariatu Policji
w Nadarzynie, po informacji pochodzącej od przedstawicieli jednej z działających na terenie gminy firm spedycyjnych, dokonali zatrzymania Dariusza W. lat 35, który będąc zatrudniony
w charakterze kierowcy, dopuścił się kradzieży przesyłki z zawartością sprzętu komputerowego oraz urządzeń RTV i AGD
o wartości około 5.000 zł. W trakcie przeszukania prywatnego
pojazdu zatrzymanego mężczyzny, policjanci znaleźli laptop,
który okazał się również skradzionym przedmiotem na szkodę
pracodawcy. Mężczyzna po nocy spędzonej w areszcie usłyszał zarzut dokonania przestępstwa kradzieży, za co grozi kara
pozbawienia wolności do lat 5.
• W dniu 13 listopada 2013 r. policjanci z KP w Nadarzynie,
po otrzymaniu zawiadomienia o kradzieży laptopa z domu
w Nadarzynie, dokonali zatrzymania nieletniego sprawcy tego czynu karalnego Przemysław P., jednocześnie poszukiwanego jako uciekiniera z Młodzieżowego Ośrodka
Wychowawczego. Nieletni czynu tego dopuścił się na szkodę osób najbliższych. W związku z faktem dokonania czynu karalnego, wcześniejszych konfliktów z prawem i licznych ucieczek z ośrodków wychowawczych, wobec nieletniego wystąpiono z wnioskiem do Sądu w Pruszkowie
o umieszczenie w zamkniętym schronisku dla nieletnich, do
czego sąd przychylił się wydając stosowne postanowienie.
• W dniu 27 listopada 2013 r. w związku z uzyskaną informacją, funkcjonariusze KP w Nadarzynie udali się do jednego
z domów w Rozalinie przy ul. Grzybowej, gdzie miało dochodzić do nielegalnego poboru energii elektrycznej. Po przybyciu na miejsce policjanci potwierdzili przypuszczenia, ujawniając licznie poprowadzone przewody elektryczne z piwnicy
do pomieszczeń mieszkalnych bezpośrednio przez otwory
w podłodze. Dodatkowo po wyłączeniu zasilania na listwie bezpiecznikowej okazało się, iż działa znaczna część urządzeń elektrycznych. Wezwani na miejsce procederu pracownicy Zakładu
Energetycznego dokonali demontażu i zabezpieczenia elementów tzw. „wcinki”, w instalację energetyczną poza licznikiem
poboru energii. Sprawcy przestępstwa przedstawiono zarzut
kradzieży, zagrożonej karą do 5 lat pozbawienia wolności.
• W listopadzie 2013 r. policjanci z Nadarzyna dokonali również zatrzymania trzech nietrzeźwych kierujących pojazdami
mechanicznymi w ruchu drogowym oraz nietrzeźwego rowerzysty (jako jednego z ostatnich przed wejściem w życie
przepisów kwalifikujących jazdę rowem w stanie nietrzeźwości jako wykroczenie), trzech nieletnich uciekinierów z MOW,
sprawcy kradzieży kurtki z szatni na terenie hali widowiskowo-sportowej w Nadarzynie przy u. Żółwińskiej oraz wspólnie
z pruszkowskimi policjantami sprawcy napaści na funkcjonariuszy nadarzyńskiego komisariatu i zniszczenia radiowozu,
wobec którego jako środka przymusu bezpośredniego użyto
broni palnej.
Policjanci Komisariatu Policji w Nadarzynie poszukują
sprawców kilku dotąd nie wyjaśnionych przestępstw kryminalnych, do których doszło na terenie naszej Gminy w listopadzie 2013 r. i tak:
- w dniu 3 listopada 2013 r. około godz. 17.00 w Strzeniówce
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przy ul. Kwiatu Paproci oraz w dniu 7 listopada 2013 r. około
godz. 17.30 w Wolicy przy ul. Zielonej, dokonano kradzieży
z włamaniem do domów jednorodzinnych, skąd skradziono
biżuterię, pieniądze, dwa zegarki Atlantic i laptop marki
Samsung,
- w dniu 12 i 14 listopada 2013 r. w godzinach nocnych
z Młochowa przy al. Kasztanowej, zostały skradzione
dwa pojazdy, pierwszy marki Suzuki Grand Vitara
i drugi marki Honda Accord.
W tym miejscu po raz kolejny chciałbym gorąco zaapelować
do osób starszych, a także ich bliskich, aby przestrzec przed
sprawcami dokonującymi przestępstw metodą na tzw.
„wnuczka”. Przestępstwo to polega na wyłudzeniu pieniędzy
przez osoby podające się w rozmowach telefonicznych
za członków rodziny (wnuczek, syn, córka), ewentualnie
funkcjonariuszy
państwowych
(policjant,
prokurator,
adwokat), pod pozorem nagłej potrzeby pożyczenia pieniędzy,
do sfinansowania okazyjnego zakupu samochodu, działki
budowlanej, czy też zapłacenia za leczenie lub opłacenia np.
adwokata po zaistniałym wypadku drogowym. Wspólnym
i zawsze występującym elementem „gry” podejmowanej
z pokrzywdzonym przez sprawcę jest okoliczność, gdzie
po odbiór pieniędzy wysyłana jest osoba obca, a sprawca
podający się za członka rodziny twierdzi, iż osobiście pieniędzy
odebrać nie może i wysyła w tym celu znajomego. Po żadnym
pozorem nie można pieniędzy przekazywać osobom obcym,
a prośbę o pożyczkę należy koniecznie zweryfikować dzwoniąc
do rzeczywistego członka rodziny pod sobie znany numer
telefonu lub przez nawiązanie z nim osobistego kontaktu.
Wszystkim, którzy znajdują się w posiadaniu informacji
mogących przyczynić się do wykrycia opisanych
przestępstw, a zdecydują się na ich przekazanie,
gwarantujemy pełną anonimowość. Informacje
dotyczące opisanych zdarzeń oraz niepokojące sygnały
związane z Państwa bezpieczeństwem, proszę zgłaszać
bezpośrednio do Dyżurnego Komisariatu Policji
w Nadarzynie pod nr tel. 22 729 81 77.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
życzymy wszystkim Mieszkańcom
zdrowia, radości i spokoju
oraz Szczęśliwego Nowego 2014 Roku
Komendant, Funkcjonariusze
oraz Pracownicy KP Nadarzyn
asp. szt. Witold Gołyński
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie

Straż Gminna
w Nadarzynie

Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn
tel. 22 720 08 67
strazgminna@nadarzyn.pl
Zbliża się okres świąteczno – noworoczny, a wraz z nim
wzrasta zagrożenie związane z używaniem materiałów pirotechnicznych. Należy podkreślić, iż najczęstszymi przyczynami wypadków, w związku z użytkowaniem wyrobów
pirotechnicznych jest brak wyobraźni, chęć zaimponowania
innym i brak odpowiedzialności. Ponadto do tych przyczyn
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możemy śmiało zaliczyć brak zachowania należytej ostrożności, manipulowanie przy fajerwerkach, które wcześniej nie wybuchły, bądź celowe i bezmyślne kierowanie takich materiałów
w stronę innych osób. W związku z powyższym szczególnie
rodzice/opiekunowie powinni zwrócić na to uwagę, gdyż to
oni będą odpowiadać za ewentualne szkody wyrządzone przez
swoich podopiecznych. Pamiętajmy, że petardy i fajerwerki nie
są zabawkami i odpalać mogą tylko dorośli, jednak również
z zachowaniem szczególnej ostrożności. Ponadto odpowiedzialność mogą ponieść także osoby, które sprzedadzą materiały pirotechniczne nieletnim. Taki czyn stanowi przestępstwo z art. 37
Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o
przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. 2001 r., Nr
67, Poz. 679), który mówi:
„Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.”
Chciałbym również przypomnieć właścicielom nieruchomości, administratorom oraz osobom odpowiedzialnym, o obowiązku odśnieżania chodników, usuwania nawisów śnieżnych
oraz sopli lodowych, które mogą powodować niebezpieczeńOchotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl
ul. Warszawska 15, 05 - 830 Nadarzyn
tel. 22 729 81 83

Działania ratowniczo - gaśnicze naszej jednostki:

04.11.2013 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru samochodu
osobowego do którego doszło w Młochowie. Działania podjęte o godz. 16.26. Na miejscu zdarzenia obecna również OSP
Młochów.
08.11.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji drogowej z udziałem dwóch samochodów osobowych do której
doszło Kajetanach (ul. Brzozowa). Działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uprzątnięciu rozlanych płynów
eksploatacyjnych oraz potłuczonych szkieł, działania podjęto
o godz. 8.07. Na miejscu zdarzenia obecna była Policja Pruszków
WRD oraz Pogotowie Ratunkowe
08.11.2013 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru aneksu kuchennego w Centrum Handlowym MAXIMUS; działania podjęto
o godz. 18.28 i polegały one na sprawdzeniu części gastronomicznej. Obecne na miejscu zdarzenia dwa zastępy PSP
Pruszków oraz Policja Nadarzyn.
19.11.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji drogowej z udziałem dwóch samochodów ciężarowych do której
doszło Starej Wsi (al. Katowicka). Działania podjęte zostały
o godzinie 1.25 i polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz neutralizacji rozlanych płynów eksploatacyjnych jak również potłuczonych szkieł. Na miejscu zdarzenia obecne były
dwa zastępy PSP Pruszków, Pogotowie Ratunkowe oraz Policja
WRD Pruszków.
19.11.2013 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru suchych gałęzi w Ruścu (ul. Osiedlowa). Działania zostały podjęte o godz.
22.06. Obecny był również jeden zastęp PSP Pruszków.
24.11.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji drogo-
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stwo m. in. dla przechodniów. Do obowiązków w/w należy również oznakowanie w sposób widoczny takich miejsc.
W przypadku obfitych opadów śniegu należy również pamiętać o konieczności usuwania go z wielkopowierzchniowych
dachów (hale, magazyny itp.), gdzie ciężar zalegającego śniegu może spowodować przeciążenie konstrukcji.
Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminem w sprawie utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy, właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do
użytku publicznego oraz chodnika położonego bezpośrednio
przy granicy nieruchomości.
Wszelkie nieprawidłowości związane z odśnieżaniem
dróg, uszkodzeniem linii napowietrznych itp. proszę zgłaszać
dyżurnemu Straży Gminnej, który zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia odpowiednich służb i zobligowania ich do podjęcia stosownych działań.
Mieszkańcom Gminy Nadarzyn życzymy
spokojnych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w rodzinnej atmosferze
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
- Funkcjonariusze i Pracownicy Straży Gminnej
Adam Piskorz
- Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie
wej z udziałem jednego samochodu osobowego do którego doszło w miejscowości Strzeniówka ul. Pruszkowska, działania
podjęto o godzinie 11.58. Obecny jeden Zastęp PSP Pruszków,
Pogotowie Ratunkowe oraz Policja Nadarzyn.
24.11.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji
drogowej z udziałem dwóch samochodów osobowych,
w Nadarzynie (al. Katowicka). Działania zostały podjęte
o godz. 12.29 i polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej
oraz uprzątnięciu dwóch pasów drogi. Obecni na miejscu
zdarzenia: dwa zastępy PSP Pruszków, Pogotowie Ratunkowe
oraz Policja Nadarzyn i WRD Pruszków.
27.11.2013 r. udział jednego naszego zastępu w zabezpieczeniu
miejsca lądowiska (stadion GOS) dla Lotniczego Pogotowia
Ratunkowego. Działania podjęto o godzinie 16.11.
29.11.2013 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru remontowanego budynku w Nadarzynie (ul. Krótka), działania polegały na
ugaszeniu palącej się konstrukcji dachu budynku. Obecne na
miejscu były również dwa Zastępy PSP Pruszków.
30.11.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji
drogowej z udziałem samochodu osobowego w Nadarzynie
(ul. Pruszkowska). Działania zostały podjęte o godz. 21.40
i polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu
pomocy przedmedycznej osobie poszkodowanej. Obecni na
miejscu zdarzenia jeden Zastęp PSP Pruszków, Pogotowie
Ratunkowe oraz Policja Nadarzyn.
19.11.2013 r. przeprowadzona została (przez ofiecerów PSP
Pruszków) jak co roku, jesienna kontrola gotowości bojowej naszej jednostki. Otrzymaliśmy ocenę bardzo dobrą.

Zarząd OPS Nadarzyn składa życzenia
spokojnych, pełnych miłości i radości
Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
Arkadiusz Kiliński - Naczelnik OSP Nadarzyn
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SP Wola Krakowiańska

Zabawa andrzejkowa
Dnia 29.11.2013 r. w Szkole Podstawowej w Woli
Krakowiańskiej zostały zorganizowane Andrzejki.
Wcześniej uczniowie zostali zapoznani z tradycjami,
historią powstania tego święta. Na początku Julia Leśniak
– uczennica klasy VI powitała zebranych, szczególnie
uczniów klas III ze Szkoły Podstawowej w Ruścu wraz
z wychowawcami, których mieliśmy przyjemność gościć
w tym roku i przedstawiła plan zabawy.
W trakcie jej trwania odbywały się liczne konkursy, można
było skosztować pysznego ciasta. Na korytarzu szkolnym,
zwanym „komnatą czarów” każde dziecko miało możliwość
poznania swojej wróżby na bliższą i dalszą przyszłość,

Fot. arch.szkoły
oczywiście z „przymrużeniem oka”. Aby nadać całości
magii , wróżki używały odpowiednich rekwizytów. Żartom
i śmiechom nie było końca. Podczas dyskoteki nauczyciele
bawili się razem z dziećmi, tworząc taneczne korowody itp.
Wspaniali didżeje – uczniowie klasy VI: Piotr Marczak
i Błażej Prus zadbali o odpowiednią muzykę.
Na koniec każdy uczestnik zabawy otrzymał słodycze od
uczniów ze Szkoły Podstawowej w Ruścu. Zostały również
rozdane „karteczkowe wróżby” .
Żal było odchodzić, ale... napawa nas optymizmem myśl,
że Andrzejki będą znowu za rok.
Przygotowała i prowadziła Edyta Zwolińska
we współpracy z Samorządem Uczniowskim

chowań. Młodsi przygotowali gazetkę, na którą złożyły się ich
prace prezentujące przyjazne zachowania.
W tym roku młodzież naszej szkoły przygotowała wzruszające przedstawienie pod tytułem „Ciepłe i puchate,” o tym jak
dobre uczucia potrafią zmienić świat na lepsze. Zaangażowała
się też w konkursy wprowadzające nas w atmosferę święta.
Efektem jednego z nich była cała rabata przepięknych słoneczników, które rozweselały nasza szkołę. Pokłosiem drugiego był
list - odezwa do wszystkich dzieci, zachęcający do dzielenia
się życzliwością. Wspomnieć należy o laureatach konkursów
- Klaudii Wielgus, Magdalenie Kłosiewicz, Filipie Błońskim
oraz Nikoli Miszewskiej. Nasi uczniowie przygotowali też
wspaniałe ordery w kształcie słonecznika, które zdobiły tego
dnia wszystkich pracowników i uczniów szkoły ubranych
w radosne żółte barwy. Kluczowym jednak punktem dnia było
spotkanie, na które zaproszono rodziców oraz zaprzyjaźnionych uczniów ze szkoły w Ruścu. Już w drzwiach na każdego
z gości czekała niespodzianka w postaci złotej myśli dotyczącej przyjaznych zachowań. Po czym w skupieniu obejrzeliśmy wspomniane wyżej przedstawienie. Okazało się, że to nie
był koniec atrakcji. Pedagog i psycholog szkolny przygotowali zabawy, w których wzięli udział wszyscy uczestnicy uroczystości. W czasie zabaw każdy miał okazję lepiej poznać
swoich kolegów z obu szkół oraz pobawić się z rodzicami
i nauczycielami. Mogliśmy także wspólnie zademonstrować
nasze możliwości wokalne. W pewnym momencie cała szkoła rozbrzmiewała głosem zwierząt domowych śpiewających:
„Wlazł kotek na płotek”.
Kiedy nastąpił koniec uroczystych obchodów, uczennice
naszej szkoły zadbały, aby każdy pamiętał o życzliwości także wtedy gdy wróci do domu. Wychodzącym z sali wręczały
pomysły na życzliwe zachowania, którymi mogli obdarować
swoich bliskich.
Należy jeszcze wspomnieć, że salę zdobiło ogromne słońce, którego promyki stanowiły życzliwe rymowanki na temat
każdego z uczniów. Wokół słońca kłębiły się radosne chmurki,
na których wypisano wiersze dotyczące każdego z pracowników szkoły. Autorami tej twórczości byli psycholog i pedagog
szkolny, którzy pragnęli zachęcić swoich podopiecznych do
formułowania przyjaznych opinii o swoich najbliższych.
Niech zatem podsumowaniem naszego sprawozdania
także będzie rymowana zachęta do życzliwości.
Gdy listopadowa plucha zacznie nam humory ważyć,
niech podnosi twego ducha myśl co mogłoby się zdarzyć,
gdyby każdy – mały, duży dobre chęci wykazywał,
pragnął innym chętnie służyć i życzliwość okazywał.
Barbara Dębowska

Bądźmy życzliwi przez cały rok
„Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, lecz przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to czym dzieli się z innym”
Jan Paweł II
21 listopada 2013 roku w Szkole w Woli Krakowiańskiej
obchodziliśmy Dzień Życzliwości i Pozdrowień.
Uroczystość ta staje się już świętem cyklicznym. Pierwszy
raz Dzień Życzliwości w Szkole w Woli Krakowiańskiej obchodziliśmy już w zeszłym roku. Wówczas zaangażowały się
wszystkie klasy. Starsi przygotowali prezentację multimedialną.
Przeprowadzili wywiady z nauczycielami, aby dowiedzieć się co
oni mają na temat życzliwości do powiedzenia. Zaprezentowali
też zabawne scenki dotyczące życzliwych i nieżyczliwych za-
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Pani Halinie Kochanek
wyrazy współczucia z powodu śmierci

MĘŻA
składają

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna i Pracownicy
SP im. bł. ks. B. Markiewicza
w Woli Krakowiańskiej
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SP Młochów

Przed kamerą...

Do szkoły podstawowej w Młochowie w dniu 10 grudnia
zawitała profesjonalna ekipa filmowa Telewizji Polskiej, realizująca program o choince i Mikołaju. Uczniowie mieli
szansę na debiut przed kamerą, poznali smak pracy na pla-

nym punktem programu warsztatów były ćwiczenia z mapą. Polegały one na tym, że pani rozdawała karteczki z nazwą państwa oraz
kartę z cechą charakterystyczną dla jednego z krajów. Omawialiśmy te karty i przyklejaliśmy je w odpowiednie miejsce na mapie.
W czasie drugiej części warsztatów mówiliśmy o globalnym ociepleniu. Przygotowywaliśmy plakaty na temat naszej

Fot. arch.szkoły
nie filmowym, uczestnicząc w wielokrotnych powtórkach
nagrania. Jednak uśmiech na twarzach towarzyszył młodym
aktorom przez cały czas realizacji programu.
red.

Zajęcia z edukacji globalnej
W dniach 19, 26, 29 listopada 2013 roku uczniowie kl. V
uczestniczyli w warsztatach z edukacji globalnej prowadzonych
przez panią Patrycję Kozieł.
Na pierwszych zajęciach rozmawialiśmy o świecie. Zostaliśmy
podzieleni na cztery grupy i wykonywaliśmy plakaty na których
zamieszczaliśmy nasze poglądy na temat wielkości świata. Następ-

ulubionej pory roku i prezentowaliśmy je pozostałym grupom.
Rozmawialiśmy o tym, co możemy robić aby naszej planety nie
dotknęła katastrofa związana z ociepleniem klimatu. Na ten temat przygotowywaliśmy plakaty.
Ostatnie zajęcia zostały poświęcone czekoladzie i jej produkcji. Udaliśmy się do kl.VI, aby na tablicy interaktywnej obejrzeć slajdy na ten temat. Pani opowiadała nam o tym, a potem
dostaliśmy zadanie do wykonania. Na tych warsztatach dowiedzieliśmy się o różnych przydatnych nam rzeczach i myślę, że
przyjemna atmosfera podczas zajęć pomogła nam łatwiej zapamiętać przekazane nam informacje.
Julia Dyczkowska i Katarzyna Chemijewska kl.V
reklama
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reklama

reklama

Fundacja Kultury Informatycznej

zaprasza na
Wspólne kolędowanie

w ramach otwartych spotkań czwartkowych

9 stycznia 2014, godz. 18.30
w Centrum Edukacyjnym
w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26
Wstęp wolny

reklama
reklama

Przyjmę do pracy w pralni, od zaraz
Tel. 502 147 532

reklama

Terapia manualna kręgosłupa i fizjoterapia.
Termoplastyczne wkładki dla dzieci i dorosłych.
Wizyty po umówieniu telefonicznym.
mgr rehabilitacji ruchowej Beata Pawłowska
Tel. 696 024 653 (ul. Modrzewiowa 26a, Nadarzyn)

reklama

Usługi m.in. w zakresie rozliczania ksiąg
handlowych, przychodów i rozchodów, ZUS, US
oraz inne rozliczenia. Biuro rachunkowe ZELOTA
Tel. 604 621 231

reklama
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reklama

Księgowość i doradztwo dla firm z dojazdem do
klienta. Tel. 501 103 570

Pl.Poniatowskiego 40
reklama

Korepetycje: matematyka, fizyka, chemia na każdym
poziomie 7 dni w tygodniu. Tel. 502 601 045

reklama

Student Politechniki Warszawskiej udzieli tanio
korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338

IMBRYK

ZAPRASZAMY DO SKLEPU
Z HERBATAMI LIŚCIASTYMI, KAWAMI
ZIARNISTYMI, AKCESORIAMII
ORAZ SŁODKIMI DODATKAMI...

reklama

reklama

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

reklama

Nowo twarty salon fryzjerski - MARZENA w Ruścu podejmie współpracę z manikiurzystką Tel. 506 336 124

reklama

reklama

Sprzedam piec c.o. (nieużywany; węgiel, drewno 20 kw).
Tel. 728 514 968

reklama

Doświadczonego kierowcę na samochód osobowy
2-3 razy w tygodniu. Tel. 500 577 540

reklama

Dwie panie (matka z córką - znajomość j. polskiego)
z Ukrainy podejmą pracę jako opiekunka przy starszej osobie.
Doświadczenie i referencje! Tel. 880 600 459; 606 597 138

Pon. -pt. 10.00 - 18.00
Sob. 9.00 - 13.00

reklama

Salon urody w Rozalinie poszukuje do współpracy
kosmetyczki, masażyski i wizazystki. Podnajem albo
podział zysków. Tel. 606 216 906

05-830 NAdarzyn

reklama
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reklama
reklama

reklama

reklama
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Nadarzyński Szczep Druzyn Harcerskich i Zuchowych WATAHA
Na Jędrusiowym szlaku
22.11.2013 r. po raz trzeci wyruszyliśmy na Rajd „Szlakami
Jędrusiów”. Jest on organizowany od 28 lat. Co roku harcerze,
zuchy i seniorzy, a także grupy rekonstrukcyjne spotykają się
w podtychowskim lesie przy mogile „Junaka” i „Kokoszki” by
uczcićpamięćopoległychnaziemiświętokrzyskiejpartyzantach.
Tegoroczny rajd różnił się jednak od poprzednich. Po raz
pierwszy rajd podzielono na trasy dostosowane odpowiednio
do poziomu harcerzy. Z naszego szczepu zgłosiły się aż 3 patrole. Dwa na trasę harcerską, a trzeci na trasę wędrowniczą.
Wszystkie trzy patrole bawiły się bardzo dobrze na swoich
trasach. Harcerze pierwszego dnia poznawali Starachowice
podczas gry miejskiej. Wędrownicy natomiast wystartowali
z pobliskich Radkowic i musieli dojść do Starachowic.
Podrodzewykazywalisięsprytemrozpalaniaogniskawdżdżystych warunkach, budowaniem szałasu i chodzeniem po linie.
Z rajdu wracaliśmy bardzo szczęśliwi zwłaszcza drużyna
„Wilków”, która wygrała rywalizację na trasie harcerskiej.
Wędrownicy z „Impeesy” również mieli powody do radości oni ustąpili zwycięstwa tylko jednej drużynie na swojej trasie.

8. Akcja „Zostań Świętym Mikołajem”
Nadarzyńscy harcerze jak co roku koordynują zbiórkę żywności dla potrzebujących pomocy z terenu naszej Gminy, umundurowaną młodzież można napotkać w weekendy w Warusie,
Fresh’u, w Pawilonach, U Joli, w ABC i Kaprysie. Pierwsze
dwa tygodnie to ponad tona artykułów spożywczych, które
jeszcze przed Świętami trafią do podopiecznych parafialnego
Caritas i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wszystkim
darczyńcom BARDZO SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Leśne Duszki Najlepsze

7 grudnia 2013 r. w Pruszkowie odbył się Festiwal teatrzyków
Zuchowych. Mali aktorzy prezentowali pieczołowicie przygotowane scenki o tematyce ekologicznej. Artystyczny kunszt
22 GZ „Leśne Duszki” z Kostowca pod przewodnictwem dh.
drużynowej pwd. Marty Kuczewskiej, został przez jury uhonorowany I-szym miejscem! GRATULUJEMY!!!

Betlejemskie Światło Pokoju
w Nadarzynie
16 grudnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, podczas Maszy św., której przewodniczył bp polowy WP Józef
Guzdek, harcerze wnieśli zapalony w Grocie Betlejemskiej
ogień. Hasło towarzyszące tegorocznej akcji brzmi: WYJDŹ
Z CIENIA – POKAŻ DOBRO!

Do tego właśnie bp Józef nawoływał młodzież harcerską.
Światło z Betlejem dotarło również i do Gminy Nadarzyn - do
parafialnego kościoła, instytucji i domostw.
Ks. Jarosław Kuśmierczyk phm.

Z OKAZJI ŚWIĄT
NARODZENIA JEZUSA,
ŻYCZYMY WSZYSTKIM
POGODY DUCHA NA
KAŻDY DZIEŃ, ABY
NOWINA OBWIESZCZONA
PASTERZOM
W BETLEJEM, ŻE BÓG
PRZYSZEDŁ DO LUDZI,
BYŁA NIEUSTANNIE
RADOŚCIĄ I NASZĄ NADZIEJĄ!
WYJDŹMY Z CIENIA – POKAŻMY DOBRO!

Zuchy, Harcerze i Instruktorzy Nadarzyńskiego Szczepu
Drużyn Harcerskich i Zuchowych WATAHA

reklama
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski

Z życia parafii:

Z radością informujemy, że w listopadzie 2013
Sakrament Chrztu przyjęła: Natalia Rejman,
Z przykrością informujemy, że w październiku odeszli
z naszej Parafii:
śp. Sabina Kwiatkowska, śp. Mieczysław Walendziak,
śp. Tadeusz Duszczyk, śp. Teresa Kłos.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.
.
Rekolekcje Adwentowe w dniach 20 – 21 - 22 grudnia
20 grudnia (piątek):
spowiedź od 8.00 i od 16.00
9.00 Msza św., 16.30 nauka dla dzieci
18.00 Msza św., 19.30 nauka dla młodzieży
21 grudnia sobota rozkład taki jak w piątek.
Rekolekcje prowadzi ks. Sławomir Bednarz.

Na święta
Bożego Narodzenia
i na nadchodzący
nowy rok 2014
życzymy Wam
Drodzy Parafianie
wszelkiego dobra, radości
i pokoju. Niech, dobry Bóg
obdarza Was hojnie
swoimi łaskami.

		

Ks. Proboszcz i Księża Wikariusze

Internet: http://parafianadarzyn.pl,
e-mail: parafia@nadarzyn.biz
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek
- Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Caritas przy Parafii
św. Klemensa w Nadarzynie

CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie stara
się spieszyć z pomocą ludziom ubogim, samotnym, pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażliwości
serc naszych Ofiarodawców.
Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez:
- przekazanie 1% podatku dochodowego.
Aby zadysponować 1% swojego podatku dochodowego na
rzecz Caritas przy Parafii Św. Klemensa w Nadarzynie należy:
- znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek
o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego”: wpisać pod odpowiednią pozycją numer
KRS Caritas AW – 0000225750; wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania
podatkowego do pełnych dziesiątek groszy w dół; w polu
o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii
św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas). Pod następną pozycją
przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez
Urząd Skarbowy do Caritas AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na cel szczegółowy. W imieniu potrzebujących za
okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.

Święta Bożego Narodzenia to
czas dzielenia się miłością,
dobrocią – sercem.
Dziękujemy, że dzielą się Państwo
z potrzebującymi.
Niech święta Bożego Narodzenia
i Nowy Rok przyniesie Wam wiele radości, nadziei i siły.
Życzymy wielu łask Bożych i wielkiej wiary.
Niech miłość wypełnia Wasze serca.
Stefania Łęcka - Przewodnicząca Parafialnego Caritas
Tel. 728 947 323

Ofiaruj swój 1% podatku dla niepełnosprawnych dzieci
Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zezna-niu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38 na
ostatniej stronie), należy wpisać KRS: 0000336729 pola cel szczegółowy nie trzeba wypełniać chyba
że ma się życzenie aby pieniądze były przeznaczone na jakiś konkretny cel statutowy stowarzyszenia.
Prosimy o zaznaczenie pola Wyrażam zgodę, aby stowarzyszenie mogło otrzymać informa-cję z US,
kto w tym roku wsparł jego działania.
Konto: Bank Spółdzielczy nr: 19 8017 0002 0007 6988 2000 0001
Adres Stowarzyszenia: ul. K. Łoniewskiego 11, 05-830 Nadarzyn; szlakiemteczy@nadarzyn.pl
www.szlakiemteczy.nadarzyn.pl
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proponuje:

Rodowicz M.: Wariatka tańczy

Przyjmijcie od Maryli Rodowicz zaproszenie w szaloną podróż, która wiedzie
od powojennych Ziem Odzyskanych,
przez zadymione kluby Manhattanu,
złocone korytarze Kremla i piaski
Iraku, aż do jej domowego zacisza.
„Wariatka tańczy”, a partnerują jej m.in.
Agnieszka Osiecka, Czesław Niemen,
Seweryn Krajewski, Daniel Olbrychski,
Włodzimierz Wysocki i... Fidel Castro.
„Wariatka tańczy”, bo takie życie to bal jest nad bale.

ROZENEK M.: Perfekcyjna
pani domu

Masz już dość brudnych naczyń,
porozrzucanych ubrań? Nie możesz poradzić sobie z nieporządkiem
w szafie? Trudno wyegzekwować
Ci porządek od dzieci i męża? Nie
wiesz, jak dobrze uprasować koszulę?
Masz uporczywą plamę i problem
by ją usunąć? Czy chciałabyś, aby
w Twoim domu panowała harmonia i porządek? Jeśli choć na jedno pytanie odpowiedziałaś
twierdząco, to ta książka jest dla Ciebie! Zmień swój dom
w nieskazitelne królestwo czystości. Stań się Perfekcyjną
Panią Domu! Dzięki radom i wsparciu Małgorzaty Rozenek
na zawsze pożegnasz bałagan, a w Twoim domu będzie lśnić!

STANOWSKI K.: SZAMO

Zaczynałem jako długowłosy lewoskrzydłowy, skończyłem jako
łysy bramkarz. Na piłce - w przenośni i dosłownie - połamałem sobie
zęby (spytajcie mojego dentysty).
Powoływało mnie kilku selekcjonerów reprezentacji Polski i właśnie
w tej sekundzie ze zdziwieniem odkryłem, że była to jedna z niewielu
drużyn, z których nikt nigdy nie próbował mnie wyrzucić
(poza Pawłem Janasem, ale wtedy akurat był dziabnięty,
więc się nie liczy). Grałem w piłkę w siedmiu różnych krajach, w osiemnastu klubach, u kilkudziesięciu trenerów.
Dzieliłem szatnię z wirtuozami, z antytalentami, z leniami,
ze śmierdzielami, z idolami, ze złodziejami, z pięknisiami,
z fajnymi kolesiami, no i z pedałami też. Strzelali mi bramki
wszyscy jak leci - od Flisa z Arki Gdynia po Ronaldo z reprezentacji Brazylii. Czasami jednak udało się coś obronić,
chociaż z perspektywy czasu przyznaję: w planach miałem
troszkę większą liczbę skutecznych interwencji. Tak czy
siak, swoje przeżyłem. Witajcie w moim pokręconym świecie. Wchodzicie na własną odpowiedzialność.

KOCHANSKI H.: Orzeł niezłomny

Książka dr Halik Kochanski wypełnia lukę w historii II Wojny
Światowej naszego kraju. Jest to niezwykle ważna próba ujęcia
w jednym tomie losu zarówno tych, którzy zostali uwięzieni w
okupowanej Polsce, jak i tych, którym udało się z niej wydostać. Wielu z tych ostatnich jest dobrze znanych. Byli pilotami
myśliwskimi w bitwie o Anglię, kryptologami łamiącymi szyfr
Enigmy czy bohaterskimi zdobywcami Monte Cassino. Jednak
książka ta mówi także o niezwykłych losach Polaków, którzy
dostali się w pułapkę sowieckiego GUŁagu, polskich sierot w
Indiach, polskich żołnierzy na Bliskim Wschodzie i polskich nauczycieli na terenie Węgier. Polacy, gdziekolwiek się znaleźli,
walczyli. W II Korpusie, w szeregach Armii Krajowej, Armii
Berlinga czy w żydowskich organizacjach bojowych. Nie przyjmując do wiadomości klęski, stawiali opór poprzez niezliczone
akty osobistej odwagi, niezłomności i dobroci.

Spotkania seniorów

Kreatywni – aktywni – pokolenie 50+ w Bibliotece
W Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn w każdy czwartek
o godz. 11 odbywają spotkania z seniorami. Kilkanaście spotkań
już za nami. W październiku i listopadzie dzięki Fundacji Orange
dla Bibliotek odbyły się spotkania online z cyklu „Spotkania
z pasjami”, które były skierowane do osób starszych. W trakcie
spotkań prowadzone były na żywo wideokonferencje z osobami znanymi z telewizji, które prowadzą aktywne życie, realizują
swoje pasje oraz angażują się w życie społeczności lokalnych.
Głównym celem projektu, była aktywizacja społeczna seniorów
oraz sprawienie, by wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Kolejnym ważnym elementem było rozbudzanie
chęci do dzielenia się swoją wiedzą i pasjami z innymi. Tematyką
tych spotkań była profilaktyka zdrowia, bieżące sprawy ekonomiczne, kulturalne, tradycje, rozrywka, pasje, ekologia, nowe
technologie oraz relacje z młodszymi pokoleniami.
W grudniu odbyły się spotkania o tematyce świątecznej, których motywem przewodnim było dzierganie na szydełku ozdób
świątecznych, wykonywanie stroików oraz spotkanie opłatkowe przy wspólnym słuchaniu kolęd.
Podejmujemy działania, aby z naszej placówki stworzyć miejsce wymiany myśli i wiedzy. Staramy się rozszerzać formy pracy skierowane do Czytelnika, aby rozbudzić nowe pasje, wykorzystać wiedzę i ukryte talenty. Jesteśmy otwarci na propozycje
współpracy wynikających z Państwa inicjatywy. Jeżeli macie
pomysły, na przykład w zakresie robótek ręcznych, plastycznych czy też innych, to serdecznie zapraszamy do Biblioteki
Publicznej w Nadarzynie. Tworzymy przyjazną grupę osób
kreatywnych, które wychodzą od nas z dawką pozytywnej
energii i pełni wiary we własne możliwości.
Spokojnych, radosnych i pełnych miłości
Świąt Bożego Narodzenia życzą
Dyrekcja i Pracownicy Biblioteki Publicznej w Nadarzynie
Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nadarzynie

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt., śr., pt. - 1200- 1900; czw. - 800- 1500;
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. - 1200- 1900; śr. - 800- 1500.
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Kultura

poszukiwania wolontariuszy, a także udostępnienia sali na ich
przeszkolenie mogliśmy dołożyć swoją cegiełkę do tej, jakże
wartościowej, inicjatywy. Szlachetna Paczka to ogólnopolska
akcja organizowana od 2000 roku przez Stowarzyszenie
WIOSNA, której celem jest pomoc osobom żyjącym w
niezawinionej biedzie.

Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl
www.nok.pl
Co się wydarzyło w naszych świetlicach...

Rozalin
Spotkanie z Mikołajem

8 grudnia do świetlicy w Rozalinie przybyły tłumnie dzieci,
aby spotkać się ze świętym Mikołajem. Czas oczekiwania
na jego przybycie umilił występ aktorów teatrzyku
„Parandyk”, który wprowadził widzów w magiczną atmosferę
nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. Były również
wspólne zabawy, pląsy oraz śpiewanie kolęd. Gdy wreszcie
pojawił się najważniejszy gość wieczoru, dzieci powitały go
brawami i okrzykami radości. Każdy maluch mógł się z nim
przywitać, usiąść na kolanach, pociągnąć za brodę i wrócić do
rodziców z paczką pełną prezentów. Na zakończenie spotkania
rodzice wraz z Radą Sołecką przygotowali dla wszystkich
gości słodki poczęstunek.
Dziękujemy wszystkim naszym sponsorom: panu
Damianowi Pączek, Właścicielom pałacu w Rozalinie,
Właścicielom delikatesów „U ryby”. Dzięki Państwu
legenda o istnieniu świętego Mikołaja dla naszych
maluchów stała się faktem.
Bardzo dziękuję pani sołtys Agnieszce Palmowskiej za
wsparcie, dobrą energię i pozyskanie sponsorów.

Listopad i grudzień w naszym kinie
Klasyczne i mniej klasyczne kreskówki dla najmłodszych, pokaz filmów „kręconych” bez kamery dla dorosłych i kino bez filmu – dawno nie mieliśmy tak niezwykłej jesieni w Kinie Nokowym.
Filmowy sezon w NOK rozpoczął się dość tradycyjnie.
10 listopada do Kina Nokusiowego (jak zwykle) przybyły dzieci w towarzystwie swoich rodziców. Spotkanie (jak
zwykle) rozpoczął pokaz kreskówek, po której (również
jak zwykle) dzieci same z zapałem kreśliły... kredkami na
papierze.Potem zrobiło się jednak całkiem niezwykle. Mieliśmy bowiem pokaz filmów „kręconych” bez kamery i kino bez
filmu.

Nadarzyński Ośrodek Kultury po raz pierwszy włączył
się do akcji Szlachetna paczka, należy dodać, że po raz
pierwszy akcja była prowadzona na terenie Gminy Nadarzyn
a jej liderem na naszym terenie był pan Wojciech Czerwiński.
Cieszymy się, że dzięki naszej skromnej pomocy w postaci

29 listopada przyjechała do nas z Krakowa Malwina Antoniszczak - córka słynnego Antonisza, autora kultowych non
camerowych animacji (filmów rysowanych, malowanych,
wydrapywanych, a nawet wypalanych bezpośrednio na taśmie filmowej). Prócz filmów „kręconych” bez kamery można było zobaczyć tradycyjnie (to znaczy przy użyciu kamery)
realizowane filmy Antonisza oraz przezabawny dokument
o artyście. Po projekcji pani Malwina opowiedziała o swoim
niezwykłym ojcu. Na 6 grudnia zaplanowaliśmy dla widzów
Kina Nokowego mikołajkowy prezent - pokaz filmu „Angelus”
i spotkanie z jego twórcą - Lechem Majewskim. Wydarzenie
niezwykłe, choćby z uwagi na fakt, że ten światowej sławy reżyser (obecnie mieszkający w Wenecji) znalazł czas na wizytę
w Nadarzynie przy okazji swojego krótkiego i wypełnionego
licznymi obowiązkami pobytu w Polsce.
Pechowo w kinonokowe plany wtrącił się Ksawery (huragan) wspomagany przez pierwszą w tym sezonie śnieżycę.
Jakie były skutki tej „interwencji” doskonale Państwo wiedzą. Kto jednak uważa, że nie ma kina bez prądu, głęboko
się myli. Z pewnością nasz gość jest człowiekiem wolnym
od takich przesądów. Nie tylko (bez przeszkód!!!) dotarł do
Nadarzyna, lecz również ze swadą, humorem i zaangażowaniem opowiedział o swoim twórczym i barwnym życiu.
Niedowiarkowie, których do wizyty w Kinie Nokowym
zniechęciły awarie elektryczności, powinni żałować. Pokaz „Angelusa” co prawda się nie odbył, lecz spotkanie
z reżyserem w pełni ten brak wynagrodziło. Było ciepło,
refleksyjnie, kameralnie i nastrojowo. Przy świeczkach
i gasnących co chwila lampach elektrycznych przenieśliśmy się w wielki świat pełen hollywoodzkich gwiazd,
wielkich artystów i najbardziej niezwykłych filmowych
pomysłów.
Dorota Suwalska
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Jolanta Ludwiniak - Instruktor Świetlicy NOK w Rozalinie

Młochów
Wieczór Andrzejkowy
29 listopada br. byliśmy gospodarzami imprezy andrzejkowej,
na której gościliśmy dzieci i młodzież ze świetlic w Parolach
oraz Urzucie. Zabawy w czasie tego wyjątkowego wieczoru,
które zaproponowała pani Ania Balsam spotkały się z dużym
zainteresowaniem nie tylko wśród dzieci, ale również rodziców
i… instruktorów NOK! Miłe towarzystwo, wróżby z wosku,
szereg konkurencji sprawnościowych oraz zabawne sytuacje
sprawiły, że ten wieczór to kolejny, który można zaliczyć do
udanych międzyświetlicowych imprez!
Danuta Strzelczyk-Żyta i Marcin Szwed
Instruktorzy świetlicy NOK w Młochowie

Szlachetna paczka w Nadarzynie
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Szopka Bożonarodzeniowa

W dniu 12.12.2013 jury w składzie: Anna Balsam (instruktor NOK), Monika Mazurek (instruktor NOK) oraz Dorota
Suwalska (instruktor NOK) zapoznało się z się pracami nadesłanymi na organizowany przez Nadarzyński Ośrodek Kultury
XVI Konkurs Plastyczny “Szopka Bożonarodzeniowa”. Do
konkursu zgłoszono 29 szopek, wszystkie na bardzo wysokim
poziomie artystycznym. Ostatecznie Jury postanowiło przyznać następujące nagrody i wyróżnienia:
Kategoria „Przedszkole”(praca indywidualna):
Miejsce I Ignacy Kłopocki, opiekun: Iwona Kłopocka,
Kategoria „Przedszkole”(praca zbiorowa):
Miejsce I ex aequo: Grupa Starszaków (5 lat), Przedszkole
Niepubliczne Jupik w Nadarzynie, opiekun: Magdalena
Oksiuta-Żukowska oraz Grupa IV „Motylki”(5 - 6 lat),
Przedszkole Publiczne w Nadarzynie, opiekun: Małgorzata
Tondera-Bucior.
Miejsce II - Grupa Średniaków (4 lata), Przedszkole
Niepubliczne Jupik w Nadarzynie, opiekun: Marta
Osakowska,
Miejsce III, Grupa Czterolatków, Przedszkole Niepubliczne
Maluch w Nadarzynie, opiekun: Kinga Cikowska-Cieśla.
Wyróżnienie: Grupa Trzylatków, Przedszkole Niepubliczne
Maluch w Nadarzynie, opiekun: Barbara Sieczkowska,
Justyna Sztyk, Emilia Kaliszewska; Grupa Maluszków (3
lata), Przedszkole Niepubliczne Jupik w Nadarzynie, opiekun: Aleksandra Wojciechowska; Niepubliczne Przedszkole
Sióstr Maryi w Kostowcu, opiekun: Monika Wasilewska
Kategoria „Klasa: 0 – III (praca indywidualna)”:
Miejsce I - Magdalena Kłopocka, klasa III B, opiekun: Iwona
Kłopocka,
Miejsce II - Jerzy Wąsiewicz klasa III, Szkoła Podstawowa
w Kostowcu, opiekun: Agnieszka Bajnóg,
Miejsce III - Ula Wąsiewicz, klasa I, Szkoła Podstawowa
w Kostowcu, opiekun: Agnieszka Bajnóg.
Kategoria „Klasa: 0– III (praca grupowa)”:
Miejsce I - Zajęcia techniczno-plastyczne, klasa I, Szkoła
Podstawowa w Ruścu, opiekun: Anita Szopa,
Miejsce II- Koło Plastyczne Szkoły Podstawowej
w Młochowie (klasy II i III), opiekun: Hanna Wiśniewska,
Miejsce III - Koło Plastyczne, klasa I B, Szkoła Podstawowa
w Ruścu, opiekun: Agnieszka Siwiec.
Kategoria „Klasa: IV – VI (praca indywidualna)”:
Miejsce I - Julia Fedyna, Szkoła Podstawowa w Nadarzynie,
opiekun: Mariola Duda.
Kategoria „Klasa: IV – VI (praca zbiorowa)”:
Miejsce I - Klasa IV B, Szkoła Podstawowa w Ruścu,
opiekun: Anna Raniszewska.
Miejsce II - Grupa Młodsza (8-10 lat), Gminne Ognisko
Dziecięco-Młodzieżowe w Młochowie, opiekun: Marzena
Latoszek, Agata Sierputowska.
Miejsce III - Klasa IV A, Szkoła Podstawowa w Ruścu,
opiekun: Anna Raniszewska.
Wyróżnienie: Kinga Nędza, Julia Krasny, kl. VI, Szkoła
Podstawowa w Kostowcu, opiekun: Agnieszka Bajnóg.
Kategoria „Szkoła Ponadpodstawowa” (praca zbiorowa):
Miejsce I - Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe
„Tęcza” w Młochowie: Dawid Kłapkowski, Kuba Tyras,
opiekun: Marzena Latoszek, Agata Sierputowska,
Kategoria „Dorośli” (praca zbiorowa):
Miejsce I - Anna Kakietek i Iwona Kłopocka.
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Muzyczna przygoda melomaluszka
– NOWE ZAJĘCIA W NOK, W KAŻDY PIĄTEK OD

10.01.2014 r. o godz. 11.00
OSOBY ZAINTERESOWANE PROSZONE
SĄ O KONTAKT TEL: 506 063 947
Maluszki i ich rodzice spotykają się na 45 minutowych zajęciach. Poprzez śpiewanie piosenek przy akompaniamencie
pianina i klarnetu, ćwiczenia rytmiczne, muzyczne opowiadania oraz zabawy z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych i ciekawych rekwizytów, dziecko wprowadzane jest
w świat muzyki. Istotnym elementem spotkań Melomaluszków
jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują
się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego
z etapów zajęć. Dlatego zajęcia składają się ze stałych elementów: Powitanie„Śpiewanka – bujanka” do muzyki klasycznej,
masażyk, rytmiczka, zabawa w kole, zabawa z instrumentami
perkusyjnymi, zabawa z rekwizytem, zabawa w kole, relaksacja, kołysanka, pożegnanie.
Instruktorzy: Katarzyna Wasilewska, Kinga Lewiarz.
Więcej informacji na stronie:www.bambiolu.webt.pl

KINO ZA ROGIEM

Nadarzyński Ośrodek Kultury został laureatem (jednym
z sześciu!!!) Konkursu ofert, ogłoszonego przez Krajową
Izbę Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji (KIGEiT) na
”Kino za Rogiem” (KzR). Konkurs organizowany był w ramach projektu: Stworzenie powiązania kooperacyjnego
„Mazowiecki Klaster - Małe Kina Społecznościowe (MKS)”.
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Priorytetu I „Tworzenie warunków
dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
na Mazowszu”. Działanie 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
Laureaci Konkursu będą przyłączeni do sieci KzR, zapewniającej dostęp do systemu dystrybucji filmów i innych treści
audiowizualnych. Otrzymają również wsparcie finansowe
na wyposażenie Kina.
Czym jest Kino za Rogiem? Kino za Rogiem buduje nową
filozofię kina. Odwołuje się do tęsknoty za kameralną wspólnotą, do pomysłu na kino dla przyjaciół, tanie w obsłudze
i utrzymaniu, ale spełniające zarazem wysokie standardy techniczne, dostępne wszędzie „za rogiem”. Powstające kina zachowując praktycznie najważniejsze zalety komercyjnych kin
sieciowych, w szczególności wysoką jakość obrazu i dźwięku,
nie będą posiadać ich ograniczeń w postaci narzuconego z góry
repertuaru, braku dostępności wielu tytułów i krótkiego czasu
kinowej eksploatacji, po której film schodzi z ekranu bezpowrotnie Misja sieci kin KzR jest swoistą alternatywą kulturową
wykorzystującą potencjał technologii cyfrowych, pozwalający
na elastyczny, dopasowany do indywidualnych gustów odbiorców, małych grup towarzyskich czy grona przyjaciół, dostęp
do polskiej i światowej sztuki filmowej. Alternatywa polega w
pierwszym rzędzie na tym, że programującym repertuar kina
jest widz (np. mała grupa towarzyska, klasa uczniów itp.) a nie
zarządzający kinem. Widz idzie do KzR obejrzeć film, o którego wyświetleniu sam zadecydował a nie do kina, którego repertuar stworzył ktoś inny. Nie oznacza to, że animator kina nie
będzie mógł przedstawiać swoich propozycji programowych.
Rubrykę Kultura redaguje Kamila Michalska - Dyrektor NOK
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…jedni w oddali…
inni przy jednym stole…
Nieważne kto, gdzie,
lecz ważne jest, byśmy
zawsze o sobie pamiętali…

11 stycznia 2014 r. w przeddzień XXII Finału WOŚP,
o godz. 19.00 zapraszamy na dwie jednoaktówki NOK!
Teatru: „Oświadczyny” A. Czechowa i „Jestem zabójcą” A. Fredry. Przed spektaklem i po jego zakończeniu
odbędzie się kwesta na rzecz WOŚP
Wstęp wolny.

Z okazji zbliżających się świąt, życzymy
Państwu czasu dającego radość
i odpoczynek oraz wiary co góry przenosi
i nadziei, która nie gaśnie!
Dyrekcja i Pracownicy
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

12 stycznia zapraszamy do NOK na licytację
- w programie także: koncert Orkiestry OSP Nadarzyn

ZAPROSZENIE
Sołtys Stanisław Żukowski i Rada sołecka Wolicy
zapraszają Mieszkańców
w dniu

6 stycznia 2014 r. o godz. 14.00
na spotkanie opłatkowe,

które odbędzie się
w świetlicy przy Przedszkolu Publicznym
w Wolicy przy ul. Przedszkolnej 2
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Mieszkańcom Ruśca
życzenia radości i spokoju
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
składają Sołtys i Rada Sołecka Ruśca

pod kier. Mirosława Chilmanowicza, taneczny mix - grupy
Pauliny Piśkiewicz (NOK), Taniec Disco - grupa Angeliki
Sierpińskiej (NOK), uczestnicy warsztatów muzycznych
Michała Stawarskiego (NOK), występ wokalny Danusi
Woźniak (NOK), Zespół NOK PĘD BAND (NOK), Młodzi
Duchem (NOK), Dzieci z Przedszkola Niepublicznego
Jupik, zespół Sylwestra Brzeczkowskiego, baletnice
Agnieszki Biedrzyckiej (NOK).
Ponadto: kącik zdrowia przygotowany przez SPG ZOZ
w Nadarzynie (bezpłatnie: pomiar ciśnienia, cholesterolu,
glukozy), loteria fantowa, domowe wypieki, kawa i herbata
za symboliczny grosz. Nasi wolontariusze będą kwestować:
Nadarzyn - w pobliżu kościoła św. Klemensa przed i po
mszach o godz. 8.00, 9.00, 10.30, 12.00, 17.00, 20.00
w NOK 15.00-20.00, w Centrum Maximus i Centrum Mody
10.00 – 14.30, na terenie stacji paliw „Lukoil” w Urzucie,
w Wolicy w pobliżu restauracji McDonald’s.
Monika Mazurek - szef sztabu WOŚP

Sport
PIŁKA SIATKOWA GLKS NADARZYN

Wszystkie dziewczęta z roczników 2001 – 2004 chcące uprawiać piłkę siatkową zapraszamy na zajęcia grupy naborowej,
która w okresie grudzień – marzec będzie trenowała
w Szkole Podstawowej (hala sportowa) przy ul. Sitarskich
w Nadarzynie. Treningi odbywają się poniedziałek
w godz. 16.00-17.30 i w czwartek w godz. 15.30 – 17.00.
Zapisy na treningu lub u trenera pod numerem 512 541 350.
Więcej informacji na stronie: www.glksnadarzyn.pl/siatkarki.

Siatkarki GLKS Nadarzyn radzą sobie bardzo dobrze
w rozgrywkach ligowych w tym sezonie. Młoda sekcja (istnieje
zaledwie 4 lata) potrafi nawiązywać walkę z potentami w tej
dyscyplinie na Mazowszu. Juniorki (U-18) i kadetki (U-16)
występują w najwyższej klasie rozgrywkowej w województwie.
Obydwie drużyny dysponują młodym perspektywicznym
składem. Zespół juniorek po rundzie zasadniczej zajmuje
w I Mazowieckiej Lidze Juniorek III miejsce i ma realne szanse
awansu na Mistrzostwa Mazowsza. Młodszy zespół grający
w I Mazowieckiej Lidze kadetek przed sezonem był skazywany
na walkę o utrzymanie w lidze. Dziewczęta spisują się jednak
bardzo dobrze i na kilka kolejek przed końcem sezonu zasadniczego
zapewniły sobie utrzymanie w najwyższej klasie rozgrywkowej.
Mało tego zespół gra bez respektu dla starszych i bardziej
utytułowanych rywali i nadal walczy o awans do Mistrzostw
Mazowsza. Najmłodsza ligowa drużyna GLKS, czyli młodziczek
(U -14) walczy z różnym skutkiem w II lidze mazowieckiej.
W turniejach okazjonalnych występują także najmłodsze
nadarzyńskie siatkarki z grupy mini-siatkówki.
Na jednym z turnieju „czwórek” rocznik 2001 portal ogólnopolski
mini-siatka wyróżnił Wiktorię Kunicką za dynamikę i odwagę
przeprowadzanych akcji. Trzeba podkreślić, że Wiki nie jest
jedyną utaletowaną siatkarką w tej grupie wiekowej.

Dobiegają także rozgrywki ligowe – I runda – tenistów
stołowych. Bardzo dobrze w esktraklasie kobiet spisuje
się drużyna GLKS Wanzl Scania Nadarzyn. Nasze Panie,
które jako jedyny zespół z Nadarzyna i okolic wystepuje w najwyższej klasie rozgrywkowej w Polsce odniósł
w tym sezonie jedną porażkę. Nadarzynianki musiały uznać
wyższość „cudzoziemskiego” KTS Tarnobrzeg. W ekipie
z podkarpacia budowanej na Ligę Mistrzyń grają wyłącznie Chinki, Czeszka i Ukrainka oraz 1 Polka. Mimo to nasz
zespół w wyjazdowym meczu przegrał 1-3. Drugie miejsce
po pierwszej rundzie sezonu zasadniczego pozwala realnie myśleć o możliwości obrony wicemistrzostwa Polski.
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TENIS STOŁOWY

Największą radość sprawił nam jednak
w grudniu na Mikołajki zawodnik sekcji Michał
Bańkosz, który wywalczył w Rabacie (Maroko)
z zespołem Reprezentacji Polski brązowy medal Mistrzostw Świata Juniorów. Jest to drugi
medal tej rangi w historii nadarzyńskiej sekcji. Taki sam medal w 2006 roku wywalczyła
w Kalifornii (USA) Natalia Bąk. W marakońskich Mistrzostwach Świata oprócz michała w
turnieju singlistek zaprezentowała się również
Sandra Wabik. Popularna „Sardyna” zaliczyła z Jakubem
Dyjasem bardzo dobry start w turnieju miksta, w którym
ulegli parze chińskiej w 1/8 finału.
12 grudnia trenerzy grupy naborowej Piotr Witkowski
i Magdalena Milczarek zorganizowali dla swoich podopiecznych turniej Mikołajkowy. Widok trzydziestki „maluchów” (6-10 latki) rywalizujących przy pingpongowych
stołach zawsze działą niezwykle pozytywnie. Zawody pod
patronatem obchodów 560-lecia nadania Nadarzynowi
Praw Miejskich zaszczycił swoją osobą sam ...św. Mikołaj,
którego dzieci odnalazły w szatni i wwiozły na wózku na
salę. Święty zrewanżował im się wspaniałymi podarunkami. Zabawa była przednia. Serdeczne podziękowania należą się rodzicom za pomoc w organizacji turnieju oraz władzom Gminy Nadarzyn za zakup przepieknych medali.
O wynikach tenistów stołowych GLKS Nadarzyn więcej
można przeczytac na stronach internetowych: www.glksnadarzyn.pl/tenisstołowy oraz www.nadarzyn-pingpong.pl
W imieniu Zarządu GLKS Nadarzyn
chciałbym Wszystkim życzyć spokojnych,
radosnych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia oraz w Nowym Roku:
sportowcom - zdrowia i satysfakcji
z uzyskiwanych wyników,
trenerom - uzyskiwania pozytywnej energii
i zadowolenia z pracy oraz wyników podopiecznych,
kibicom – wielu emocji i dreszczy adrenaliny
na naszych zawodach,
sponsorom – satysfakcji ze współpracy z GLKS-em
i... pieniędzy,
rodzicom naszych zawodników i zawodniczek - poczucia
dumy ze swoich pociech, a wszystkim nam dobrej atmosfery, życzliowści i chęci współpracy w poszanowaniu
innych przez cały nadchodzący 2014 rok.
Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn
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SPORT SZKOLNY
Drużyna dziewcząt z Gimnazjum w Nadarzynie
wygrała finał wojewódzkiej Gimnazjady LZS. Zawody
rozgrywane były w dniu 20 listopada w Wolanowie koła
Radomia. W turnieju finałowym Nadarzynianki nie straciły
żadnego seta i pewnie po 2-0 pokonały wszyskie zespoły.
Fot. arch. GLKS

Skład reprezentacji szkoły: Agnieszka Krupińska, Ola
Reluga, Natalia Gabryel, Paulina Grabarek, Julia Czeladko,
Hania Drzewiecka, Sandra Przewłocka, Kinga Baran, Iza
Skowrońska, Agata Stan, Kasia Podkowińska i Wiktoria Voigt.
Najprawdopodobniej w marcu dziewczęta wezmą udział
w Finałach Ogólnopolskich Gimnazjady.
Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn

Nadarzyn pingpongiem stoi
W piątek 6.XII rozegrano w hali przy Żółwińskiej (gimnazjum) Mistrzostwa Powiatu w drużynowym tenisie stołowym dziewcząt i chłopców, a w poniedziałek 9.XII finał
międzypowiatowy w tej dyscyplinie. W obu turniejach zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców w kategorii szkół
gimnazjalnych triumfowali gracze nadarzyńskiej placówki. Obie drużyny w czerwcu wystartują więc w finałach
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Skład druzyn: dziewczęta: Weronika Bożek i Wiktoria Ziemkiewicz;
chłopcy: Patryk Bożek, Adrian Szeliga i Piotr Mucha.
Adrian Szeliga i Weronika Bożek

Fot. arch. GLKS

Pozostałe zespoły grające w ligach centralnych na zapleczu ekstraklasy plasują się w środku tabeli. Panowie
w I lidze zajmują IV miejsce. A młody zespół dziewcząt
w tej samej klasie rozgrywkowej po zwycięstwie nad AZS
AE Wrocław przesunął się na V lokatę.
Bardzo dobrze grają także nasi męscy II-go ligowcy, którzy pod koniec I rundy pozostają współliderem
z KS Condoliser Morliny Ostróda.

Warto podkreślić bardzo dobrą postawę dziewcząt ze szkoły
podstawowej w Młochowie, które wywalczyły medal w turnieju podstawówek oraz występ w Mistrzostwach Powiatu drużyny chłopców z SP w Kostowcu. Bracia Kosteccy stanowiący
najmłodszą ekipę zawodów wywalczyli srebro, nieznacznie
przegrywając w finale 2-3.
Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn
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Fot. arch. GLKS

7 grudnia (sobota) br. w Legionowie odbył się Bieg
Mikołajkowy. Wszyscy uczestnicy zawodów otrzymali medale i upominki od świętego Mikołaja, a najlepsi puchary
i nagrody rzeczowe.
SP Rusiec:
Rysiek Wilner - I miejsce
na 400 m, Antosia Dośpiał
– V miejsce na 300 m,
Grześ Stefański - VI miejsce na 600 m. W biegu
głównym kobiet na 6 km II miejsce w kategorii wiekowej zdobyła Katarzyna
Stefańska ze Starej Wsi.
(Jacek Nowocień – na dystansie 12 km uzyskał miejsce VII i II w kategorii wiekowej
- red.).
Gratulujemy wszystkim uczestnikom!
Najbliższe zawody:
4 stycznia 2014 r. Bieg Noworoczny w Warszawie – 8 km,
12 stycznia 2014 r. Bieg Owsiaka w Warszawie – 5,5 km,
19 stycznia 2014 r. Bieg Chomoczówki w Warszawie – 5 i 15 km.
Jacek Nowocień - Trener i opiekun sekcji biegowej

I Mistrzostwa Halowej
Piłki Nożnej Szkół Podstawowych
W dniu 12 grudnia 2013 roku w Szkole Podstawowej
w Młochowie odbyły się I Mistrzostwa halowej piłki nożnej szkół podstawowych z Gminy Nadarzyn w dwóch kategoriach wiekowych. I kategoria dzieci z klas 0-I, druga
kategoria dzieci z klas II - III. Pierwsze miejsce w pierwszej
kat. zajęła SP Rusiec, przed SP Nadarzyn i SP Młochów.
W tej kategorii najlepszym bramkarzem turnieju został
Cezary Lewiński z SP Rusiec, królem strzelców natomiast
Adam Jedliński z SP Nadarzyn. Wśród drugo- i trzecioklasistów najlepszą drużyną była reprezentacja SP Wola
Krakowiańska przed SP Młochów i SP Nadarzyn. Wśród

W. Zbigniew Siwiec. Dziękuję za pomoc w organizacji turnieju Dyrektorowi SP  Młochów – Jarosławowi
Wołkowyckiemu.
Bogdan Malinowski
– Kierownik hali sportowej w Nadarzynie

Mikołajki na sportowo
w Szkole Podstawowej w Młochowie
Tradycyjnie jak co roku w naszej szkole odbył się
Mikołajkowy Turniej Halowej Piłki Nożnej. W tym roku
w dniu 5 grudnia również już po raz IX zostały rozegrane mecze z okazji Mikołajek. Na turniej zostały zaproszone również reprezentacje z innych szkół: SP w Woli
Krakowiańskiej i SP w Kostowcu. Każdą ze szkół reprezentowały dwie drużyny: dziewcząt i chłopców liczące po
sześciu zawodników i zawodniczek.
Dzień ten zaczęliśmy od porządnej rozgrzewki wszystkich
zawodników, następnie pan Dyrektor Jarosław Wołkowycki
przywitał wszystkie dzieci wraz z ich opiekunami. Powitał
też panią pielęgniarkę, która czuwała nad bezpieczeństwem
i zdrowiem zawodników, Prezesa LKS ,,Orzeł” w Nadarzynie
pana Witolda Siwca, głównego sponsora nagród, a także Radę
Rodziców, która przygotowała dla wszystkich uczniów pyszny,
słodki poczęstunek.
Po oficjalnym otwarciu turnieju rozpoczęliśmy pierwszy
mecz, emocji w miarę upływu czasu i z każdym kolejnym
meczem było coraz więcej. Kibice wiwatowali i dopingowali
swoich kolegów. Oprócz wielu oklasków, okrzyków, w tle towarzyszyły nam pięknie przygotowane plakaty i transparenty
wykonane przez uczniów SP w Młochowie.
Drużyna SP Młochów

Fot. arch. SP Młochów

GLKS Nadarzyn - sekcja biegowa

tych zawodników na bramce najlepiej spisał się Kacper
Kochanek, a królem strzelców został Jakub Papis – obaj
z SP Wola Krakowiańska.
Nagrody, ufundowane przez Wójta Gminy Nadarzyn,
wręczał Wicewójt Gminy – Tomasz Muchalski.
Fundatorem medali był Prezes LKS Orzeł Nadarzyn

Po każdym meczu zawodnicy częstowali się słodkościami przygotowanymi przez Radę Rodziców SP
w Młochowie. Miła atmosfera, dobry humor, sportowa rywalizacja i gra fair play towarzyszyła wszystkim zawodnikom i kibicom, którzy aż podnosili się z miejsc przy kolejnych golach.
Rozgrywki Mikołajkowe zakończyły się rzutami karnymi, które dostarczyły wszystkim największych emocji. Dwie drużyny
SP w Młochowie i SP w Woli Krakowiańskiej rozegrały między
sobą rzuty karne, ponieważ w klasyfikacji generalnej pomiędzy
tymi szkołami był remis. Ostatni siódmy karny zadecydował
o wygranej SP w Woli Krakowiańskiej. Ostateczna rywalizacja
zakończyła się następującymi wynikami wśród dziewcząt: I miejsce SP w Woli Krakowiańskiej, II miejsce SP w Młochowie, III
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miejsce SP w Kostowcu. Reprezentacje chłopców: I miejsce SP
w Kostowcu, II miejsce SP w Młochowie, III miejsce SP w Woli
Krakowiańskiej. W klasyfikacji generalnej szkół z największą
liczbą punktów wygrała SP w Kostowcu, II miejsce SP w Woli
Krakowiańskiej, III miejsce SP w Młochowie.
Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej bardzo się podobał uczniom
i już czekają na kolejny rok…
Serdeczne podziękowania składam panu Witoldowi Siwcowi
- Prezesowi LKS ,,Orzeł” w Nadarzynie, za ufundowanie medali i pucharów, Radzie Rodziców za słodki poczęstunek, pani
Agnieszce Mirowskiej za opiekę medyczną.
Aldona Dunajewska - Burek
Nauczycielka wychowania fizycznego SP w Młochowie

K O M U N I KAT
z Gminnych Zawodów w dwuboju
strzeleckim z broni pneumatycznej
„O Puchar Inspektora ds. Obronnych
i Wojskowych Gminy Nadarzyn”
w Nadarzynie dn.7.12.2013 r.
m-ce Imię i Nazwisko
Przynależność Wynik
Karabin pneumatyczny - kobiety:
1.
Anna Tolak LOK Wolica
45
2.
Marta Frączak LOK Rozalin		
45
3.
Agnieszka Peikert GOS Nadarzyn
39

Karabin pneumatyczny - mężczyźni:
Krzysztof Tolak
LOK Wolica I	
46
Witold Gedymin LOK Rozalin		
45
Włodzimierz Jakubiak LOK Wolica II
45
Pistolet pneumatyczny – kobiety:
1.
Agnieszka Peikert GOS Nadarzyn
46
2.
Marta Frączak LOK Rozalin
45
3.
Krystyna Masłowska UG Nadarzyn
40
Pistolet pneumatyczny – mężczyźni:
1.
Krzysztof Tolak LOK Wolica I
49
2.
Marek Misiak LOK Wolica II	
48
3.
Adam Świercz LOK Rozalin
48
Dwubój – kobiety:
1.
Marta Frączak LOK Rozalin
90
2.
Agnieszka Peikert GOS Nadarzyn
85
3.
Anna Tolak LOK Wolica I
79
Dwubój – mężczyźni
1.
Krzysztof Tolak LOK Wolica I	
95
2.
Adam Świercz LOK Rozalin
90
3.
Sebastian Hadowski Gimnazjum
89
Wyniki drużynowe:
1. LOK Rozalin
271 pkt
2. LOK Wolica I	
260 pkt
3. LOK Gimnazjum Nadrzyn
244 pkt
4. LOK Wolica II		
228 pkt
5. Urząd Gminy Nadarzyn		
212 pkt
6. GOS Nadarzyn /2 zawodniczki/
155 pkt
1.
2.
3.

mjr(r) mgr Ireneusz Pisarski -sędzia główny

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

1.	Zajęcia FITNESS: pon. (TBC, płaski brzuch), śr. (STEP, ABT, płaski brzuch) godz. 20.00. Zapisy: tel. 601 135 623
(Monika Karbowska). TBC: wt., czw. godz. 20.00, zapisy tel. 504 448 771.
2. Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez mgr Beatę Pawłowską,
tel. 501 574 794.
3. Szkoła Szermierki Japońskiej -Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu: treningi wtorki i czwartki w godz. 18.30 -20.00.
Kontakt i zapisy: Rafał Sałapski tel. 608 343 369.
5.	Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna – 7 x w tygodniu do uzgodnienia).
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345

Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41)
1. Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2. 	Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godziny do uzgodnienia.
3. 	Profesjonalny masaż 2 razy w tygodniu (środa, piątek), godzina 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, mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.
Kolegium redakcyjne: Dorota Sobolewska - Głodek (red. naczelna), Edyta Gawrońska, Kamila Michalska, Tomasz Muchalski,
Danuta Wacławiak, Justyna Zalesińska. 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: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Wiadomości”
tel. 22 729 81 85 w. 165, 166; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: Studio Jeden s.c. ul. Bielska 61/1, 09-400 Płock, tel. 24 268 24 41
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