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Gminne Centrum Pomocy Ukrainie:
e-mail: pomocukrainie@nadarzyn.pl;
osoba koordynująca – Natalia Jakubowska tel. 505 417 519
– magazynowanie pomocy rzeczowej – Arkadiusz Wencel
tel. 505 008 600
– sprawy związane z pracą (zgłoszenia przedsiębiorców
oferujących pracę dla uchodźców oraz uchodźców
poszukujących pracy) – Roman Ćwiertniewicz tel. 791 183 334
– zdrowie, pomoc medyczna – Elżbieta Zdzebel tel. 505 761 764
– pomoc społeczna – Barbara Lisek 22 739 73 20 wewn.185
(w godz. pracy GOPS pon. 9.00–18.00, wt – czw. 8.00–16.00.
pt. 8.00–15.00); 508 686 471
– oświata – Paulina Olczak tel. 22 729 81 85 wewn. 293; Renata
Szostek tel. 22 729 81 85 wewn. 291 (w godz. pracy UG
pon. 9.00–18.00, wt. – czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–15.00)
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Gmina Nadarzyn
solidarna z Ukrainą

Szanowni Mieszkańcy! Przyjaciele naszej gminy!
W związku z wojną na Ukrainie i przewidywaną
falą uchodźców samorząd Gminy Nadarzyn
podjął pierwsze działania.
– powołane zostało Gminne Centrum Pomocy Ukrainie:
tel. 505 417 519; mail: pomocukrainie@nadarzyn.pl;
osoba koordynująca – Natalia Jakubowska
– utworzono specjalne konto, na które zarówno osoby
fizyczne jak i firmy mogą wpłacać środki finansowe, które
zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom i mieszkańcom Ukrainy poszkodowanym podczas wojny: Nr konta:
81 1020 1042 0000 8002 0482 9919 z dopiskiem „Pomoc
Ukrainie – Gmina Nadarzyn”
– zbiórkę artykułów potrzebnych uchodźcom – będziemy
prowadzić, jak poznamy konkretne potrzeby osób, które
przybędą do naszej gminy. O tym będziemy informować
na bieżąco.
– nadal aktualizujemy listę osób chcących przyjąć uchodźców z Ukrainy pod swój dach (na podany wyżej e-mail);
– po uzgodnieniu z lokalną społecznością i dyrekcją NOK
w świetlicy w Parolach powstanie punkt pomocy doraźnej
dla uchodźców;
– chcemy uruchomić pomoc prawną dla uchodźców,
którzy otrzymają także wsparcie USC w Nadarzynie
w kwestiach pobytowych;
– planowane jest zorganizowanie pomocy psychologicznej
dla uchodźców;
– w porozumieniu z dyrekcją placówek oświatowych
zamierzamy zorganizować webinarium dla rodziców
i nauczycieli, na którym będzie można uzyskać wskazówki
Ze spraw bieżących trwają prace przy
budowie nowego ośrodka zdrowia
w Nadarzynie. Firma budowlana wylała strop parteru i zacznie budowę
I piętra. Realizowana jest także budowa boiska w Starej Wsi. Rozpoczął
się remont oficyny zachodniej w młochowskim parku, wybraliśmy również
wykonawcę rozbudowy infrastruktury
na letnich basenach w Strzeniówce.
Trwa budowa ścieżki rowerowej wraz
z oświetleniem od węzła na S8 do
Szkoły Podstawowej w Ruścu wzdłuż
alei Kasztanowej. Przed nami ogłoszenie postępowania przetargowego
na budowę przedszkola w Wolicy
oraz pierwszego etapu budowy ulicy
Głównej w Ruścu. To kolejne z kilku
dużych i niestety drogich inwestycji,
które zamierzamy w tym roku zacząć
realizować. Będziemy także ogłaszali
mniejsze, ale bardzo ważne przetargi na przebudowę dróg gminnych,

jak rozmawiać z dziećmi o toczącej się na Ukrainie wojnie
tak aby dostosować treści stosownie do wieku;
– w dłuższej perspektywie dopuszczamy także możliwość
zorganizowania świetlicy, czy też opieki doraźnej dla
najmłodszych uchodźców oraz edukacji dla dzieci starszych;
– będziemy pracowali nad rozwiązaniami, w sprawie zwolnienia z opłat lokalnych (śmieci, woda, kanalizacja), tych
którzy przyjmą uchodźców nieodpłatnie pod swój dach –
szczegóły niebawem;
– rezygnujemy z planowanych w tym roku Dni Nadarzyna,
finanse które mieliśmy przeznaczyć na ten cel zagospodarujemy na pomoc dla uchodźców i Ukrainy;
– będziemy starali się stworzyć listę potrzeb i możliwości
lokalnych firm w zakresie zatrudnienia uchodźców (stanowiska, potrzebne kwalifikacje itp.);
Na teren gminy przybywają już pierwsi uchodźcy, którzy
są przyjmowani przez prywatne osoby. O sytuacji będę
Państwa informował na bieżąco. Pamiętajmy, że niespotykany dotąd w naszym kraju kryzys humanitarny może
trwać bardzo długo. Musimy przygotować się być może
na potrzebę świadczenia długotrwałej pomocy dotkniętym
wojną ludziom. Aby była ona skuteczna musi być mądrze
koordynowana i trafiać w ich potrzeby i do właściwych osób.
Dlatego proszę Was o współpracę i odpowiedzialność oraz
zrozumienie (a może i wyrozumiałość). Dostaję od Państwa mnóstwo telefonów i wiadomości z ofertą konkretnej
pomocy. To niezwykle budujące, że tak wielu z nas już
pomaga lub gotowych jest nieść pomoc potrzebującym.
Każde wsparcie jest ważne i w miarę pojawiających się
potrzeb będziemy Was informować.

remonty cząstkowe na drogach utwardzonych i gruntowych, czyszczenie
dróg gminnych, konserwację oświetlenia ulicznego, wykonanie projektów
odwadniających niektóre rejony gminy i szereg innych działań, które mają
zabezpieczyć komfort życia naszych
mieszkańców.
Wszystkie działania samorządu
nie byłyby realizowane bez zabezpieczenia odpowiednich środków
finansowych. Około 50% naszego budżetu stanowią wpływy z podatków
lokalnych oraz podatku dochodowego
od osób fizycznych, który w wysokości
38% zasila budżet gminy. Śmiało można powiedzieć, że usługi i inwestycje
jakie realizuje oraz świadczy gmina
dla swoich mieszkańców w 50% pokrywane są z płaconych przez nich
danin. To swoisty program lojalnościowy. Dlatego, jeśli chcemy mieć lepsze drogi lokalne, oświetlone ulice,

dobrze działające szkoły, przedszkola
i żłobek, atrakcyjną ofertę kulturalną
czy rekreacyjno-sportową, powinniśmy zadbać, aby nasze podatki trafiły
do kasy gminy. Najprostszym sposobem na to jest zadeklarowanie
w zeznaniu rocznym PIT miejsca
zamieszkania w gminie Nadarzyn.
W ostatnim czasie urząd gminy
i rada gminy przy podejmowaniu
decyzji o inwestowaniu środków
budżetowych w wodociągi, kanalizację, utwardzenie dróg, oświetlenie
czy odwodnienie ulic, zwraca także
uwagę na liczbę mieszkających przy
tych ulicach osób, które zadeklarowały w urzędzie skarbowym adres
zamieszkania. Pierwszeństwo będą
mieli zawsze ci, którzy już płacą w naszej gminie podatki i współfinansują
jej rozwój.
Jeśli mówimy już o komforcie życia,
nasz samorząd zaangażowany jest
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w szereg działań proekologicznych,
które mają za zadanie przygotować
nas na zmiany zachodzące w przyrodzie związane z globalnym ociepleniem. M.in. dlatego w referacie
ochrony środowiska zostały przygotowane dla mieszkańców gminy
projekty z dofinansowaniem z naszego budżetu na wymianę pieców
węglowych na niskoemisyjne, budowę
urządzeń do retencji wody na własnej
działce oraz zakup kompostowników. Kolejna edycja tych programów
i związane z nimi nabory uczestników
właśnie ruszyły. Zachęcam i polecam.
Jednocześnie Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska przygotowuje
ogłoszenie programów dla właścicieli
domów jednorodzinnych: „Mój prąd”
– na budowę paneli fotowoltaicznych;
„Moje ciepło” – na zakup i montaż
pompy ciepła; „Moja woda” – na budowę urządzeń do małej retencji. Warto więc śledzić stronę internetową
urzędu gminy oraz NFOŚ i wspólnie
zadbać o nasze najbliższe otoczenie,
zasoby naturalne i własną wygodę
w przyszłości.
Tym bardziej, że w ostatnich dniach
lutego matka natura przypomniała
nam, że warto się zatroszczyć o warunki klimatyczne. Trwające w całej
Polsce dwa dni wichury dokonały
dużych spustoszeń. Na szczęście
w przypadku naszej gminy praktycznie wyłącznie w drzewostanie
i infrastrukturze energetycznej. Wystarczyło to jednak, aby duża część
mieszkańców gminy została pozbawiona na kilka dni prądu, wody
i ogrzewania. Ponowne podłączenie
do sieci energetycznej trwało czasami
5 dni. Liczba awarii była tak wielka,
że ekipy naprawcze zakładu energetycznego, pomimo całodobowej
pracy, nie były w stanie szybciej ich
likwidować, a numer alarmowy 112
zawiesił się.
A to były tylko dwa dni wichury,
nie żaden huragan. Ot, matka natura
pogroziła nam paluszkiem.W tych
dniach na wysokości zadania stanęły
służby gminne, szczególnie nasi strażacy z OSP Młochów i OSP Nadarzyn.
Przez cztery dni, często zaniedbując
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swoje obowiązki zawodowe (wszak
to ochotnicy), praktycznie bez przerwy wyjeżdżali na każde wezwanie,
usuwając wiatrołomy, udrażniając
drogi, ratując dobytek mieszkańców,
likwidując zagrożenia. Korzystając
z okazji jeszcze raz chciałbym w imieniu całej naszej społeczności serdecznie im podziękować. Nie potrafię
sobie wyobrazić ile trwałoby usuwanie szkód bez udziału tych kilkunastu
przeszkolonych i zaangażowanych
ochotników, o możliwych stratach
materialnych, a nawet w ludziach
nie chcę nawet myśleć. Druhowie
z OSP ponownie ciężko zapracowali na ogromny społeczny szacunek
i zaufanie jakimi są obdarzani.
Korzystając z okazji, chciałbym
przypomnieć, a właściwie poprosić,
abyśmy pamiętali, że to właściciel
działki odpowiada za pielęgnację
drzew na swojej posesji. Drzewa
dają nie tylko cień w gorące dni, ale
także stwarzają ochronę przed wiatrem, muszą jednak być w sposób
profesjonalny pielęgnowane. Inaczej
mogą stwarzać zagrożenie dla życia
i mienia. Warto też ze zrozumieniem
podchodzić do działań służb, w tym
zakładu energetycznego. Niestety nierzadkim wcale przypadkiem jest niewpuszczanie na posesje służb, które
muszą podciąć gałęzie zagrażające
liniom energetycznym. Konsekwencją takiej postawy są liczne awarie
w trakcie porywistych wiatrów.
W 2018 i 2019 roku samorząd i zakład energetyczny współpracowały
(także finansowo) przy kablowaniu
linii średniego napięcia, tzw. „15”.
Część z nich z powodzeniem udało
się skablować i mam nadzieję, że jak
poprawi się sytuacja ekonomiczna
PGE uda nam się do tej współpracy
powrócić.
Niestety, wówczas kilku linii nie
udało się nam zrealizować, ponieważ wąski pas drogowy uniemożliwiał usytuowanie naziemnych
transformatorów w jego obrębie,
a mieszkańcy nie wyrażali zgody
na usytuowanie tej infrastruktury
w skrajni swoich działek. Tak było
m.in. w Strzeniówce, która bardzo

mocno została doświadczona podczas ostatnich wichur. Skorzystali za
to mieszkańcy Ruśca, gdzie współpraca między nimi PGE i urzędem gminy
przebiegała w tym zakresie często
wręcz wzorcowo. W związku z tym
chciałbym zaapelować o większe
zrozumienie i współpracę. Czasami
w imię własnego, wydawałoby się dobrego interesu, podejmowane są działania, które w perspektywie szkodzą
nie tylko zainteresowanym, ale i sąsiadom. Tak jak zasypywanie rowów
przydrożnych przy budowie wjazdów na posesję, zamiast wykonania
przepustu, niewpuszczanie pracowników spółki wodno-melioracyjnej
w celu wykoszenia i odmulenia lub
udrożnienia rowów melioracyjnych,
odprowadzania wód opadowych do
kanalizacji sanitarnej i innych mniej
lub bardziej szkodliwych czy niezgodnych z prawem działań. Na efekty
takiej postawy czasami nie trzeba
długo czekać.
Na koniec podzielę się z Państwem
ciekawostką i… jednocześnie dobrą
nowiną. Otóż nasz samorząd wziął
udział w konkursie i zakwalifikował
się jako jedna z 8 gmin w Polsce do
unijnego programu realizowanego
przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej, która dotyczy pilotażowego
programu lotów i obsługi poprzez
bezzałogowe statki powietrzne. W dużym skrócie i uproszczeniu PAŻP
będzie wdrażał program wspierania
gmin przez drony, które m.in. będą
wykorzystywane w akcjach ratowniczych, przy gaszeniu pożarów lasów, monitorowaniu dróg, rowów
melioracyjnych, cieków wodnych,
sprawdzaniu poziomu zanieczyszczeń powietrza, a w przyszłości także
przy dostarczaniu do domów leków,
cateringu czy książek z gminnej biblioteki. Rozumiem nowoczesność
w domu i zagrodzie, mam jednak
nadzieję, że w naszej wiejskiej gminie
drony nie zastąpią jednak poczciwych
bocianów w ich… odwiecznej „misji”.
Miłej lektury Państwu życzę!
Dariusz Zwoliński
wójt Gminy Nadarzyn

Są ludzie, których się nie zapomina…
Taką właśnie osobą była pani Leokadia
Wyłupek, wieloletni nauczyciel i dyrektor
przedszkoli na terenie gminy Nadarzyn,
w których przepracowała ogółem 35 lat.
Swoją pracę zawodową rozpoczęła 1
września 1973 roku na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego
w placówce w Młochowie. Przez wiele
lat była dyrektorem dwóch największych
publicznych przedszkoli na terenie gminy
Nadarzyn, tj. Publicznego Przedszkola
w Nadarzynie (1990–2007), a wcześniej
Publicznego Przedszkola w Młochowie
(1981–1990). Dzięki Jej ogromnemu zaangażowaniu i determinacji, w Młochowie wybudowany został nowy budynek
przedszkola, który funkcjonuje do dzisiaj. Kilka lat później,
w roku 1990, pod Jej kierownictwem oddano do użytku
dla lokalnej społeczności Nadarzyna nowe 4-oddziałowe
przedszkole. Obie nowo powstałe placówki, począwszy
od ich budowy, poprzez wyposażenie, zatrudnienie pracowników i przeprowadzenie rekrutacji dzieci, a także stworzenie dobrej, niemal domowej atmosfery były jej dziełem.
Rzetelnie realizowała zadania związane z powierzonym jej

Z głębokim żalem i smutkiem
żegnamy wspaniałego człowieka
kochającego życie i ludzi,
bezgranicznie oddanego dzieciom,
wieloletniego Dyrektora Publicznego
Przedszkola w Nadarzynie.
Rodzinie i bliskim wyrazy szczerego współczucia i słowa
otuchy składają
Dyrektor oraz obecni i byli Pracownicy PP Nadarzyn
Pamięć o Niej na zawsze pozostanie z nami.

stanowiskiem. Jej profesjonalizm wyrażał
się m.in. w umiejętnościach organizacyjnych i głębokiej wiedzy pedagogicznej,
którą wykorzystywała w praktyce, w dużym
zaangażowaniu w indywidualny rozwój
każdego dziecka. Wspierała dzieci i ich
rodziny pozostające w trudnej sytuacji
materialnej. Zawsze uśmiechnięta i przejęta swoją pracą. Cechowała ją empatia,
umiejętność dostrzegania potrzeb innych
i rozwiązywania trudnych sytuacji. Swym
charakterem, postawą życiową, ale również
otwartością i życzliwością wobec drugiego
człowieka wyróżniała się na tle naszej lokalnej społeczności. Jej dobry kontakt z dziećmi, ich rodzicami oraz
pracownikami przekładał się zawsze na wysoką jakość
pracy przedszkola, którego była dyrektorem.
Pani Leokadia Wyłupek znaczną część swojego życia
poświęciła pracy zawodowej i pracy społecznej, działając na rzecz dzieci i środowiska gminy Nadarzyn. Swoją
postawą, serdecznością oraz życzliwością zjednała sobie
serca wielu pokoleń dzieci i ich rodziców. Jej kompetencje
zawodowe i profesjonalizm były zawsze bardzo wysoko
oceniane przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, tj.
Kuratorium Oświaty w Warszawie, organ prowadzący ww.
przedszkola, tj. gminę Nadarzyn, personel obu przedszkoli
oraz rodziców dzieci uczęszczających do tych placówek.
Otrzymała liczne nagrody, wyróżnienia i medale okolicznościowe za działania realizowane na rzecz dzieci, a także
lokalnej społeczności.
Przeżyła swoje życie w najpiękniejszy z możliwych
sposobów. Każdego dnia pokazywała nam, co jest w życiu
ważne i istotne. Kochała swoją pracę, a dobro dziecka było
dla Niej zawsze najważniejsze. Jej postawa życiowa jest
wzorem godnym naśladowania.
Z głębi naszych serc dziękujemy.
Dyrekcja, pracownicy PP Nadarzyn

Wyrazy głębokiego współczucia
Rodzinie i Najbliższym
z powodu śmierci

Śp. Leokadii Wyłupek
Wieloletniej Dyrektor Publicznego Przedszkola
w Młochowie składają
Dyrektor i Pracownicy Publicznego
Przedszkola w Młochowie
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Zosia, Iga, Staś i Jan
– najczęstsze imiona
noworodków
zameldowanych
w naszej gminie

Z ostawiasz swój podatek w Nadarzynie?

Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy
obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.
Pamiętaj!
Rozliczając się z urzędem skarbowym (ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków,
tel. (22) 738 09 00) wskaż w zeznaniu podatkowym jako miejsce
zamieszkania gminę Nadarzyn (niezależnie od miejsca zameldowania).
Twoje podatki wrócą do Ciebie!

Tu mieszkam - tu płacę podatki
Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania (w składanej deklaracji wskazując gminę Nadarzyn jako miejsce zamieszkania
i dołączając formularz ZAP-3), tym lepszy standard życia zaoferuje gmina swoim mieszkańcom. Dzięki tym funduszom możliwe jest finansowanie przez gminę działalności jednostek organizacyjnych, rozwijanie
pasji i zainteresowań dzieci, inwestowanie w sport i kulturę, poprawianie
jakości lokalnej infrastruktury (drogi, chodniki, tereny zielone, place zabaw, świetlice, infrastruktura wodno-kanalizacyjna itp.).

Przez kolejny rok w szczególny
sposób witaliśmy noworodki
zameldowane na pobyt stały na terenie naszej gminy.
Wysyłaliśmy adresowany do
małych mieszkańców list powitalny od Wójta Gminy Nadarzyn, Dariusza Zwolińskiego
i mały prezent – milutki, cieplutki kocyk. W ubiegłym roku
wysłaliśmy 176 takich pakietów (82 dla dziewczynek i 94
dla chłopców), o 14 więcej
niż dwa lata temu. Mamy nadzieję, że kocyki będą dobrze
służyły i przyjemnie otulały
naszych milusińskich, a list
powitalny, po latach, będzie
miłą pamiątką.
Kocyki w wymiarach 75×100 cm wykonane są z miękkich materiałów bezpiecznych dla dziecka z certyfikatem
Oeko-Tex. Całość obszyta jest bawełnianą lamówką. Na kocyku umieszczony jest czerwono-zielony haft.

Rozliczajmy się z podatku tam gdzie mieszkamy.
Jak to zrobić, gdy Twój adres zameldowania podlega pod
inny urząd skarbowy niż adres zamieszkania?

W takiej sytuacji, poza wpisaniem w części B zeznania podatkowego PIT37 faktycznego adresu zamieszkania, należy we właściwym urzędzie skarUrząd Skarbowy w Pruszkowie, ul. Staszica 1, 05-800,
bowym (Urząd
tel. (22) 738 09 00)
00 uaktualnić adres zamieszkania, składając na druku
ZAP-3 zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem.
Szczegóły dotyczące informacji podatkowej na stronie: www.is.waw.
pl/Index.htm?office=18
Szczegółowe informacje „Na co idą moje pieniądze?”, Wspieraj
lokalnie - „Rozlicz PIT 2022 w gminie Nadarzyn” oraz „Tu mieszkam tu płacę podatki” na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn.
Wiadomości Nadarzyńskie 02 (273) luty 2022

Noworodkom zameldowanym
na terenie naszej gminy rodzice
najczęściej nadawali imiona: Zofia i Iga, a chłopcom Stanisław, Jan
i Maksymilian.
Cieszymy się wraz z Państwem
i życzymy, aby maluszki rosły zdrowo.

Zapraszamy do składania wniosków
w programie użyczania kompostowników
Szanowni Państwo, każdy
mieszkaniec zamieszkały
na terenie gminy Nadarzyn
uprawniony jest do otrzymania przydomowego kompostownika w ramach Programu
Użyczania Kompostowników
na terenie naszej gminy.
Wniosek o użyczenie kompostownika może złożyć każdy mieszkaniec
gminy Nadarzyn, który:
1) jest właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej domem
jednorodzinnym wolnostojącym,
znajdującej się na terenie gminy
Nadarzyn
2) ma możliwość zagospodarowania
wytworzonego kompostu
3) złożył deklarację o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącą
nieruchomości, na której zostanie umieszczony kompostownik,
z wyjątkiem deklaracji „zerowej”
lub ryczałtowej
4) nie posiada względem gminy Nadarzyn zaległości z tytułu podatków i opłat.

kolejności zgłoszeń! do wyczerpania
puli zakupionych kompostowników
(do użyczenia jest 60 sztuk, w tym 30
sztuk kompostowników zamkniętych o pojemności 700 dm3 i 30 sztuk
kompostowników otwartych o pojemności 1100 dm3).
Treść Zarządzenia nr 33/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 6 maja

2020 roku w sprawie przyjęcia programu użyczania kompostowników
mieszkańcom gminy Nadarzyn znajdą Państwo na stronie www.nadarzyn.pl
Informacje: Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki,
tel. 22 729–81-72 wewn. 140

Inwestycje
Trwa budowa ścieżki rowerowej wraz
chodnikami, zjazdami, odwodnieniem
oraz oświetleniem od węzła Młochów
do Zespołu Szkolno-Przedszkolnego
w Ruścu. Inwestycja dofinansowana w ramach RPO WM 2014–2020,
Działanie 4.3 Redukcja emisji zanie- W Starej Wsi u zbiegu ulic Tarniczyszczeń powietrza; Poddziałanie: ny oraz Brwinowskiej trwają prace
nad zagospodarowaniem terenów
Mobilność miejska w ramach ZIT.
rekreacyjnych.

Ruszyła przebudowa oficyny zachodniej w zespole pałacowo-parkowym
w Młochowie. Inwestycja jest dofinansowana z RPO WM 2014–2020
(dz.5.3 Dziedzictwo Kulturowe).

Poczet Królów i Książąt Polskich

Wniosek należy złożyć pisemnie
bezpośrednio w Urzędzie Gminy Nadarzyn przy ulicy Mszczonowskiej 24
lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej do dnia 11 marca 2022 roku.
Wnioski będą rozpatrywane według
7

INFORMACJE GMINNE

Poprawa jakości infrastruktury na terenie gminy Nadarzyn
– w tym remonty i przebudowa dróg czy też usprawnienie obsługi mieszkańców
z zakresu komunikacji, prawa
budowalnego, geodezji, to tylko część z działań powiatu
pruszkowskiego, które, dzięki
dobrej współpracy z władzami samorządowymi gminy Nadarzyn, są bardziej efektywne
i skuteczne. O pracy starostwa
powiatowego i konkretnych
zadaniach zrealizowanych dla
mieszkańców gminy Nadarzyn
zapytaliśmy radną powiatu
pruszkowskiego z terenu naszej
gminy, Agnieszkę Kuźmińską.
Agnieszka Kuźmińska – mieszkanka
gminy Nadarzyn, obecnie członek zarządu powiatu pruszkowskiego. Przez
11 lat była pracownikiem Urzędu
Gminy Nadarzyn. Piastowała m.in.
stanowisko sekretarza i zastępcy wójta.
Od 2010 roku – radna rady powiatu
pruszkowskiego, wicestarosta w latach
2010–2014. Odpowiada za sprawy geodezji i gospodarki nieruchomościami,
edukacji, kultury i sportu oraz za pozyskiwanie funduszy zewnętrznych.
– Jak wygląda i co zmieniło się w pracy Starostwa Powiatowego w Pruszkowie w czasach pandemii?
Mija drugi rok pandemii, myślę, że
potrafimy już funkcjonować w rygorach i obostrzeniach, a jednocześnie
nauczyliśmy się lepiej dbać o zdrowie
swoje, swoich bliskich, a także współpracowników oraz naszych klientów.
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie
oraz wszystkie wydziały i filie wykonują
swoją pracę bez przerwy, a indywidualne wizyty, po wcześniejszym umówieniu, są wynikiem troski o wspólne
bezpieczeństwo. Oczywiście uruchomiliśmy lub rozszerzyliśmy wiele e-usług, usprawniających pracę urzędu.
Funkcjonuje Elektroniczna Skrzynka
Podawcza Starostwa Powiatowego
Wiadomości Nadarzyńskie 02 (273) luty 2022

w Pruszkowie ePUAP, który umożliwia
załatwienie spraw urzędowych on-line.
Do tego jest potrzebne założenie profilu
zaufanego ePUAP, więc uruchomiliśmy
w starostwie punkt do potwierdzania
tożsamości klienta w profilu zaufanym. Uruchomiliśmy aplikację mobilną
QMS.EVERYWHERE, która umożliwia rezerwację wizyty w urzędzie oraz
pobranie biletu poza urzędem (jest
dostępna na urządzeniach mobilnych
z systemami operacyjnymi Android
i iOS).
W ramach elektronicznej skrzynki
podawczej systemu „pojazd i kierowca” można załatwić sprawy z zakresu
wydziału komunikacji. W portalu e-Urząd istnieje możliwość skorzystania
z 30 e-usług z zakresu spraw komunikacyjnych, dotyczących ochrony środowiska, obywatelskich, dotyczących
prawa budowlanego i z zakresu geodezji. Na portalu https://pruszkowski.e-mapa.net/ można zakupić i otrzymać

w formie cyfrowej m.in. mapy zasadnicze, wypis uproszczony lub dane
z ewidencji gruntów i budynków.
Sprawy najpilniejsze i wymagające
obecności w urzędzie załatwiane są bez
zbędnej zwłoki, z zachowaniem reżimu sanitarnego. Aby uniknąć gromadzenia się i oczekiwania w kolejkach,
zachęcam do umawiania wizyt za pośrednictwem internetowego systemu
rezerwacji dostępnego na stronie internetowej www.powiat.pruszkow.
pl w zakładce: Mieszkańcy/zarezerwuj wizytę. Jesteśmy otwarci na nowe
wyzwania, zakwalifikowaliśmy się do
programu GovTech Inno_Lab powered
by #UnicornHub. Program jest skierowany do samorządów, które otwarte
są na nowatorskie rozwiązania. Jego
celem jest podniesienie kompetencji
samorządu w zakresie wdrażania innowacji i współpracy z innowatorami,
aby świadczyć usługi dla mieszkańców
na najwyższym poziomie.

– Co zmieniło się w ostatnim czasie,
jeśli chodzi o organizację transportu
powiatowego?
Od wielu lat powiat borykał się
z problemem organizacji połączeń
komunikacyjnych gmin z siedzibą powiatu. Zwykle gminy, tak jak Nadarzyn,
uruchamiały za własne środki pojedyncze linie łączące z Pruszkowem.
W tej kadencji udało się rozwiązać ten
problem przynajmniej dla części gmin.
Rada powiatu podjęła uchwałę i powiat przystąpił do związku Grodziskie
Przewozy Autobusowe, który wreszcie
zorganizował ponadgminny transport. Z początkiem stycznia 2022 r.
mieszkańcom została zapewniona sieć
połączeń. Na początek są to 3 linie
autobusowe nr 60, 61, 62, które obsługują trasy: Walendów – Pruszków,
Raszyn – Michałowice – Pruszków
oraz Piastów – Pruszków – Janki –
Raszyn. W planach mamy rozszerzenie
tej oferty o inne trasy.
– Jakie inwestycje powiatowe w gminie zostały wykonane w ostatnim
czasie?
W gminie Nadarzyn jest ponad 40
km dróg zarządzanych przez powiat.
Do tej pory, dzięki dobrej współpracy
gminy i powiatu, wykonaliśmy wiele
remontów i inwestycji poprawiających
stan tych dróg. Wymienię kilka: sygnalizacje świetlne – ul. Nadarzyńska,
w miejscowości Szamoty, w rejonie
pętli autobusowej oraz przy przystanku
autobusowym przed granicą powiatu
od strony Wólki Kosowskiej, ul. Nad
Utratą, w miejscowości Walendów,
przy przystanku autobusowym oraz
przy skrzyżowaniu z ul. Stawową, przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej al. Kasztanowej i dróg gminnych
ul. Osiedlowej i ul. Młodości w Ruścu,
budowa ronda na skrzyżowaniu drogi powiatowej ul. Platanowej i drogi
powiatowej do Parol, przebudowa
odcinka kanalizacji deszczowej w ul.
Warszawskiej w Nadarzynie, przebudowa przepustów w al. Kasztanowej
w Młochowie, przebudowa ul. Sękocińskiej w Wolicy. Opracowaliśmy
dokumentację techniczną dla modernizacji mostu zlokalizowanego w ciągu

drogi powiatowej na rzece Utracie
w Krakowianach. W ramach bieżącego
utrzymania poprawiliśmy nawierzchnie ulic: Mazowieckiej w Młochowie,
Młochowskiej w Rozalinie, Grodziskiej
w Starej Wsi, w Krakowianach oraz
Woli Krakowiańskiej.

remonty nawierzchni, odtwarzanie
i konserwację rowów przydrożnych
oraz przepustów przy drogach powiatowych, systematyczne czyszczenie
kanalizacji deszczowej (szczególnie
ul. Rolna w Kajetanach, ale także
ul. Mszczonowska, ul. Pruszkowska

– Jakie są plany inwestycyjne w gminie Nadarzyn w 2022 roku?
Mamy uchwalony budżet na 2022
rok, oczywiście środków zawsze jest za
mało w stosunku do potrzeb, dlatego
nasz zespół pozyskiwania funduszy
pracuje nad wnioskami do wszelkich
programów dofinansowania oraz poszukuje źródeł finansowania różnych
działalności. Jesteśmy przygotowani
do aplikowania o środki na nasze inwestycje w bazę oświatową, szpital,
a także inwestycje drogowe.
Na terenie gminy Nadarzyn w tym
roku w planach jest budowa ronda
na skrzyżowaniu ulic Pruszkowskiej,
Działkowej oraz Jeżynowej w Strzeniówce, a także przebudowa mostu
na Utracie w Krakowianach. Sporo
środków przeznaczamy na bieżące utrzymanie dróg powiatowych,

w Nadarzynie i Strzeniówce). Drogi
powiatowe w gminie Nadarzyn są bardzo obciążone, bo stanowią połączenie
pomiędzy drogami krajowymi S7 oraz
S8, przejmują sporo tranzytowego ruchu, dlatego utrzymanie bezpieczeństwa na nich jest dla mnie priorytetem.
– Czy praca w samorządzie może
przynieść satysfakcję?
Lubię pracę w samorządzie, od 25 lat
pracuję w różnych samorządach. Jest
to praca zespołowa, jeśli zespół jest
kreatywny i inspirujący, satysfakcja
jest tym większa. Dziękuję Dariuszowi
Zwolińskiemu, wójtowi gminy oraz
pracownikom urzędu gminy i jednostek
organizacyjnych, radnym i sołtysom za
dotychczasową współpracę. Wspólnie
staramy się zmieniać gminę Nadarzyn.
Dziękujemy za rozmowę.
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Dotacje do wymiany
pieców c.o.

Przypominamy, że zgodnie z:
1. Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej
na dofinansowanie z budżetu gminy Nadarzyn inwestycji służących ochronie powietrza – istnieje możliwość
otrzymania dotacji na wymianę kotłów do centralnego
ogrzewania.
Warunkiem niezbędnym do uzyskania dotacji celowej jest likwidacja w budynku lub lokalu mieszkalnym
kotłów bezklasowych lub kotłów klasy 3, kotłów klasy 4
opalanych paliwem stałym wg normy PN-EN303–5:2012.
Likwidowane kotły mają być podłączone do instalacji
centralnego ogrzewania, trwale związane z podłożem
lub ścianą i stanowić główne źródło ogrzewania budynku
lub lokalu mieszkalnego. Przez nowe kotły centralnego
ogrzewania należy rozumieć niskoemisyjne, wysokosprawne urządzenia grzewcze, takie jak: kocioł gazowy
c.o., kocioł na paliwo olejowe c.o., kocioł elektryczny c.o.
Wnioski można składać do dnia 30 czerwca br.
Mieszkańcy mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości 60% kosztów realizacji inwestycji, jednak nie więcej
niż 5000 zł.
Więcej informacji można uzyskać pod linkiem:
https://www.nadarzyn.pl/816,wymiana-kotlow-docentralnego-ogrzewania
2. Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych
z budżetu gminy Nadarzyn na dofinasowanie zadań
służących ochronie zasobów wodnych, polegające
na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania – istnieje możliwość otrzymania
dotacji na dofinansowanie inwestycji w wysokości 50%
kosztów jej realizacji, jednak nie więcej niż 3000 zł.
Wnioski można składać do dnia 30 czerwca br.
Więcej informacji można uzyskać pod linkiem: https://
www.nadarzyn.pl/817,budowa-urzadzen-do-zatrzymaniawod-opadowych
Kontakt telefoniczny – Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki – 22 729 81 85 wewn. 140, 145.
Wiadomości Nadarzyńskie 02 (273) luty 2022

Sołectwo Wolica – jubileusze 90. urodzin
Tradycją w sołectwie Wolica było
uroczyste obchodzenie 90. urodzin
mieszkańców podczas corocznych
spotkań opłatkowych, organizowanych w okolicach
Bożego Narodzenia. W związku
z pandemią, spotkanie takie w tym roku nie odbyło się. Dlatego symbolicznie, przekazując kwiaty i życzenia uhonorowaliśmy zacnych
Jubilatów, panią Martę Przepiórkowską i pana Stanisława
Krasuckiego. Życzymy wszelkiej pomyślności i zdrowia.
Sołtys i rada sołecka Wolicy, radny Wolicy

Podziękowania
Dziękujemy Firmie EvoBus za ufundowanie paczek świątecznych dla dzieci z sołectwa Wolica, a dzieciom za widoczną radość, jaką sprawił im ten upominek.
Sołtys i rada sołecka Wolicy, radny Wolicy

Tydzień w Zawoi

Od 29 stycznia do 5 lutego 2022 r. nasz szczep
spędził fantastyczny, pełen harcerskich przygód, tydzień w Zawoi – najdłuższej (ok. 18 km)
i największej pod względem powierzchni
(100,78 km²) wsi w Polsce.

leśnych zwierząt oraz rozpalać ognisko zimą na śniegu.
Niezapomnianym momentem było złożenie przyrzeczenia
harcerskiego i „szlify” instruktorskie druhny Magdaleny.
Wszyscy mamy dość pandemii, izolacji, nauki zdalnej. Nasze zimowisko to był cudowny czas, który przede
wszystkim mogliśmy spędzić razem, a przy okazji:
• zdobyliśmy nowe doświadczenia
• rozwinęliśmy swoje umiejętności
• nawiązaliśmy nowe znajomości i przyjaźnie
• zdobyliśmy harcerskie stopnie, sprawności i tropy
• przeżyliśmy kolejną, cudowną przygodę!
Dziękujemy wszystkim za ten wspólny czas, każdemu
kto pomógł w przygotowaniach i organizacji tego wydarzenia. Szczególnie serdeczne podziękowania kierujemy pod
adresem Urzędu Gminy Nadarzyn za wsparcie finansowe
naszego wyjazdu oraz PU Hetman za podarowane nam
kamizelki odblaskowe, dzięki którym jesteśmy widoczni
i bezpieczni na stoku i poza nim.
Choć nie bez początkowych trudności, ale udało się
zorganizować tegoroczne zimowisko, które dało nam
możliwość spędzenia czasu wśród harcerskiej rodziny
i dodało nam skrzydeł.

Pogoda dopisała – było mnóstwo śniegu, doskonałe warunki do zimowych zabaw i odpoczynku. Jeździliśmy
na nartach, jednego dnia grupa 9 najdzielniejszych harcerzy
starszych i 1 najdzielniejsza z dzielnych harcerka zdobyli
Babią Górę – to najwyższy szczyt Beskidów Zachodnich
i poza Tatrami najwyższy szczyt w Polsce, drugi co do
wybitności, tj. wysokości względnej nad przełęczą kluczową. Nie poprzestaliśmy na zdobywaniu szczytów, dla
utrzymania równowagi – raz w górę, raz w dół, wybraliśmy
się również pod ziemię, aby zwiedzić Kopalnię Soli w Wieliczce. Pod czujnym okiem pana Tomasza, przewodnika
z Babiogórskiego Parku Narodowego, poszliśmy do lasu
na wędrówkę, podczas której uczyliśmy się szukać tropów
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Projekt
„Bony dla seniorów II”

Stowarzyszenie „Radomskie
Centrum Przedsiębiorczości”
przy dofinansowaniu Samorządu Województwa Mazowieckiego wdraża regionalny
system wsparcia projektów
senioralnych w formule bonów
społecznych.
O bon społeczny mogą się ubiegać
minimum pięcioosobowe nieformalne
grupy seniorów reprezentowane przez
upoważnionego Lidera, spełniające
łącznie poniższe warunki:
a) wiek uczestników grupy co najmniej 55 lat
b) miejsce zamieszkania na terenie
województwa mazowieckiego.
Członkowie grupy wybierają
spośród siebie Lidera, który będzie
reprezentował grupę na etapie podpisania i składania wniosku o udzielnie
bonu społecznego, podpisania umowy
o udzielenie bonu społecznego, realizacji projektu społecznego oraz rozliczenia finansowego bonu społecznego.
Wiadomości Nadarzyńskie 02 (273) luty 2022

Wsparcie finansowe w formie bonu
społecznego w wysokości do 2000 zł
będzie udzielane na realizację projektów, które odpowiadają na potrzeby
seniorów i mają na celu wsparcie samodzielności społecznej oraz aktywności tej grupy osób. Przedmiotem
przedsięwzięć wspierających środowiska senioralne mogą być m.in.
działania kulturowe, edukacyjne, aktywizacji fizycznej, pielęgnacja tradycji
lokalnych i inne. Bon społeczny może
być przyznany na okres nie dłuższy
niż 3 miesiące.
Nabór wniosków o bony społeczne dla seniorów będzie prowadzony
w systemie ciągłym. Termin składania
wniosków wyznacza się od dnia 15
lutego 2022 r. do 30 listopada 2022 r.
Do wniosku wymagane jest załączenie
oświadczeń Lidera i członków grupy
seniorów o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2 do wniosku) i wykorzystanie
wizerunku (załącznik nr 3 do wniosku).
Wszystkie szczegóły i zasady ubiegania
się o bony społeczne zostały opisane

w Regulaminie udzielania i rozliczania bonów społecznych, dostępnym
na stronie www.srcp.radom.pl w zakładce Bony dla seniorów. Zostały
również umieszczone dokumenty do
pobrania i zapoznania się.
Wniosek jest poddawany niezależnej ocenie podczas prac komisji
kwalifikacyjnej powołanej przez Stowarzyszenie „Radomskie Centrum
Przedsiębiorczości”.
Kontakt w sprawie bonów
społecznych:
Stowarzyszenie „Radomskie Centrum Przedsiębiorczości”
ul. Żeromskiego 51
26–600 Radom
tel. (48) 360 00 46
Osoby do kontaktu:
Aleksandra Okruta, kierownik projektu e-mail: rcp@radom.net
Małgorzata Szokalska, specjalistka
ds. polityki senioralnej e-mail: rcp@
radom.net
Wszelkie informacje można uzyskać pod adresem:
www.srcp.radom.pl

Bezpieczny wybór placówek opieki całodobowej
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie przypomina, że zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, działalność
gospodarcza i statutowa w zakresie prowadzenia placówki
zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być
prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody.
Na rynku usług opiekuńczych istnieją
także placówki, które działają bez wymaganego prawem zezwolenia. Często
ze względu na niższy koszt pobytu,
placówki takie oferują usługi na minimalnym poziomie, nie gwarantują
odpowiedniej kadry, a tym samym

nie zapewniają bezpieczeństwa przebywającym w nich osobom. Bardzo
często mieszczą się w budynkach, które
nie są przystosowane do świadczenia usług opiekuńczych przez całą
dobę, np. występują w nich bariery
architektoniczne.

W związku z tym, w trosce o zdrowie i życie osób wymagających
wsparcia, zwracamy się do Państwa
o odpowiedzialny wybór. Nie umieszczajmy swoich bliskich w placówce
działającej bez zezwolenia.
Więcej informacji w zakresie wyboru placówki opieki całodobowej
można uzyskać na stronie:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/bezpieczny-wybor-placowek-opieki-calodobowej

Rejestr placówek zapewniających
całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub
osobom w podeszłym wieku dostępny
jest na stronie:
https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/rejestr-placowek-zapewniajacych-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku-w-tym-prowadzonych-na-podstawie-przepisow-o-dzialalnosci-gospodarczej
W przypadku powzięcia informacji
o możliwości funkcjonowania placówek zapewniających całodobową
opiekę, które nie widnieją w rejestrze
wojewody, prosimy o niezwłoczne
przekazywanie informacji do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
w Warszawie.
GOPS w Nadarzynie
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Szanowni Państwo
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że od 1 grudnia 2021 r. wznowiło
swoją działalność Centrum Wsparcia dla Osób
Dorosłych w Stanie Kryzysu Psychicznego.
W ramach projektu oferowane jest całodobowe profesjonalne wsparcie psychologiczne oraz kontakt ze specjalistami.
Zadanie, zaplanowane na okres 5 lat, realizowane jest ze
środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021 –
2025 i finansowane przez Ministra Zdrowia.
Centrum Wsparcia to 24-godzinne, bezpłatne centrum,
udzielające wsparcia każdej osobie w kryzysie psychicznym. Pod numerem 800 70 2222 dyżurują psychologowie
– specjaliści, gotowi wysłuchać i pomóc w różnorodnych
kryzysowych sytuacjach. Pomogą również w znalezieniu
najbliższej placówki, która udzieli bezpośredniej pomocy.
Psychologowie i psychoterapeuci będą dostępni przez całą
dobę, siedem dni w tygodniu.
W Centrum Wsparcia, będą także dostępni specjaliści:
• psychiatra
• prawnik
• seksuolog
• terapeuta uzależnień
• pracownik socjalny
• asystent zdrowia.
Szczegółowy grafik zawierający różne godziny dyżurów
ww. specjalistów dostępny jest na stronie www.centrumwsparcia.pl
Kontakt ze specjalistami Centrum Wsparcia możliwy
jest poprzez:
• bezpłatny i całodobowy telefon: 800 70 2222
• czat
• e-mail: porady@centrumwsparcia.pl
• spotkania online ze specjalistami (tj. psychiatra, seksuolog), po uprzednim umówieniu się i kwalifikacji
• sesje terapeutyczne, po uprzednim umówieniu
i kwalifikacji.
Kryzys psychiczny to stan do którego dochodzi, gdy dana
osoba nie może poradzić sobie z doświadczanymi trudnościami życiowymi. Jego powodem najczęściej bywa
wydarzenie nagłe, niespodziewane, np. śmierć bliskiej osoby,
wiadomość o chorobie, utrata związku, pracy, ale także
Wiadomości Nadarzyńskie 02 (273) luty 2022

życie w ciągłym, nieustającym stresie. Kryzys może być
doświadczeniem zarówno indywidualnym jak i zbiorowym.
Przedłużający się kryzys psychiczny bez odpowiedniej
pomocy może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia
(np. stan obniżonego nastroju, depresja), jak i zagrażać
życiu. W takiej sytuacji nie należy czekać i warto sięgnąć
po specjalistyczną pomoc.
Z pomocy Centrum Wsparcia korzystać mogą również
bliscy osób, znajdujących się w stanie kryzysu psychicznego. Specjaliści poinformują w jaki sposób można udzielić
wsparcia osobie w kryzysie oraz gdzie zgłosić się po pomoc
stacjonarną w danym regionie.
Nie czekaj! Dajsobie pomóc!

OŚWIATA

Jeśli nie miłość…
to co?

Sztuka od lat porusza, szokuje, doprowadza do łez czy
śmiechu. Obfituje w emocje
i uczucia. Stwarza wokół siebie
otoczkę nienamacalnej energii,
wyczuwanej przez odbiorców,
mimo swojego nieoczywistego
wydźwięku. Jednakże ostatnimi
czasy popularny stał się pogląd,
jakoby pisarz, jako osoba pracująca słowem, powinien być
całkowicie wyzbyty wszelkich
emocji, mogących narzucić subiektywny charakter jego pracom. Coraz częściej mówi się,
że dobre dzieła literackie tworzone są pod chłodną, pozbytą
wszelkich uczuć oraz sentymentów kontrolą intelektualną, umożliwiającą stworzenie
solidnej fabuły i autentycznych
postaci.

Słusznym jednak byłoby rozważenie,
czy takie podejście do pracy twórczej
na pewno pozwala na wykreowanie
wiarygodnego dzieła, dogłębnie poruszającego jego odbiorców? Pisanie
obejmuje przelewanie i swego rodzaju
materializowanie tego, co nieuchwytne, nierzeczywiste, głęboko skrywane
przed światem zewnętrznym. Malowanie słowem w celu zobrazowania
tego, co niewidoczne. Pomimo swojej pozornej abstrakcyjności, nie jest
to niemożliwe, wymagana jest do tego
jedynie kropla ludzkiej emocjonalnej
wrażliwości. Wszystko, co wychodzi
spod ręki artysty (a pisarz jest takim
samym artystą jak malarz czy muzyk)
jest bowiem monotematyczne, oscyluje
wokół jednego, zawsze tego samego
tematu, nieznacznie zmienia jedynie
formę i ogólny wydźwięk przekazu…

Ktoś kiedyś
powiedział, że
wszystkie piosenki, jakie kiedykolwiek
powstały, są piosenkami
o miłości. Tak samo, jak wszystkie wiersze, powieści czy teksty są o
miłości. Bo jeśli nie byłyby o miłości,
byłyby o niczym. To miłość jest najsilniejszym, najbarwniejszym uczuciem, które nami włada. Może ona
przyjmować różne oblicza, pochodzić
z wielorakich źródeł i być skierowana
do różnych odbiorców, jednak – przyjmując zmienne formy – towarzyszy
nam na każdej płaszczyźnie, przez
całe życie. Nie odstępuje nas na krok,
stanowiąc przyczynę cierpienia i przyjemności, często w tym samym czasie.
Logicznym więc jest, że znajduje ona
swoje odbicie we wszystkich powstających dziełach. To właśnie ona stanowi
nieskończoną inspirację ludzi sztuki,
którzy czerpią z niej, nie zawsze będąc
tego do końca świadomymi.
Jeśli wszyscy budują swoje dzieła
na miłości, czyniąc z niej ich istotny
element, zastanawiającym może być to,
dlaczego twory wypływające z ludzkich dusz tak bardzo się od siebie różnią i poruszają tak szeroko zakrojoną
tematykę, w której często samo uczucie miłości jest niewykrywalne oraz
nieoczywiste. Ale czy w codziennym
życiu miłość jest oczywista, przejrzysta, jednowątkowa? Może definiować
nie tylko uczucie do bliskich nam
osób, obejmuje również stan naszego
umysłu, nasze podejście do życia, do
samych siebie, do ukochanych przez
nas miejsc, przedmiotów czy aktywności. Lecz nawet ta odnoga miłości,

która dotyczy uczucia
pomiędzy dwoma
osobami, nie jest tak
oczywista i rzeczowa, jak
mogłoby się wydawać. Nie jest
bowiem wywołana konkretnymi pobudkami, w swojej prawdziwości wynika z niczego. Nie obejmuje również
żarliwych deklaracji czy spektakularnych wydarzeń, jest o wiele bardziej
mistyczna, a te czynniki stanowią
jedynie jej zadaniowe dopełnienie.
Miłości nie można zdefiniować, narzucić jej twardych etykiet i zamknąć
jej w sztywnych ramach, bo samych
uczuć i emocji nie da się rzeczowo
opisać i zakręcić w słoiku jak eksponat.
Uczucia i emocje same w sobie stanowią sztukę, jedynie więc przez tę sztukę
mogą być subtelnie zobrazowane, a ich
specyfika przybliżona.
Z tego względu właśnie miłość,
będąca uczuciem najsilniejszym
i autentycznym, napędzającym pracę
twórczą, bezpośrednio bądź pośrednio ma wpływ na ostateczną formę
powstających dzieł. Nie może być ona
definiowana czy etykietowana twardo,
sztampowo i rzeczowo. Nie może być
też tak okazywana, ponieważ nie zawiera się w sensacyjnych czynach czy
słowach. Zawiera się w energii i aurze kochających się ludzi. Oznacza
tworzenie wspólnego emocjonalnego
świata na podwalinach światów dwóch
osób. Oznacza po prostu bycie, obecność, mającą tak ogromne znaczenie
i zwieńczoną jedynie prostymi, czasem
nawet infantylnymi gestami, które ją
dopełniają.
Julia Wilczak
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Międzynarodowy sukces
Michała Polichta
z grupy USKRZYDLONYCH… w konkursie sztuki użytkowej i dekoracyjnej, designu i fotografii „Pędzel Michała Anioła”.
Konkurs „Pędzel Michała Anioła” jest
wspierany przez włoskie stowarzyszenia artystów, takie jak Associazioni di

Artisti Italiani, ASSO ARTISTI FIRENZE, „ASNAI1999”, „AIAPI ARTS”,
sztuka i rzemiosło – tła projektowe

„ARTI MESTIERI” i „OPEN ITALY”,
również przez Hiszpański Komitet Inicjatyw Twórczych Fiestalonia’’. Michał
jest uczniem klasy 1b, wychowawczyni
– Beata Syrek. Gratulacje dla Michała
oraz rodziców.
Być może już niebawem usłyszymy
wywiad z naszym uczniem na Instagramie LO. Zapraszamy do odwiedzenia naszych stron.

30 Finał WOŚP
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i zbiórka pieniędzy na specjalistyczny
sprzęt dla szpitali, w tym roku na oddziały okulistyki dziecięcej. Uczniowie
i nauczyciele naszego liceum, jak co
roku, bez względu na pogodę, uczestniczyli w tej pięknej akcji. Pomagając
innym, pomagamy też sobie.
Tekst i foto LO Nadarzyn

Poloneza czas zacząć

– studniówka 2022 w nadarzyńskim LO
Nasi tegoroczni maturzyści z wrodzonym urokiem, charyzmą i niespożytą energią bawili się
cudownie, zapominając o 100 dniach, które
zbliżają ich do egzaminu dojrzałości. Dziękujemy
za wspólną zabawę i organizację balu rodzicom
i gratulujemy wspaniałych dzieci.
Trzymamy mocno kciuki za ich dorosłe życie.
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Bale karnawałowe
w placówkach oświatowych
W niektórych placówkach
oświatowych z terenu Gminy Nadarzyn odbyły się bale
karnawałowe. Swoje bale mieli
w tym roku m.in. najmłodsi
mieszkańcy gminy ze żłobka
nr 1 „Zaczarowany Ogród”
w Ruścu (fot. powyżej i z lewej), uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej oraz uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Młochowie (fot. poniżej).

eLO News –
liceum wydaje
gazetkę

OSZENIA
ROBNE

ŁOSZENIA
ROBNE

Powstanie gazetki było inicjatywą
uczniów i wynikało z ich autentycznej potrzeby tworzenia szkolnego
periodyku. Gazetka będzie publikowana w wersji online (na facebooku
liceum: https://www.facebook.com/
lonadarzyn), a w przyszłości także
w wersji papierowej. Każdy uczeń
liceum jest mile widziany wśród autoOGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
rów i redaktorów
pisma – zapraszamy.
DROBNE
DROBNE
Opiekunkami gazetki zostały p. Beata
Syrek i p. Karolina Bielawska.

OGŁOSZENIA
DROBNE

Absolwent politechniki udziela korepetycji z matematyki, tel. 602 246 361
Pogotowie ogrodnicze. Wycinki
drzew, prace porządkowe. Ogrody
– pielęgnacja i wykoszenie. Przyłącza kanalizacyjne od budynku do
studzienki. Drenaże i odwodnienia
rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna.
Tel. 511 289 481
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OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Ekologia to, od wielu już lat,
temat ważny, modny i bardzo
popularny. Nic więc dziwnego,
że dzieci z Publicznego Przedszkola w Nadarzynie są nim
zainteresowane. Troszczą się
o najbliższe środowisko i poznają sposoby gospodarowania
odpadami. Brzmi poważnie, bo
sprawa jest poważna, a działania podejmowane w tym zakresie są oczywiście dostosowane
do możliwości dzieci.
Dwie grupy przedszkolne: „Biedronki” – 3-latki i „Motylki” – 5- i 6-latki
biorą udział w innowacji pedagogicznej pt. Mali mają moc, dotyczącej
m.in. kształtowania postaw proekologicznych i uwrażliwiania na problemy
środowiska. Od najmłodszych lat
poznają i badają środowisko przyrodnicze oraz uczą się je szanować
i kochać. Robią to na wiele sposobów.
Priorytetem jest segregacja. Świadomość konieczności prawidłowego
segregowania odpadów już w wieku trzech lat jest podstawą myślenia
proekologicznego.
Dzieci nabywają też wiedzę, że odpady można wykorzystać powtórnie.
I to wykorzystać bardzo pragmatycznie. W naszych salach znajdują się
wykonane właśnie z odpadów atrakcyjne zabawki i gry planszowe. Są
nawet częściej używane, niż te śliczne, kolorowe, kupowane w sklepach.
Prawdopodobnie tajemnica sukcesu

Mali mają moc

tych zabawek polega na tym, że dzieci
uczestniczą w ich tworzeniu: gromadzą materiał, wycinają, malują, czyli
są współautorami, mają moc sprawczą. Nic dziwnego, że chętnie sięgają
po auta z rolek po papierze toaletowym, grę – ścigankę z wytłaczanki
po jajkach, czy tekturowe obręcze,
które trzeba umieścić na tekturowej

trąbie słonia. Pomysłów na zabawki
jest mnóstwo. Systematycznie się one
zmieniają, angażując dzieci w kolejne
działania, rozwijając ich kreatywność
i zdolności plastyczne a także odpowiedzialność za ich utrzymanie.
Innym pomysłem na wykorzystanie odpadów są robione przez dzieci
ozdoby i prezenty. Rolki po ręcznikach papierowych zmieniają się wtedy
w wazoniki, słomki w łodygi, korki
od butelek w piękne, kolorowe kwiaty.
Jesienią, gdy liście opadały z drzew,
zebraliśmy je, zmieszaliśmy z ziemią,
a następnie zakopaliśmy w środku różnego rodzaju odpady: plastik, papier,
szkło. Czekamy z niecierpliwością, aby
późną wiosną je odkopać i sprawdzić
efekt rozkładu.
Każdy dzień to w naszym przedszkolu okazja, aby uczyć odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze
i kształtować nawyki ekologiczne.
Magdalena Jankowska
Teresa Tartas-Souilah

19

REKLAMY

PARAFIA W NADARZYNIE

Punkt Parafialnego Zespołu CARITAS mieści się na piętrze w budynku parafialnym i czynny jest w godz.: wtorki 10.00–12.00,
czwartki 15.00–17.00.

Kancelaria parafialna w dni
powszednie czynna:
rano: pon.– sob. 8.00–9.00
po południu: pon. – pt.
16.30–17.30,
tel. 22 739 76 20,
proboszcz parafii pw.
św. Klemensa w Nadarzynie
ks. Andrzej Wieczorek
www.klemens.biblista.pl
www.facebook.com/
SwKlemensNadarzyn
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

CARITAS przy parafii św. Klemensa w Nadarzynie stara się spieszyć z pomocą ludziom
ubogim, samotnym i pokrzywdzonym przez los.
Pomoc ta możliwa jest dzięki wrażliwości serc
naszych Ofiarodawców.

św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki
finansowe trafią na rzecz naszego CARITAS).
W imieniu potrzebujących dziękujemy za okazaną
życzliwość
Parafialny zespół CARITAS

Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez:
– przekazanie 1% podatku dochodowego na numer
KRS CARITAS AW-0000225750. W polu o nazwie
„cel szczegółowy” należy wpisać CARITAS przy parafii

Sprawozdanie CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie zamieszczone w styczniowym numerze WN
zostało przygotowane przez panią Stefanię Łęcką – za brak
podpisu przepraszamy. red.

Synod „ma na celu inspirować ludzi do marzenia o Kościele,
którego część stanowimy, a także rozwijać ludzkie nadzieje,
wzbudzać zaufanie, opatrywać rany, tworzyć nowe i głębsze
relacje, uczyć się od siebie nawzajem, budować mosty, edukować umysły, ogrzewać serca i przywracać siłę do działań
na rzecz naszej wspólnej misji”.

• trzeba więcej wartościowych treści i działań
• chcecie czuć się częścią parafii
• chcecie być bliżej Boga i siebie nawzajem.
To zainspirowało nas do otwarcia czterech obszarów
działania. Po pierwsze, przygotowanie miejsca spotkań,
poznawania, pogłębiania, budowania relacji, zdobywania wiedzy i umiejętności. Po drugie, przygotowanie
przestrzeni do refleksji, edukacji, kontemplacji, bycia
bliżej Boga, ludzi i natury – zbudujemy ogród ziołowy.
Po trzecie, zaangażowanie w nasz rozwój duchowy poprzez organizację nabożeństw, zapraszanie gości, polecanie
dobrej literatury itp. Po czwarte, zwiększenie aktywności

W naszej parafii z niemałym entuzjazmem uworzona została grupa synodalna złożona z kapłanów i osób świeckich,
która podjęła wyzwanie Papieża Franciszka.
Z ankiety przeprowadzonej wśród parafian pod koniec
roku wynikało że:
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w udziale w liturgiach. To wszystko już się dzieje. Grupa synodalna,
koordynowana przez Beatę Jakoniuk-Wojcieszak (tel. 664 003 433),
podzielona jest na podgrupy działania. Służba liturgiczna – Ryszard
Pluta (tel. 601 247 654), grupa ewangelizacyjna i rozwoju duchowego, Katarzyna Janowska (tel. 603 821 398)
i Grzegorz Mędrek (tel. 606 728 554).
Grupa przygotowująca miejsca spotkań w domu parafialnym – Edyta
Janczak (tel. 661 122 647) i ziołowe ogrody św. Klemensa – Beata
Jakoniuk-Wojcieszak i Beata Kaleta
(tel. 695 610 808) spotyka się regularnie i zaprasza do dołączenia.
Pierwszym działaniem było rozpoczęcie katechez czytanych przed
każdą mszą świętą. Katechezy „klucze”
otwierają nas na głębsze przeżywanie
każdej Eucharystii. Przywrócone zostało włączanie wspólnoty parafian
w udział w liturgii, jak chociażby odczytywanie modlitwy wiernych. Opracowano również informator na temat
parafii oraz zmodyfikowano stronę
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internetową. 20 lutego w naszej parafii rozprowadzane były
cegiełki i zbieraliśmy datki do
puszek na rzecz przygotowania
domu parafialnego i ogrodów
ziołowych dla nas. Informacje o wynikach będą dostępne
na stronie parafii www.parafianadarzyn.pl i na parafialnym FB. W domu parafialnym
odnawiane są sale, korytarz,
w planach mamy kawiarenkę, „Zakątek Klemensa” dla
najmłodszych. To miejsce jest
dla nas. Zapraszamy do włączenia się w to wspólne dzieło.
Modlitwą, pracą, finansowo –
czym kto może.
Słowo „synod” oznacza
podróżowanie razem i polega
na słuchaniu Ducha Świętego
i siebie nawzajem, aby rozeznać
drogę, którą zostaliśmy wezwani do wspólnego kroczenia.
Cudownie jest czuć się jednością, wspólnotą, parafią.
A. Siwa
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Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn
„Maryjki” – wystawa
ilustracji Marianny Oklejak
Dzięki uprzejmości
Wydawnictwa Nasza
Księgarnia mamy przyjemność przedstawić niezwykle kolorową wystawę
ilustracji do książki „Maryjki. Opowieści o Matce
Boskiej”. Jest to wyjątkowy zbiór podań ludowych
w autorskim opracowaniu Justyny Bednarek,
znanej również jako
autorka popularnej serii
o przygodach skarpetek. Jeżeli chcecie dowiedzieć się czy
Maryja była pierwszą ekolożką i kto przyniósł z nieba
pierogi z jagodami, jak najszybciej sięgnijcie po tę książkę.
Zawiera ona jedyne w swoim rodzaju, wzruszające ilustracje Marianny Oklejak. Są one nie tylko pełne czułości
i humoru, lecz również zaskakująco współczesne. Najlepiej
przekonajcie się sami!
Marianna Oklejak ukończyła Wydział Grafiki Akademii
Sztuk Pięknych w Warszawie (2006) w pracowniach projektowania książki i ilustracji. Rysuje, projektuje książki
i plakaty. Jej ilustracje zdobyły wiele ogólnopolskich nagród
i wyróżnień. Mieszka i pracuje w Warszawie.
Wystawę można oglądać w lutym i marcu w hallu Oddziału dla dzieci w Nadarzynie (parter, wejście od strony
ronda). Zapraszamy.

Maskotka dla mojej
biblioteki – konkurs
plastyczny
1 marca w kalendarzu świąt nietypowych można znaleźć
Dzień Przytulania Bibliotekarza. Z tej okazji zapraszamy
dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym do udziału
w konkursie plastycznym. Polega on na przygotowaniu,
dowolną techniką plastyczną, projektu „maskotki dla mojej
biblioteki” i dostarczeniu go do Biblioteki w Nadarzynie
lub Filii w Młochowie do 25 kwietnia 2022 r.
Najciekawsze projekty zostaną zrealizowane oraz nagrodzone, a wszystkie zaprezentowane w trakcie Tygodnia
Bibliotek w maju 2022 r.
Szczegółowe informacje oraz regulamin znajdziecie
w wypożyczalniach oraz na naszej stronie internetowej:
www.biblioteka.nadarzyn.pl
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Immortal Kombat
Czy marzenie o nieśmiertelności może się spełnić?1 I czy
powinno? W marcu zapraszamy
na pokaz pierwszego w Polsce
dokumentu egzystencjalnego.
Tak ten gatunek nazwali twórcy
filmu: Julia Karasiewicz i Tomasz Kazanecki. Film “Immortal Kombat” powstawał dwa
lata. Julia i Tomek wykonali
tytaniczną pracę. Przepytali
ponad 20 osób ze świata nauki, kultury, medycyny, filozofii,
sztuki i sportu, a w filmie wypowiadają się także językoznawcy, youtuberzy, innowatorzy
i muzycy. Twórcy dokumentu
“Immortal Kombat” rozmawiali
też z księdzem, najstarszą Polką i pacjentem, który przeżył
śmierć kliniczną. Ich dokument
to solidna porcja wiedzy, rozważań filozoficznych i etycznych,
informacji z różnych dziedzin
nauki, a także dawka emocji.2
Nic więc dziwnego, że został
nagrodzony „Złotym Kopernikiem” na Festiwalu Edukino
w kategorii Kultura.
Naszymi gośćmi będą autorzy dokumentu Julia Karasiewicz, znana
zapewne wielu nadarzynianom (jako
dziecko chodziła na zajęcia plastyczne
do NOK-u, potem, już jako absolwentka warszawskiej ASP, współtworzyła

w Kinie Nokowym

uwielbiany przez dzieci i ich opiekunów cykl Kino Nokusiowe) oraz
Tomasz Kazanecki, dziennikarz (obecnie oboje pracują w Newsroomie360,
centralnym projekcie wspierającym
w pracy online redakcje w Polska
Press). Spotkamy się również z jedną z wypowiadających się w filmie
ekspertek – Anją Franczak, pierwszą
w Polsce profesjonalną towarzyszką
w żałobie.
Zapraszamy 25 marca na godzinę
19:00 do siedziby NOK-u.
Immortal Kombat
Reżyseria: Julia Karasiewicz
Scenariusz: Julia Karasiewicz, Tomasz Kazanecki
Gatunek: Dokument

Produkcja: Polska
Czas trwania: 57:35
Walka o nieśmiertelność towarzyszy
człowiekowi od zarania. Poszukiwania kamienia filozoficznego, fontanna
młodości czy drzewo życia – to tylko
niektóre symbole pragnień związanych
z przekraczaniem ludzkiej natury. Jak
będzie wyglądał człowiek przyszłości?
Czy nauka pozwoli nam na osiągnięcie wieku matuzalemowego, a nawet na nieśmiertelność? “Immortal
Kombat” to filmowy debiut Julii Karasiewicz i Tomasza Kazaneckiego, który
zawiera próbę odpowiedzi na pytanie
o odwieczne ludzkie zmagania i ich
rzeczywisty sens.
O tym, na ile opłacalna jest “zabawa
w Boga”, opowiadają m.in. Aleksandra
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Przegalińska, Krzysztof Książek, Jarosław Makowski, Zbigniew Nawrat,
Jacek Prusak i najstarsza Polka, superstulatka Tekla Juniewicz. Dzięki
świadectwu Marka Breguły, który
przeżył śmierć kliniczną, film dotyka
także tych najbardziej nieodgadnionych obszarów ludzkiej egzystencji.
Dokument pozwala skonfrontować
się nie tylko z kwestiami ostatecznymi,
ale także z samym sobą.
źródło: https://www.kinoroma.zabrze.pl/polecamy/immortal-kombat
Julia Karasiewicz
Absolwentka wydziału Sztuki
Mediów Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie. Zawodowo zajmuje się
fotografią, filmem, animacją i dziennikarstwem. Pracując początkowo
jako montażystka wideo, specjalizująca się w krótkich formach, w ostatnich latach zaczęła angażować się
w filmy dokumentalne. W obszarze
jej głównych zainteresowań artystycznych leży człowiek w relacji zarówno
do kultury, jak i natury. Obecnie coraz
bardziej pochłaniają ją kwestie ekologiczne. Pierwszy film dokumentalny
w jej reżyserii – „Immortal Kombat” –
miał premierę w czerwcu 2021 roku.
Tomasz Kazanecki
Absolwent Wydziału Filologicznego na Uniwersytecie Śląskim
w Katowicach, a także Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Zawodowo zajmuje się głównie pozycjonowaniem i optymalizacją treści
w Internecie oraz dziennikarstwem.
Po latach pracy z tekstem pisanym
odkrył w sobie pasję do kolejnej formy prezentacji rzeczywistości, jaką
jest wideo. Prywatnie reprezentant
myśli, o której śpiewał Bob Marley
– “positive things happen to positive
thinkers”.
źródło: https://sosnowiecki.
pl/i,immortal-kombat--pokaz-filmu-spotkanie-z-tworcami-muzyka-na-zywo,100,834759.html
Anja Franczak
Pierwsza w Polsce profesjonalna
towarzyszka w żałobie. Szkoliła się
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w Niemczech, gdzie zawód towarzysza w żałobie istnieje od ponad
20 lat. Studiowała kulturoznawstwo
w Niemczech, w Chorwacji i we
Włoszech. Przez 10 lat pracowała
w międzynarodowej branży filmowej. Osobiste doświadczenie straty
uświadomiło jej społeczny problem
braku edukacji o śmierci i wsparcia
dla osób w żałobie.
Na swoim blogu „Sprawy Ostateczne” pisze o tematach związanych
z umieraniem, śmiercią i żałobą.
W 2020 roku rozpoczęła dwuletnie
szkolenie na doulę umierania.

Założycielka Instytutu Dobrej
Śmierci.
www.anjafranczak.com
www.sprawyostateczne.pl
źródło: https://instytutdobrejsmierci.pl/ludzie/
1) https://www.facebook.com/truecolors.
immortalkombat/
2) https://dziennikzachodni.pl/premieraf i l mu - i m m o r t a l - k o m b at - w - z a b r z u niesmiertelnosc-okazala-sie-nosnymtematem-dokument-julii-karasiewiczi-tomasza/ar/c13–15683005?fb
clid=IwAR1XEDcg6CioQhu_
KlvF4FrG39vaXjhFjaZpG9W1YQ_2P3DRZ
nP3UTVrK9Y

Gramy z WOŚP już 17 lat!!! Przez te wszystkie lata Nadarzyn zebrał pokaźną sumę: 541 584,63 PLN
Deklarowana kwota 30 Finału WOŚP w sztabie #275 Nadarzyn to:

40 132,87 PLN + waluta obca
(w tym: puszki i e-skarbonki wolontariuszy, sztabowe puszki stacjonarne, aukcje Allegro), ale to jeszcze nie koniec…
Czekamy na oficjalny wynik od Fundacji WOŚP.
Zebrane środki zostaną przekazane na rzecz 30 Finału WOŚP, dla zapewnienia najwyższych standardów
diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci.
Szczególne podziękowania kieruję do:
– 34 kwestujących Wolontariuszy
(w niesprzyjających warunkach
pogodowych oraz online)
– Wolontariuszy, którzy pomagali przy
organizacji finału
– ich Opiekunów – Rodziców i Nauczycieli z Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie oraz Szkoły
Podstawowej w Nadarzynie
– Darczyńców przedmiotów przekazanych na licytację i loterię
– Pana Mirosława Chilmanowicza
– Baletnic z NOK oraz ich instruktorki Agnieszki Biedrzyckiej-Janik, za
piękne występy taneczne online
– duetu ANIA KRYSIAK & MANITO
za świetny koncert online
– Pana Romana Ćwiertniewicza – iTv
Nadarzyn
– firm i instytucji: „Antonia” Studio
Florystyczne, Niepubliczne Przedszkole „Jupik” z Nadarzyna, „Suchy
Badyl” Florystyka Artystyczna, Pizzeria „Czerwony Piec”, Kociołek,
Cukiernia WZ, Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn, Świetlica NOK
w Rozalinie i Urzucie za wystawienie
sztabowej puszki stacjonarnej
– Mieszkańców gminy Nadarzyn za
hojne datki i udział w licytacji/loterii
– Policji z Nadarzyna
– Straży Gminnej z Nadarzyna
– Pracowników NOK-u
– Wszystkich, którzy wspierali nas
duchowo, mentalnie i fizycznie!!!
Monika Mazurek
Szefowa Sztabu WOŚP #275 Nadarzyn
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Gminny Ludowy Klub Sportowy
KS Nadarzyn – Filip Kostecki ze srebrnym medalem
w Grand Prix Mazowsza Juniorów

W przedostatni weekend lutego rozegrane zostały zawody z cyklu Grand
Prix Mazowsza juniorów i młodzików
w tenisie stołowym. W zawodach wystartowali reprezentanci KS Nadarzyn.
W kategorii „junior” świetny wynik
uzyskał Filip Kostecki, który doszedł
do finału i ostatecznie zdobył 2 miejsce.
Dzięki temu Filip najprawdopodobniej
uzyskał awans do zawodów Grand Prix
Polski, czego mu gratulujemy. W zawodach na miejscach 33–48 uplasowali się
Maksymilian Nawarski i Adam Kostecki, kórym dziękujemy za walkę. Te zawody były ostatnimi w cyklu, a teraz
już czekamy na Mistrzostwa Mazowsza
w grach pojedynczych i drużynowych.
Wiadomości Nadarzyńskie 02 (273) luty 2022

W drugim dniu zawodów wystartowaliśmy w kategorii młodzicy. W tej
grupie najlepiej wystartował Marek
Klinowski, który doszedł od 1/8 finału
i tu przegrał z faworytem Patrykiem
Burakowskim. Marek walczył bardzo
dobrze i pokazał się z dobrej strony.

Ostatecznie zdobył miejsce 13–16. Po
raz pierwszy w zawodach udział brali
Mateusz Sarniak i Kamo Avetisyan.
Gratulacje dla chłopców za super postawę i walkę.
Teraz szykujemy się do mistrzostw.
Tekst i fot. KS Nadarzyn

W dniach 9–13 lutego w Halinowie odbył się Turniej Finałowy Mistrzostw Mazowsza
Kadetek, gdzie awansowały
nasze kadetki pod wodzą trenera Michała Jagusiaka.
Turniej zaczęliśmy wygraną 3:0
z MUKS Krótka Mysiadło. Drugiego
dnia zmierzyliśmy się z LTS Legionovia Legionowo, po zaciętej walce udało
się wyciągnąć jednego seta, ostatecznie przegrywając mecz 1:3. Następnie
zmierzyliśmy się z UKS Ateną Warszawa, spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0. Nasze zawodniczki pokazały
ducha walki w ostatnim spotkaniu
z UMKS MOS Wola Warszawa, tocząc
zaciętą walkę o każdy punkt, o czym
świadczy przegrana po tie-breaku
na przewagi. Ostatecznie zapewniło
nam to IV miejsce w turnieju i awans
do ¼ Mistrzostw Polski Kadetek.

Mistrzostwa Mazowsza Kadetek

Wyniki spotkań:
GLKS NADARZYN – MUKS Krótka
Mysiadło 25:18;25:18;25:22
GLKS NADARZYN – LTS Legionovia
Legionowo 22:25;17:25;25:20;20:25

GLKS NADARZYN – UKS Atena
Warszawa 17:25;20:25;23:25
GLKS NADARZYN – UMKS MOS
Wola Warszawa 25:14;25:18;19:25;
8:25;16:18

Ferie zimowe z GLKS Nadarzyn
Z całą pewnością dzieci, uczestniczące w zimowych półkoloniach
z GLKS Nadarzyn, mogą pochwalić
się aktywnie spędzonym czasem.
Ferie rozpoczęliśmy półkolonią dla
najmłodszych grup: rocznik 2012

oraz 2013–2015, w drugim tygodniu
rządziły starsze grupy z roczników
2010–2011 oraz 2009–2005. Obie
półkolonie cieszyły się różnorodnością oraz dobrą rozrywką, zapewnioną przez liczne ciekawe zajęcia.

Nasze grupy, oprócz szlifowania
siatkówki, miały zajęcia z akrobatyki, zumby, pilatesu, a nawet hiszpańskiego, pierwszej pomocy oraz
plastyki. Zajęcia były współfinansowane przez gminę Nadarzyn.
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Nabór
GLKS Nadarzyn to nie tylko treningi!
Jak możecie zobaczyć na naszej stronie na Facebooku, nasi podopieczni
na półkoloniach w czasie ferii świetnie się bawili i jednocześnie rozwijali
swoje umiejętności sportowe.
Wyjazdy na obozy oraz organizacja półkolonii to nieodłączny element,
dzięki któremu wypełniamy nasz plan treningowy. Dla dzieci jest to idealny
czas, aby się wyszaleć oraz zyskać wiele wspaniałych wspomnień!
Jeżeli Ty również chcesz, aby Twoje dziecko rozwijało się sportowo, a przy
tym świetnie się bawiło, to zapisz je do naszej drużyny siatkarskiej!
Kontakt: tel.512 541 350
e-mail: biuro@glksnadarzyn.pl

Siatkówka uczy komunikacji w grupie
Siatkówka, jako sport zespołowy, może pomóc Twojemu dziecku w odnalezieniu się i skutecznym porozumiewaniu się w grupie.
Dlaczego? Bo chodzi w niej o sprawną komunikację między zawodnikami, którzy na boisku muszą się w pełni rozumieć nawet bez słów. Ich mowa
ciała powinna być na tyle sugestywna, aby cała drużyna wiedziała, jaki ruch
zamierzają za chwilę wykonać.
To wszystko dzieje się bardzo szybko, a praktykowanie regularne na treningach, uczy dobrego komunikowania się również w każdej innej grupie, np.
w rodzinie, wśród znajomych ze szkoły czy nowo poznanych ludzi.
#GLKSNadarzyn

Mistrzostwa Europy IBJJF
W trzecim tygodniu lutego odbyły się
Mistrzostwa Europy IBJJF – największa
impreza jiu-jitsu na naszym kontynencie, w której startowało prawie pięć
tysięcy zawodników. Jednym z nich
był trener nadarzyńskiej sekcji MMA/
Sporty walki – Piotr Kurkus, który wywalczył brązowy medal w kategorii
Ultra Heavy niebieskich pasów. Popularny „Kotlet” nie był do końca jednak
zadowolony z rezultatu. – Walkę o finał
przegrałem jednym punktem. Szkoda,
bo wywróciłem w niej judokę z Francji.
Tutaj nie ma gości z łapanki, potężna
impreza, trzeba więcej trenować – pisał
na swoim Facebooku.
Piotr nie planuje długo odpoczywać,
za tydzień czekają go bowiem Mistrzostwa Polski w Luboniu. – Nie ma
przerwy, za tydzień kolejna zabawa!
Gratulacje dla zawodnika
i trenerów!
Tekst i fot. GLKS Nadarzyn sekcja
MMA/sporty walki
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna Nadarzyn
Ochotnicza Straż Pożarna Młochów

Wichury

Ostatnie lutowe wichury, które przeszły przez teren naszej gminy, po raz
kolejny pokazały, że nasza służba i praca jest ważna oraz potrzebna. W ciągu kilku dni obie gminne jednostki
OSP Nadarzyn i OSP Młochów były
zadysponowane kilkadziesiąt razy do
usuwania powalonych drzew, w wielu
przypadkach zagrażających bezpośrednio bezpieczeństwu mieszkańców.
Przez dwa z najbardziej wietrznych
dni pracowaliśmy bez przerwy od rana
do późnej nocy.
Pojawiają się opinie i uwagi, w których celowość i potrzeba funkcjonowania OSP jest podważana, choć
nasze działania są realnym wsparciem
Państwowej Straży Pożarnej, nie tylko
w sytuacjach kryzysowych, ale także
podczas innych zdarzeń, m.in. licznych
na terenie naszej gminy wypadków,
czy częstych podczas pandemii działań
wspierających zespoły ratownictwa
medycznego. Pomoc mieszkańcom,
aby czuli się bezpieczni, angażowanie
się w lokalne sprawy naszej społeczności oraz profesjonalizm są dla nas
priorytetem.
Dziękujemy za wszystkie pozytywne słowa i podziękowania, które dają
mnóstwo satysfakcji i są mobilizacją
do pełnienia służby. A wszystkich
tych, którzy chętni są do współpracy,
a nawet sceptyków, zapraszamy do
przyłączenia się do nas. Prowadzimy
zbiórki w każdą sobotę w godz. 9.00
– 12.00.
OSP Nadarzyn i OSP Młochów

Redaktor naczelna: Dorota Sobolewska. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych,
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