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Szanowni Mieszkańcy!
Przyjaciele naszej gminy!
W człowieku walczą dwa wilki.
Jeden to: życzliwość, bezinteresowność, otwartość, tolerancja, serdeczność, uprzejmość,
empatia, lojalność i miłość.
Drugi to: zazdrość, agresja, nienawiść, fanatyzm, egoizm, obłuda, zachłanność i arogancja.
Który wygrywa? Ten, którego karmisz!
Od ponad dwóch miesięcy wojny na Ukrainie nasza samorządowa wspólnota udzieliła wsparcia
ponad 3500 uchodźcom, z których
duża część nadal przebywa na terenie naszej gminy. To nie tylko dach
nad głową i wyżywienie, to także
wsparcie psychologiczne, dostęp do
edukacji, sportu i kultury, nauka języka, pomoc w znalezieniu pracy,
pomoc medyczna i administracyjna. To również działania logistyczne
z tytułu zwiększonej ilości śmieci,
zapotrzebowania na wodę czy odbiór ścieków. Wszystko to działo się
sprawnie dzięki pracy i zaangażowaniu dziesiątków wolontariuszy
oraz darczyńców. To setki godzin

społecznej pracy, niezliczone ilości
podejmowanych działań, dziesiątki
codziennych wyzwań.
To także zorganizowanie kilkunastu transportów humanitarnych do
Ukrainy, w tym cztery do Charkowa.
Wojskowy szpital polowy w Charkowie otrzymał nasze wsparcie w postaci
ambulansu i samochodu dostawczego,
przerobionego na auto do przewozu
rannych, wraz ze środkami medycznymi niezbędnymi do ratowania życia
rannych żołnierzy i cywilów.
To także działania pracowników
urzędu gminy, którzy w tym czasie
nadali prawie 3000 peseli ukraińskim uchodźcom, z czego ponad
połowę w specjalnie utworzonym
przez gminę punkcie w centrum
humanitarnym Ptak Expo w Wolicy. Korzystając z okazji pragnę, podziękować pracownikom i dyrekcji
Krajowej Administracji Skarbowej,
którzy wsparli nasz urząd w tej trudnej i odpowiedzialnej pracy. To także
przyjęcie, wprowadzenie do systemu i zweryfikowanie ponad 1300
wniosków o jednorazową zapomogę dla uchodźców oraz drugie tyle

wniosków o wypłatę świadczenia
z tytułu zakwaterowania uchodźcy.
Przedstawione tu działania to tylko słowa, za którymi kryją się ludzie
o wielkim sercu i ogromnej odpowiedzialności. DZIĘKUJĘ!!!
Życie nie znosi próżni. Nie samymi
działaniami skierowanymi na pomoc
potrzebującym sąsiadom z Ukrainy żył
nasz samorząd i urząd gminy.
Podjęliśmy kilka inicjatyw i działań, ujętych w programy, do których
Państwa serdecznie zapraszam.
Pierwszy, to program małej retencji. Nadal można zgłaszać się do Referatu Ochrony Środowiska w urzędzie
gminy z wnioskiem o dofinasowanie
budowy urządzeń do retencji wody
opadowej na swojej działce. Warto,
bo z wodą, zwłaszcza w dużych ilościach, żartów nie ma, a obowiązkiem
każdego jest zagospodarowanie wody
opadowej w obrębie swojej działki.
Drugi, to program wymiany pieców. Zgodnie z mazowiecką ustawą
antysmogową niedługo na Mazowszu
będzie zakaz ogrzewania mieszkań paliwem stałym (węgiel, koks, drewno).
Gmina Nadarzyn prowadzi program
dopłaty dla mieszkańców chcących
wymienić piece wysokoemisyjne
na nieemisyjne źródła ciepła.
Trzeci program „Mój Kompostownik”, jest skierowany do mieszkańców
gminy, którzy chcieliby kompostować
swoje bioodpady w całości lub częściowo. Takim osobom proponujemy
darmowy kompostownik. Korzyścią,
oprócz bycia „eko”, jest uzyskanie kompostu do użyźnienia działki, a w przypadku zagospodarowania wszystkich
bioodpadów przez kompostowanie
i nieoddawanie ich do gminnego sytemu odbioru śmieci komunalnych,
zniżka w kosztach odbioru śmieci.
Czwarty program przeznaczony
jest dla posiadaczy azbestu. Polega
na dofinansowaniu do likwidacji i utylizacji tego niebezpiecznego materiału,
który stanowi niebezpieczeństwo dla
zdrowia a nawet życia mieszkańców.
Piąty program „Karta PSZOK”.
Skierowany jest do mieszkańców naszej gminy, którzy złożyli deklarację
śmieciową i korzystają często z Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego
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przy ulicy Turystycznej w Nadarzynie.
Karta PSZOK, którą można odebrać
w urzędzie gminy pozwala na łatwiejsze
korzystanie z tego punktu, umożliwia
automatyczne zapisywanie ilości oddanych odpadów oraz nie wymaga
konieczności uzyskiwania z urzędu
gminy zaświadczeń i limitów na część
śmieciowego asortymentu, który dostarczamy do PSZOK-u.
Wszystkie te programy realizowane
są przez Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki, tam też
można uzyskać dodatkowe informacje.

Jeśli jesteśmy już przy programach
bezpośrednio przeznaczonych dla
naszych mieszkańców, to nie sposób nie pochwalić się działaniami,
które pozwolą stać nam się urzędem
z przedrostkiem e-. Ku końcowi mają
się przygotowania do realizacji programu e-urząd! W efekcie mieszkańcy
uzyskają łatwiejszy dostęp przez Internet do szeregu usług samorządowych,
w tym możliwość wniesienia opłaty
z jednego konta osobowego za śmieci,
podatki, wodę, kanalizację itp. Nasz system powiadamiania i komunikowania

się z urzędem gminy „Mój Nadarzyn”
zostanie zmodyﬁkowany i wzbogacony
o nowe funkcje. Szczegóły niebawem.
W czasach minionych, których
młodzi nie znają, a starsi, jak ja może
wciąż pamiętają, emitowano w telewizji program „Nowoczesność w domu
i zagrodzie”. Wygląda na to, że ta nowoczesność dotarła wreszcie i do nas.
Słonecznych dni i pogody ducha
Państwu życzę!
Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Inwestycje
Przebudowa oficyny zachodniej
w zespole pałacowo-parkowym
w Młochowie:

Budowa Zespołu Usług Medycznych przy ul. Granicznej
w Nadarzynie:
Została oddana do użytkowania
ścieżka rowerowa wraz z oświetleniem od węzła Młochów do Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu.
To kolejny odcinek ścieżek rowerowych na terenie gminy, pozwalający
na bezpieczne przemieszczanie się
rowerzystów.
W najbliższym czasie zostanie podpisana umowa na projekt i budowę
przedszkola w Wolicy. Rozpoczęły
się także prace związane z rozbudową
terenu basenów letnich Gminnego
Ośrodka Sportu w Strzeniówce.
Ponadto powstaje oświetlenie przy
ul. Chabrowej w Urzucie.
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Majowe święta
S z a n o w n i M i e s z k a ń c y,
w związku ze zbliżającymi
się świętami państwowymi
w dniach 1–3 maja wójt gminy Nadarzyn zwraca się do
mieszkańców z apelem o wywieszenie flag państwowych.

Tężnia w Nadarzynie
Po przerwie zimowej ponownie działa
tężnia solankowa w Nadarzynie, znajdująca się na terenach rekreacyjnych
przy Pastewniku. Przypominamy, że
oddana do użytkowania jesienią tężnia
jest kolejnym miejscem do rekreacji dla
mieszkańców gminy Nadarzyn. Wykorzystano tu solankę, która wydobywana

jest od 1892 roku z odwiertu Korona
w Zabłociu-Solance, z głęboko położonych złóż wód leczniczych – solanek
jodkowych. Jest to naturalny surowiec
o właściwościach leczniczych. Tężnia
to nie tylko tani i bezpieczny sposób
na wzmocnienie odporności, ale również i na poprawę nastroju.

Zwierzęta gminy Nadarzyn
Traszka – kolejny mały psi
dzieciak czeka na kochający
dom. Jest towarzyska, przyjacielsko nastawiona do ludzi
i innych psów, ciekawa świata,
wesoła, uśmiechnięta. Bardzo
potrzebuje normalności i bliskości. Zadzwońcie i zabierzcie
ją do domu jak najszybciej. Tel.
501804797
Zapraszamy na Fb: „Zwierzęta z gminy
Nadarzyn”

1 Maja – to Międzynarodowy
Dzień Pracy.
2 maja obchodzony jest Dzień Flagi Państwowej oraz Dzień Polonii
i Polaków za granicą. Jest to jedno
z najmłodszych świąt państwowych,
wprowadzone na mocy ustawy z dn.
20.11.2004 r. o godle, barwach i hymnie narodowym.
3 maja obchodzimy rocznicę
uchwalenia Konstytucji z 1791 r.
Była to pierwsza w Europie i druga na świecie (po amerykańskiej
z 1787 r.) konstytucja uchwalona
przez Sejm Wielki, zwany także Sejmem Czteroletnim. Uchwalenie Konstytucji 3 Maja uważa się za jedno
z najważniejszych i przełomowych
wydarzeń w historii państwa polskiego. Mimo późniejszych rozbiorów,
dokument ten pomagał kolejnym
pokoleniom podtrzymać dążenia do
niepodległości.
Dzień 3 Maja 1791 roku został
uznany Świętem Konstytucji 3 Maja.
Obchody tego święta były zakazane
podczas rozbiorów, a jego obchody
zostały wznowione w II Rzeczypospolitej w kwietniu 1919 roku.
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Umowa na dofinansowanie
ul. Głównej w Ruścu zawarta
Jesteśmy coraz bliżej rozpoczęcia przebudowy ulicy Głównej w Ruścu.
W 2018 roku złożyłem deklarację budowy tej ulicy. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, że dotrzymanie obietnicy
wyborczej będzie takie trudne. Tworzony przez kilka lat projekt został
oprotestowany i po zmianie przepisów, w związku z brakiem kanału
technologicznego dla infrastruktury teleinformatycznej musieliśmy
praktycznie zacząć prace projektowe
od nowa, zwiększając m.in. zakres
prac projektowych o kolejny odcinek
tej ulicy. Pojawienie się w 2018 roku
nowych instytucji (Wody Polskie)
opiniujących projekty drogowe, konieczność uzyskania nowej opinii
środowiskowej spowodowała, że tzw.
ZRID, czyli pozwolenie na budowę
zostało przez starostę wydane dopiero
pod koniec 2021 roku.
W międzyczasie kilkakrotnie próbowaliśmy uzyskać dofinansowanie
do budowy tej drogi, w tym trzy
razy z rządowego Funduszu Dróg
Samorządowych.
Dopiero na początku 2022 roku
z nowego instrumentu finansowego,
utworzonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,
udało nam się pozyskać 4 mln złotych
na ten cel. Umowa z marszałkiem województwa została właśnie podpisana.
Kolejnym problemem jest ogromny
wzrost cen. Zaplanowane w wieloletniej prognozie finansowej gminy
Nadarzyn niemałe środki na budowę
ulicy Głównej, dzisiaj nie wystarczą
na całość zadania. Logiczną konsekwencją jest więc etapowanie prac.
W kwietniu br. Urząd Gminy w Nadarzynie ogłosił przetarg na budowę
I etapu ulicy Głównej od wiaduktu
na ulicy Szkolnej do ulicy Owocowej,
czyli około 830 metrów tej drogi.
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Jeśli propozycje potencjalnych wykonawców będą spełniały warunki
przetargu, w maju powinniśmy wyłonić wykonawcę i rozpocząć prace.
A prac jest dużo. Projekt zakłada wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przebudowę linii
gazowych, energetycznych i wodociągu, poszerzenie pasa jezdnego,
budowę ciągu pieszo-rowerowego,
zatoczek autobusowych oraz nowego
oświetlenia. Oczywiście niezbędne
jest wykonanie nowej podbudowy
i nakładki asfaltowej. Ten odcinek
powinien zostać wybudowany do
marca 2023 roku.
Oczywiście cały czas będziemy
pracowali nad szukaniem dofinansowania do II etapu budowy tej drogi.
Ulica Główna to jedna z trzech
ulic, łączących część północną naszej
gminy z jej południowymi terenami,
rozdzielonymi trasą S8. Stanowi ona
dojazd m.in. do szkoły prywatnego
domu pomocy społecznej, a także dla
części mieszkańców do przedszkola,
żłobka i właśnie budowanej przy niej
niepublicznej szkoły. Bez wątpienia
budowa tej ulicy pozwoli na bezpieczne skomunikowanie dużej części Ruśca
z Nadarzynem i miastem powiatowym
Pruszków. Trzymajcie kciuki!
Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Dariusz Zwoliński – Wójt Gminy Nadarzyn wraz z zastępcą
Januszem Rajkowskim oraz zastępcą przewodniczącej Rady
Gminy Nadarzyn Andrzejem
Pietrzakiem złożyli kwiaty przy
Dębach Pamięci.
Dzień Pamięci obchodzony jest w rocznicę opublikowania przez Niemcy
w 1943 roku informacji o odkryciu
w ZSRR masowych grobów oficerów
Wojska Polskiego. Związek Radziecki przyznał się oficjalnie do popełnienia zbrodni dopiero 13 kwietnia
1990 roku, kiedy to Michaił Gorbaczow
przekazał prezydentowi Wojciechowi

w Twerze i majora Korpusu Ochrony Pogranicza Józefa Krasuckiego,
zamordowanego w Charkowie).
Ponadto w nadarzyńskim kościele
pw. św. Klemensa znajdują się pamiątkowe tablice:
– poświęcona pamięci śp. Karola Łoniewskiego – od rodziny
– poświęcona 103. osobom rozstrzelanym w 1939 r. – od mieszkańców
gminy Nadarzyn (01.09.2006 r.)
– poświęcona poległym, zamordowanym oraz zmarłym żołnierzom
10 P.P. Armii Krajowej obwodu
„Bażant”, ośrodka „Bąk”, kompanii
„Alaska” – od współtowarzyszy walki
i rodziny (kwiecień 1990 r.)
– ofiarom II wojny światowej z terenu
Nadarzyna i okolic – od społeczności gminy Nadarzyn (05.09.1999 r.).
Miejscem szczególnym jest także
Jaruzelskiemu listy przewozowe – Krzyż z popiersiem marszałka Jó- grób na nadarzyńskim cmentarzu
NKWD z obozów w Kozielsku i Ostaszzefa Piłsudskiego – „w X rocznicę Żołnierza Niezłomnego – Karola Łokowie oraz spis jeńców obozu w Staodzyskania niepodległości” – przy niewskiego (mieszkańca gminy Nadarzyn, żołnierza AK, zamordowanego
robielsku. W hołdzie ofiarom zbrodni
pl. Poniatowskiego w Nadarzynie
w
1948 roku, którego szczątki zostały
katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci – Pamiątkowy obelisk – „Poległym
odnalezione
i pochowane uroczyście
wszystkich wymordowanych przez
Patriotom Ojczyzny. W latach 1914
w
grobie
rodzinnym
w 2016 r.)
NKWD na mocy decyzji naczelnych
– 1920” – przy pl. Poniatowskiego
Na podstawie:www.przeglad-tygowładz Związku Sowieckiego z 5 marca
w Nadarzynie
dnik.pl/pl/artykul/prawo-do-pamieci;
1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej
WN Nr 4 (168) kwiecień 2013 r.
ustanowił dzień 13 kwietnia Dniem
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.
Miejsca pamięci na terenie gminy
Nadarzyn:
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIA
– Kwatera wojenna na nadarzyńskim
DROBNE
DROBNE
DROBNE
DROBNE
cmentarzu – „Bohaterom poległym
w walce z hitlerowcami w roku 1939”
– Grób Nieznanego Żołnierza z 1939 r.
Absolwent politechniki udziela korew Kostowcu
petycji z matematyki, tel. 602 246 361

13 kwietnia – Dzień Pamięci
Ofiar Zbrodni Katyńskiej

OGŁOSZENIA
– Dęby Pamięci wOGŁOSZENIA
ramach programu
DROBNE
DROBNE

„KATYŃ… ocalić od zapomnienia”
przy Szkole Podstawowej w Kostowcu (pamięci aspiranta Policji
Państwowej Wiktora Piętki zamordowanego w Twerze) oraz przy placu Poniatowskiego w Nadarzynie
(pamięci aspiranta Policji Państwowej Bronisława Pobożego zamordowanego w Twerze, porucznika
Wojska Polskiego Zdzisława Krupkowskiego zamordowanego w Katyniu, aspiranta Policji Państwowej
Franciszka Olosia zamordowanego

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
Poszukujemy obecnie osób do pracy
w kantynie w Młochowie na stanowisku: bufetowa i pomoc kuchni. Praca
od pon – pt w godzinach 7–15. W razie zainteresowania proszę o kontakt:
biuro@connectlunchbar.pl
7
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Perły Mazowsza 2021
30 marca w sali koncertowej Gminnego Ośrodka Kultury w Tarczynie odbyła się uroczystość
wręczenia nagród i wyróżnień w konkursie Perły
Mazowsza 2021 powiatów piaseczyńskiego,
grodziskiego i pruszkowskiego. Na VI Gali Konkursu Perły Mazowsza 2021 Przedsiębiorczości, Kultury, Sportu i Turystyki w Powiatach
Piaseczyńskim, Grodziskim i Pruszkowskim
obecni byli nominowani oraz przedstawiciele
samorządów i władz regionu.
Perły otrzymali najlepsi w całym regionie, w poszczególnych gminach i powiatach. Laureatów było więc wielu.
W konkursie wzięło udział 14 gmin, a w głosowaniu w sumie 46 tys. mieszkańców. Perły Mazowsza, czyli nagrody
główne, wręczył laureatom wicewojewoda mazowiecki,
Artur Standowicz.

Najlepszą w regionie, w powiecie i w gminie Nadarzyn
w kategorii przedsiębiorczość
została wybrana nadarzyńska
kwiaciarnia Suchy Badyl prowadzona przez panią Martę
Raczyńską-Barczak.
Ponadto na szczeblu gminnym Perłę w kategorii sport
i turystyka otrzymał Klub Sportowy Czarne Lwy Taekwondo Olimpijskie, zaś w kategorii kultura Orkiestra
OSP Nadarzyn. Gratulujemy wszystkim wyróżnionym
Perłom! Mieszkańcom dziękujemy za udział w konkursie
i głosowanie na naszych kandydatów.
Konkurs trwał od listopada ubiegłego roku. Udział w nim
mogły wziąć podmioty gospodarcze z kapitałem prywatnym,
organizacje samorządowe, instytucje oraz osoby prywatne.
Zgłosić je mógł każdy, wysyłając wypełniony formularz.
Informacje o tym zamieszczaliśmy na stronach gminnych
i w WN. W każdej z gmin współorganizujących konkurs
zostały wyłonione po trzy nominacje w danej kategorii,
a otrzymały je firmy, które zebrały najwięcej głosów kapituły
konkursowej (składającej się z przedstawicieli wszystkich
samorządów biorących udział w konkursie) i punktów
na podstawie przesłanej ankiety. Drugim etapem konkursu
było głosowanie mieszkańców. Spośród nominowanych,
na podstawie liczby głosów mieszkańców, zostały wyłonione
Perły w trzech kategoriach: przedsiębiorczości, kultury oraz
sportu i turystyki.
Foto. M. Zdrzyłowski, www.perlymazowsza.pl
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Gmina Nadarzyn – czysta gmina
23 kwietnia po raz kolejny mieszkańcy gminy Nadarzyn wzięli
udział we wspólnych porządkach w swoich sołectwach. Po zgłoszeniu do radnych i sołtysów, chętni do sprzątania, zaopatrzeni
w worki i rękawiczki, ruszyli w teren zbierać śmieci powyrzucane
do przydrożnych rowów, przy drogach, w miejscach mniej lub
bardziej uczęszczanych.
W niektórych sołectwach sprzątających było wielu, w innych po kilka osób.
Wszystkim, którzy się zaangażowali
i poświęcili swój czas, należą się słowa
uznania i podziękowania.
Organizacją sprzątania zajmowali
się pracownicy Referatu Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki
UG Nadarzyn wraz z radnymi, sołtysami, radami sołeckimi, we współpracy
z firmą Hetman.
#GminaNadarzyn#NadarzynCzy
staGmina
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Gminne Centrum Pomocy Ukrainie
działa (UG Nadarzyn w sali
konferencyjnej przy Radzie
Gminy Nadarzyn) od poniedziałku do piątku w godzinach
9.00 -17.00; w soboty w godzinach 9.00 -14.00; w niedzielę NIECZYNNE. Przerwa
obiadowo-techniczna w godz.
12.00–13.00
e-mail: pomocukrainie@nadarzyn.pl;
– osoba koordynująca – Natalia
Jakubowska, tel. 505417519
– magazynowanie pomocy rzeczowej
– Arkadiusz Wencel, tel. 505008600
– sprawy związane z pracą (zgłoszenia przedsiębiorców oferujących
pracę dla uchodźców oraz uchodźców poszukujących pracy) – Roman Ćwiertniewicz, tel. 791183334
– zdrowie, pomoc medyczna –
Elżbieta Zdzebel, tel. 505761764
– pomoc społeczna – Barbara Lisek,
tel. 227397320 wewn.185 (w godz.
pracy GOPS: pon. 9.00–18.00, wt.
– czw. 8.00–16.00. pt. 8.00–15.00);
tel. 508686471
– oświata (zgłoszenie potrzeb edukacyjnych) – 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)
– zwierzęta (pomoc weterynaryjna) – Joanna Romanowska, tel.
501804797
Ponadto swoją pomoc oferują radni i sołtysi:
Nadarzyn:
– radna Danuta Wacławiak,
509130107
– radna Elżbieta Zdzebel, 505761764
– radny Tomasz Siwa, 501367450
– radny i sołtys Eugeniusz Kucharski,
663359735
– radny Andrzej Wasilewski,
501439051
– sołtys Maciej Zalewski, 508546073
Wiadomości Nadarzyńskie 04 (275) kwiecień 2022

Strzeniówka:
– radny i sołtys Andrzej Pietrzak,
509110227
Stara Wieś:
– radny i sołtys Bogdan Perzyna,
503595785
Walendów
– radny i sołtys Krzysztof Burakowski,
501740435
Wolica
– radny Jacek Żukowski, 500777260
– sołtys Stanisław Żukowski,
607263379
Rusiec
– radny Marcin Karczmarczyk,
695675218
– sołtys Karolina Piotrowska,
694542700
Rozalin
– radny Karolak Sylwester, 605235090
– sołtys Agnieszka Palmowska,
508012196
Urzut, Kostowiec
– radny Dariusz Jakubowski,
696069655
– sołtys Grzegorz Zalewski, 695946362
Kajetany, Szamoty
– radna Elżbieta Kościelnicka, (sołtys
Szamot) 796111686
Kajetany
– sołtys Beata Stępień, 516854539
Parole
– sołtys Mirosław Chruściak,
695407375

Młochów, Bieliny, Żabieniec
– sołtys Sławomir Kucharski,
600701705
Wola Krakowiańska i Krakowiany
– radny Jan Perzyna, 516036071
– sołtys Woli Krakowiańskiej Mirosław Piętka, 605120785
– sołtys Krakowian Maciej Wójtowicz,
795118970
ZBIÓRKA RZECZOWA:
Zbiórka rzeczowa prowadzona
jest w pawilonie przy Parkuj i Jedź
w godzinach pracy Urzędu Gminy
Nadarzyn. Informacje o najpilniejszych potrzebach bezpośrednio

u koordynatorów, na stronie UG
Nadarzyn lub FB gminy. W innych
niż wymienione wyżej godzinach,
prosimy o bezpośredni kontakt z osobą koordynującą. Zbiórki prowadzone
są także w sklepach: Warus, U Joli,
Kaprys, w pawilonach.
ZBIÓRKA PIENIĘDZY:
Gmina Nadarzyn prowadzi
zbiórkę datków na konto: 81 1020
1042 0000 8002 0482 9919, konto
na walutę obcą (USD): PL 46 1020
1042 0000 8902 0483 3697, konto
na walutę obcą (EUR): PL 59 1020
1042 0000 8102 0483 3564,
przy przelewie w polu „odbiorca” należy wpisać GMINA NADARZYN, z dopiskiem „Pomoc
Ukrainie – Darowizna”.
h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k .
c o m / G m i n n e - C e n t r u m - Po m o c y - U k r ai n i e - w - Na d ar z y nie-105584005406449

Czwarte serce na nakrętki
w naszej gminie na wniosek mieszkańców, stanęło
w Młochowie przy remizie
Ochotniczej Straży Pożarnej.
Pozostałe trzy serca znajdują
się: w Nadarzynie przy placu
Poniatowskiego, na osiedlu
NSM przy ul. Lipowej, przy
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu.
Zachęcamy do wspólnego
zbierania – uzyskane za nakrętki pieniądze przeznaczone
są na leczenie dwóch młodych
mieszkańców naszej gminy.

Od samego początku Gminne Centrum Pomocy Ukrainie
wspierają niemal wszyscy
mieszkańcy, stowarzyszenia,
organizacje, związki wyznaniowe i podmioty gospodarcze,
nasi „drobni” przedsiębiorcy:
sklepikarze, piekarnie, usługodawcy czy producenci. Małe
biznesy kierowane przez ludzi
o wielkich sercach. Wielkie firmy i korporacje: MAGO, 3M,
VOLVO, ATLAS, WALENDÓW
PARK i wiele innych, udzielając nam wsparcia na każdej
płaszczyźnie, od finansowej,
technicznej, rzeczowej przez
wolontariat czy miejsca pracy
oraz miejsca zakwaterowania
dla uchodźców.
Dla wszystkich ogromne podziękowania i słowa uznania.
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Obowiązek złożenia deklaracji dotyczącej
źródeł ciepła i spalania
spalania paliw
Przypominamy, że do końca czerwca br. właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do
złożenia w Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł
ciepła i spalania paliw.
Szczegółowe informacje: www.gunb.gov.pl
Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji: www.zone.gunb.gov.pl
Ewidencję prowadzi oraz jest jej administratorem
minister właściwy do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.
Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielach
lub zarządcach wszystkich budynków – mieszkalnych
i niemieszkalnych, w tym jednorodzinnych, wielorodzinnych czy handlowo-usługowych.
Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji
i remontów, ewidencja obejmuje źródła ogrzewania i spalania paliw do 1 MW, które w tej chwili nie wymagają
pozwoleń „emisyjnych” ani zgłoszenia w myśl przepisów
Prawa ochrony środowiska. Nie ma znaczenia zatem,
czy źródło ciepła i spalania paliw znajduje się w domku
na działce, czy w kamienicy, w warsztacie czy szpitalu
– wszystko trzeba będzie zgłosić, wybierając tylko odpowiednią formę deklaracji. Trzeba będzie zgłosić zarówno
kopciuchy jak i wszystkie inne piece i kotły: gazowe,
węglowe czy na pellet, piecokuchnie, kominki, pompy
ciepła czy ogrzewanie z sieci. W imieniu mieszkańców
domów wielorodzinnych zrobi to zarządca, o ile budynek
ma jedno źródło ogrzewania i nikt sobie dodatkowo
nie zamontował np. kozy czy kominka.
JAK ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ?
W formie elektronicznej, czyli przez internet – za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu – jest to najszybszy
i najwygodniejszy sposób. Oprócz tego, że umożliwia
to oszczędność czasu i pieniędzy, niewątpliwą zaletą jest
to, że deklarację można złożyć, nie wychodząc z domu.
Zachęcamy wszystkich do korzystania z elektronicznego
sposobu składania deklaracji.
W celu złożenia deklaracji należy wejść na stronę internetową: www.zone.gunb.gov.pl
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TERMINY NA ZŁOŻENIE DEKLARACJI: deklarację
dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało
uruchomione przed 1 lipca należy złożyć w terminie
12 miesięcy. Dla nowego źródła ciepła, które zostało uruchomione po 1 lipca, deklarację należy złożyć w terminie
14 dni.
CO ZAWIERA DEKLARACJA?
Zgodnie z ustawą o termomodernizacji deklaracja
zawiera takie informacje jak:
1. imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy
budynku lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania
lub siedziby;
2. adres nieruchomości, w obrębie której eksploatowane
jest źródło ciepła lub źródło spalania paliw;
3. informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie
nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw
oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich
paliwach;
4. numer telefonu właściciela lub zarządcy (opcjonalnie);
5. adres e-mail (opcjonalnie).
W deklaracji właściciel domu powinien zgłosić wszystkie
źródła ogrzewania. Wskazuje on bowiem informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości
źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, o których mowa
odpowiednio w art. 27a ust. 2 pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej
ewidencji emisyjności budynków, oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach. W przypadku
budynków/lokali, w których występuje współwłasność
nieruchomości dochodzi do tzw. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez
jednego ze współwłaścicieli, uznaje się spełnienie tego
obowiązku odnoszącego do całego budynku. Wszystkie
regulacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków zostały sformułowane i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu
termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji
emisyjności budynków.
Wypełnione formularz można również wysłać listem
albo złożyć osobiście w Urzędzie Gminy Nadarzyn.

GOPS NADARZYN

Na XLIII sesji Rady Powiatu
Pruszkowskiego uruchomiono 1 871 793 zł z programu
Ministerstwa Edukacji i Nauki
„Za życiem”. Realizatorem programu w latach 2022 – 2026
będzie Wiodący Ośrodek Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy, zwany WOKRO,
działający w strukturze Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Pruszkowie, przy ul. Gomulińskiego 2.

niepełnosprawność lub zagrożenie
niepełnosprawnością.
Do zadań WOKRO należy:
1. udzielanie rodzicom specjalistycznej informacji dotyczącej problemów rozwojowych dziecka
2. wskazywanie właściwych dla dziecka i jego rodziny form kompleksowej, specjalistycznej pomocy,
w szczególności rehabilitacyjnej,
fizjoterapeutycznej, terapeutycznej, psychologicznej, pedagogicznej
i logopedycznej
3. wskazywanie jednostki udzielającej
specjalistycznej pomocy dzieciom
4. wskazywanie placówek realizujących wczesne wspomaganie rozWiodący Ośrodek Koordynacyjwoju dziecka, oraz – w zależności
no-Rehabilitacyjno-Opiekuńczy
od potrzeb dziecka – dodatkowych
w Pruszkowie, zwany WOKRO, działa
usług
terapeutów, rehabilitantów
w ramach struktury Poradni Psychoruchowych, fizjoterapeutów, psylogiczno-Pedagogicznej w Pruszkowie,
chologów, pedagogów, logopedów
przy ul. Gomulińskiego 2, od 1 grudi
innych specjalistów
nia 2017r. i realizuje kompleksowy
program wsparcia dla rodzin „Za życiem”. Z oferty ośrodka korzystają
mieszkańcy powiatu pruszkowskiego: dzieci od momentu urodzenia
do rozpoczęcia edukacji szkolnej, ze
szczególnym uwzględnieniem dzieci w wieku do 3 roku życia oraz ich
rodziny. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Program jest finansowany z budżetu państwa, a jego pierwsza edycja
realizowana była w latach 2017–2021.
W ramach WOKRO pomocą
psychologiczno-pedagogiczną: zajęciami logopedycznymi, zajęciami
korekcyjno-kompensacyjnymi, terapią integracji sensorycznej, poradami
i konsultacjami z psychologiem, pedagogiem specjalnym, zajęciami rozwijającymi kompetencje emocjonalno
społeczne, zajęciami kształtującymi
umiejętności komunikacji alternatywnej i wspomagającej oraz wsparciem rehabilitantów ruchowych objęte
są dzieci, u których zdiagnozowano

5. koordynowanie korzystania z usług
specjalistów dostępnych na obszarze powiatu:
a) zbieranie i upowszechnianie
informacji o usługach i świadczących je specjalistach
b) prowadzenie akcji informacyjnych
c) monitorowanie działań związanych z udzielaniem pomocy
dzieciom i ich rodzinom.
Obecnie pomocy psychologicznopedagogicznej w ośrodku udziela 10
specjalistów: psycholodzy, pedagodzy
specjalni, logopedzi, 3 specjalistów terapeutów integracji sensorycznej i rehabilitacji. Zajęcia dla dzieci w ramach
WOKRO organizuje się w wymiarze
do 5 godzin tygodniowo dla danego dziecka, w zależności od potrzeb
dziecka. Zajęcia dla dziecka w ramach
WOKRO są prowadzone indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną.
Osoby zainteresowane zapraszam
do kontaktu z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pruszkowie.
Szczegóły na stronie: https://pruszkowporadnia.pl
Agnieszka Kuźmińska
członek zarządu powiatu

DAREK KONDEFER VISUAL ARTIST

POCZET KRÓLÓW I KSIĄŻĄT POLSKICH
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Pomożesz?
Bo możesz, masz to w genach
To główne hasło działania Fundacji DKMS POLSKA
28 maja, czyli już niedługo, będziemy
obchodzili Światowy Dzień Walki
z Nowotworami Krwi (World Blood
Cancer Day). To międzynarodowe
święto, podczas którego ludzie z całego świata okazują swoje wsparcie chorym na nowotwory krwi. Jest to bardzo
ważna inicjatywa, ponieważ potrzeba
niespokrewnionych dawców szpiku
jest niezmiennie bardzo istotna. Tylko
25 procent pacjentów potrzebujących
przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych bądź szpiku znajduje
zgodnego dawcę w rodzinie. W Polsce
co roku ponad 800 pacjentów zostaje
zakwalifikowanych do przeszczepienia
od dawcy niespokrewnionego, a spośród
tej grupy nadal aż co 5 pacjent nie znajduje swojego „bliźniaka genetycznego”
i nie ma szans na przeszczepienie, które
niejednokrotnie jest dla niego jedyną
szansą na powrót do zdrowia.
Nasz genotyp jest niezwykle różnorodny, więc szanse na znalezienie
„bliźniaka genetycznego” są bardzo
małe. Prawdopodobieństwo wynosi
1:20 000, a gdy pacjent ma rzadki genotyp nawet 1: kilku milionów. Dlatego
właśnie, że zdarzają się sytuacje, gdy
pomimo 39 milionów potencjalnych
dawców szpiku w światowej bazie, dla
konkretnego pacjenta nie znajduje się
zgodny dawca, tak ważne jest, aby baza
cały czas się powiększała.
Nasza mała ojczyzna – gmina Nadarzyn w tym roku również włącza
się w obchody Światowego Dnia Walki z Nowotworami krwi. Z tej okazji
28 maja w Młochowie i Nadarzynie
będzie w możliwość zarejestrowania
się każdego, kto zechce zostać potencjalnym dawcą szpiku. Zapraszamy
wszystkich chętnych do Szkoły Podstawowej w Młochowie (będziemy obecni
Wiadomości Nadarzyńskie 04 (275) kwiecień 2022

w czasie święta szkoły od godz.10.00)
i do Nadarzyna (obok galerii handlowej
przy Lidlu od godz.12.00-17.00)
Inicjatorem wydarzenia jest Tomasz Siwa, który jako wolontariusz jest
związany z Fundacją DKMS od 2016
roku. Przez te 6 lat zorganizował 22
edycje Dni Dawcy Szpiku, na których
zarejestrowało się ponad 400 nowych
potencjalnych dawców. To już całkiem
pokaźna liczba, ale ja zawsze powtarzam,
że na naszych akcjach dbamy o jakość,
a nie ilość. Zależy nam, aby osoby, które
decydują się dołączyć do bazy, robiły
to z pełną świadomością swojej decyzji.
Przez te wszystkie lata towarzyszy mi
w moich działaniach nadarzyńska drużyna wolontariuszy, na których zawsze
mogę liczyć. Są to Agnieszka Sęk, Edyta
Sych-Strachota, Katarzyna Zalewska.
Zawsze przy tych akcjach towarzyszą
nam nasze dzieci: Piotrek, Iza, Julia,
Ola, Piotrek, Paweł i Zosia. W razie potrzeby wspierają nas także uczniowie
z nadarzyńskiego liceum i nauczyciele
z placówek oświatowych z terenu naszej
gminy. Działamy jako drużyna nie tylko

w czasie Dni Dawcy, ale i przy innych
akcjach charytatywnych.
Kto może się zarejestrować?
Potencjalnym dawcą szpiku może
zostać każda ogólnie zdrowa osoba, pomiędzy 18. a 55. rokiem życia, nieposiadająca znacznej nadwagi i mieszkająca
na stałe w Polsce.
Jak wygląda rejestracja?
Rejestracja do bazy dawców szpiku
trwa tylko kilka minut i jest w zupełności bezbolesna i bezpłatna. Polega
na wypełnieniu ankiety medycznej,
pobraniu wymazu za pomocą 3 pałeczek z wewnętrznej strony policzka oraz
wypełnieniu formularza rejestracyjnego.
To tylko trzy kroki, dzięki którym być
może ktoś będzie mógł dostać szansę
na życie.
W Fundacji DKMS już ponad 10 000
osób z Polski oddało krwiotwórcze komórki bądź szpik i pomogło pacjentom
z ponad 50 krajów na całym świecie.
To 10 tysięcy szans na życie podarowanych przez naszych dawców pacjentom,
dla których przeczepienie szpiku było
często jedyną nadzieją na odzyskanie
zdrowia. Przyjdź 28 maja do Młochowa lub Nadarzyna (jeszcze będziemy
przypominać o naszych akcjach), podaruj nadzieję pacjentom czekającym
na zgodnego dawcę szpiku.
Przygotował Tomasz Siwa
koordynator akcji Dni Dawców Szpiku

OŚWIATA

W Szkole Muzycznej w Nadarzynie odbył się I OGÓLNOPOLSKI DRUŻYNOWY KONKURS
WIEDZY O POLSKICH KOMPOZYTORACH. KAZIMIERZ SEROCKI – ŻYCIE I TWÓRCZOŚĆ.
Przyjechało do nas 32 uczestników ze szkół muzycznych z Gdańska, Warszawy, Chełmna, Dębicy,
Grudziądza, Kielc, Piaseczna, Piły,
Ruszkowic, Świebodzina. Autorką

testu konkursowego była pani Beata
Zdunek, nauczycielka teorii muzyki
i laureatka I edycji uroczystości „Perły
Nadarzyna”.

Konkurs wiedzy o polskich kompozytorach odbył się pod patronatem
Wójta Gminy Nadarzyn, pana Dariusza Zwolińskiego, który sponsorował
nagrody dla zwycięzców. Dziękujemy
za wspieranie rozwoju muzycznego
młodzieży. Uczestnicy, zachwyceni
atmosferą Nadarzyna, pytają kiedy
następny konkurs.
Izabela Malec
dyrektorka Szkoły Muzycznej
w Nadarzynie
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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.

Dzień Dobra w Nadarzynie
24 kwietnia 2022 roku w Niedzielę Miłosierdzia Bożego
– święto patronalne Caritas
obchodzony jest Dzień Dobra.

Pragnąc podziękować wszystkim,
którzy w różnej formie wspierają działania naszego Caritas, przygotowaliśmy w kościele

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

drobne niespodzianki i zaproszenie
na wspólną herbatę i kawę w „Zakątku Klemensa” w budynku parafialnym. Poza słowem, chcieliśmy
chociaż symbolicznie podziękować
za okazywaną troskę i życzliwość,
dzięki której jako Caritas możemy
pełnić uczynki miłosierdzia w ciągu
całego roku.
Zespół Parafialnego CARITAS
Wdzięczni wolontariusze PZ Caritas

Szanowni Państwo, serdecznie
dziękujemy i informujemy
Ogólnopolska akcja „Paczka dla Ukrainy” organizowana przez Caritas Polska,
Caritas Archidiecezji Warszawskiej
i parafialną Caritas została zakończona. Wysłaliśmy od nas 90 paczek
(przygotowanych wg zaleceń, m.in.

żywność, środki opatrunkowe, kosmetyczne) o wadze 1700 kg. Paczki
zostały przygotowane przez społeczność szkół podstawowych z Nadarzyna
i Ruśca, przez parafian – mieszkańców
gminy (jedna paczka przez rodzinę

z Pruszkowa) oraz przez wolontariuszy
Caritas. Transport do Ukrainy został
zorganizowany przy wsparciu Wójta
Gminy Nadarzyn.
Wszystkim zaangażowanym w przeprowadzenie tej akcji serdecznie
dziękujemy.
Wolontariusze PZ Caritas
Wiadomości Nadarzyńskie 04 (275) kwiecień 2022
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Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn
Dzień, tydzień, miesiąc… bibliotek! „Aliaszka” – warsztaty dla dzieci
Pamiętacie, że w maju świętujemy Tydzień Bibliotek?
W tym roku przypada on w dniach 8-15 maja, a niedziela 8 maja to Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. Podobnie
jak w latach ubiegłych, postanowiliśmy świętować cały
miesiąc, dlatego maj pełen jest wielu niespodzianek dla
Was – naszych czytelników.
Będzie to finał konkursu „Maskotka dla mojej Biblioteki”, wystawa ilustracji Niki Jaworowskiej-Duchlińskiej,
warsztaty podróżnicze z Michaliną Kupper, spotkanie
z autorką książki dla
dzieci „Aliaszka”, spotkanie autorskie z Anną
Kamińską, poświęcone
książce o Wandzie Rutkiewicz, pasowanie na czytelnika, a nawet rajd rowerowy
„Odjazdowy Bibliotekarz”. Wszelkie bieżące informacje
znajdziecie na naszej stronie, Facebooku oraz na plakatach
w bibliotece. Koniecznie bądźcie z nami – zapraszamy!
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O tytułowej lalce „Aliaszce” opowiedzą Magdalena Górska oraz Nika Jaworowska-Duchlińska
– autorka i ilustratorka książki.
Bohaterka warsztatów plastycznych nie jest zwykłą lalką. Pomaga ona najmłodszym
przezwyciężyć chwilowe trudności, odnaleźć w sobie odwagę i z optymizmem patrzeć
w przyszłość. Będzie kolorowo,
będzie dużo dobrej zabawy!
Spotkanie odbędzie się
20 maja 2022 r. o godz. 17.30.
Liczba miejsc ograniczona –
zapisy w Oddziale dla Dzieci
w Nadarzynie
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Nadarzyński Ośrodek Kultury

Dwie godziny
dla rodziny
W sobotę 9 kwietnia 2022 r. w Świetlicy NOK
w Rozalinie zrobiło się bardzo świątecznie. Pod
hasłem „Dwie godziny dla rodziny” odbyły się
rodzinne warsztaty robienia palmy wielkanocnej.
Wszyscy bardzo się starali, a afekty, nic, tylko podziwiać!
Każdy z uczestników zabrał własnoręcznie wykonaną
palmę do domu. Po warsztatach gościliśmy w świetlicy
Teatr Wariacja z przedstawieniem „Mazowiecka chata –
Wielkanoc”. Aktorzy w zabawny sposób przedstawili dawne
zwyczaje i tradycje związane z Wielkanocą, począwszy
od niedzieli palmowej, aż do przygotowania święconki
oraz wielkiej uczty wielkanocnej.
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Znowu sukcesy!
Zajęcia taneczne Pauliny Piśkiewicz,
które od wielu lat prowadzi w NOK,
to marka sama w sobie i gwarancja jakości. Paulina jest szanowana i uwielbiana przez swoje podopieczne. Zawsze
kiedy tylko pojawia się na zajęciach,
towarzyszy temu pisk i zachwyt adeptek tańca. Na taki aplauz trzeba sobie
zapracować! Dzięki umiejętnościom

choreograficznym, pedagogicznym
i niewątpliwej charyzmie jej praca
przynosi wymierne efekty w postaci
zdobywania przez „tancerki NOK”,
co rusz, kolejnych laurów na różnych
turniejach i konkursach. Ostatnio 23
kwietnia formacja InMotion zajęła 4
miejsce na Turnieju Tańca Sportowego
na Ursynowie. Natomiast Hanna Van
Bauwel na tym turnieju „pozamiatała”
i w kategorii Performing Art Improvisation zajęła 1 miejsce, a w kategorii
solo modern miejsce 2.
Duet Oliwia Wojtowicz i Elif Deniskaya w duecie modern zajął miejsce 4.
Z dumą i radością gratulujemy zawodniczkom i ich instruktorce.
Wiadomości Nadarzyńskie 04 (275) kwiecień 2022

Kwiecień
w Urzucie
8 kwietnia w świetlicy odbyły się warsztaty wianków wielkanocnych. To już
nasza świetlicowa tradycja, że przed
świętami przygotowujemy wspólnie dekoracje, które ozdabiają nasze
domy. W tym roku były to wianki
naturalne. Do ich wykonania używałyśmy gałązek brzozy, wierzby, bukszpanu, mchu, skorupek jaj i pisanek.
Jak zwykle powstały piękne prace,
z których jesteśmy bardzo dumni.
10 kwietnia natomiast wraz z panią
Julią z Art-Animator i przybyłymi
gośćmi, mimo niezbyt sprzyjającej
pogody, bawiliśmy się świetnie! Były
gry, zabawy, tańce i bańki, które uwielbiają i mali, i duzi. Było też ognisko,
wspólne pieczenie kiełbasek i palenie,
przygotowanej wcześniej, marzanny.

23

KULTURA

Wiadomości Nadarzyńskie 04 (275) kwiecień 2022

Gminny Ludowy Klub Sportowy

Jak podsumować tak wspaniały
weekend w kilku zdaniach?
W pierwszy weekend kwietnia
siatkarki GLKS Nadarzyn zorganizowały dwa turnieje pod
nazwą JUBILEUSZ NADARZYŃSKIEJ MINI SIATKÓWKI. Impreza jaką sobie wymarzyłem
z okazji 10-lecia pracy w gminie
Nadarzyn.
Serdecznie dziękuję moim pomagierom za nieoceniony wkład pracy
jaki wnieśli w organizację tej imprezy.
Ktoś kiedyś powiedział, że najważniejszy jest zespół, jeden za wszystkich,
wszyscy za jednego. To właśnie mój
wspaniały zespół tworzy cudowną
atmosferę pracy, która codziennie
motywuje mnie co dalszego działania.
Osoby, którym szczególnie pragnę
podziękować:

Dariusz Zwoliński, wójt gminy
Nadarzyn – dziękuję za honorowy
patronat nad imprezą i stworzenie
możliwości organizacji takich wydarzeń w naszej pięknej gminie oraz
wieloletnią naukę, jakiej mi udzielał
Klaudia Jagusiak – wielkie dzięki za koordynowanie wolontariatem
i czuwanie nad tym co działo się
na parkiecie przy ul. Żółwińskiej
Jakub Wlaźlik – dziękuję przyjacielu za przyjazd na cały weekend
z Łodzi, aby wspomóc organizację jubileuszu, wspólne przygotowanie obu
hal GOS, prowadzenie biura zawodów
przy ul. Sitarskich oraz spikerkę
Aneta Krzemińska – dziękuję
za ciągłe wsparcie przy organizacji
tego niebywałego weekendu. Dzięki
za koordynowanie pracy hali przy
ul Sitarskich, przeprowadzenie gier

finałowych i przede wszystkim za spokój i pozytywną energię, jaką przywiozłaś ze sobą na Żółwińską
Marta Piekut – dziękuję za pomoc
z poskładanie sprzętu oraz działania
niedzielne
Carlos Martin Benitez nie można
organizować czegokolwiek w Nadarzynie bez takiego przyjaciela. Dziękuję za nieocenioną pomoc i cieszę
się, że i tym razem się udało.
Gosia Żwirska – serdeczne dzięki za ogarnięcie FB przed turniejem
i piękne grafiki
Asia Polski, nasz najmłodszy członku załogi – jak mówiłem po turnieju, jest mi niezmiernie miło, że obie
z Małgosią, po zakończeniu swoich
przygód siatkarskich, jako moje byłe
wychowanki, działacie i tworzycie
razem z nami TEN klub.
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Beata Dey i Monika - dwie moje
ulubione PIGUŁY, bez których
nie odbywa się żadna impreza w Nadarzynie. Zawsze gotowe z uśmiechem na ustach nieść pomoc młodym
adeptom siatkówki
Michał Jagusiak – dziękuję za pomoc i zastąpienie Klaudii podczas
wyjazdu, dzięki czemu przez cały
weekend mogła w 100% zaangażować
się w jubileusz.
Dmytro – dziękuję za pomoc
przy zakończeniu turnieju i prace
porządkowe
Dziękuję także z całego serca
„Babci i Dziadkowi”, czyli Danucie
i Grzegorzowi Padamczykom, za nieocenioną pomoc w przygotowaniu
zawodów, obsługę techniczną i porządkową podczas obu dni oraz za
ciepłą herbatkę, która stawiała mnie
na nogi
Artur Kostecki – dziękuję za
użyczenie hali i pomoc w ogarnięciu logistycznym wydarzenia przy
ul. Sitarskich
Jarosław Wiśniewski – dziękuję za
całotygodniową pomoc w ogarnianiu
hal, a przede wszystkim za serwis
fotograﬁczny z imprezy
Bartłomiej Święcicki – dziękuję
za wspaniałe klipy z imprez. Kawał
doskonałej roboty. To miła pamiątka,
która zostanie z nami na zawsze
Leszek Papież – dziękuję za obsadę sędziowską i 17 sędziów, którzy stanęli na wysokości zadania.
Tu szczególnie dziękuję Jakub i Piotr
za pomoc od początku do końca
Podziękowania dla moich byłych
i obecnych zawodniczek: Julki, Julii,
Igi, Julki, Olgi, Oliwii, Ani, Uli, Karoliny za sędziowanie spotkań
Serdeczne podziękowanie dla wolontariuszy z sekcji siatkówki GLKS
Nadarzyn oraz wolontariuszy ze
Szkoły Podstawowej w Józefosławiu
– przez dwa dni wsparło nas ponad
70 wolontariuszy! Jesteście wielcy
Podziękowania dla dyrekcji Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
Dariusza Maranowskiego i Małgorzaty Zimny za pomoc w organizacji
przedsięwzięcia oraz pracowników
GOS, którzy przez cały weekend stali
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na straży porządku i spokoju w obu
obiektach.
Dziękuję Agnieszce Kuźmińskiej
za wsparcie oraz udział w ceremonii
zakończenia obu imprez
Dziękuję prezesowi MWZPS Jarosławowi Miałkowskiemu za przyjęcie
zaproszenia, przekazanie dodatkowej
nagrody dla zwycięzcy wczorajszego turnieju oraz rozdanie medali za
udział wszystkim zawodnikom turnieju przy Żółwińskiej.
Dziękuję Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego
za wsparcie imprezy
Dziękuję sponsorom
MAGO SA, SCANIA POLSKA,
PLATINET, NODERNA, BLACHY
PIOTRKOWICZ, MJB MICHAŁ
JANOTA BZOWSKI
Dziękuję za udział i gratuluję
wszystkim uczestniczkom, uczestnikom i trenerom naszego jubileuszowego turnieju
Dziękuję moim siatkarskim przyjaciołom, za dobre słowo, miłe upominki i motywację do dalszej pracy.
Szczególne podziękowania kieruję do Darka Pieśniaka, Marcina

Sapińskiego, Sylwi Jasińskiej, Łukasza Wdańca, Przemka Surażyńskiego, Kamila Sołtykiewicza, UKS
Volley 34 Łódź, UKS Dębina.
A teraz czas na podsumowania:
W sobotę uczestniczyło 96 zespołów, 271 zawodniczek i 62 trenerów.
Spotkania rozgrywaliśmy na 17
boiskach. W trakcie kliku godzin
turnieju dwójek rozegraliśmy 702
spotkania!
W niedzielę odbył się największy
pod względem rozegranych spotkań
turniej w historii polskiej siatkówki
a może nawet Europy i świata.
195 zespołów, 68 trenerów. Spotkania rozgrywaliśmy na 26 boiskach.
ROZEGRALIŚMY 1467 SPOTKAŃ!
WYNIK WEEKENDU: 466
UCZESTNIKÓW, 130 TRENERÓW ORAZ 2169 SIATKARSKICH
SPOTKAŃ!
A teraz… czas posprzątać i rozliczyć turniej.
Do zobaczenia niebawem w hali
GOS w Nadarzynie.
pozdrawiam
Damian Krzemiński
V-ce Prezes GLKS Nadarzyn

Gminne mistrzostwa w piłce nożnej
W środę, szóstego kwietnia, odbyły się Gminne Mistrzostwa w Piłce Nożnej
Dziewcząt i Chłopców Szkół
Podstawowych.

W grupie dziewcząt wystartowały 3 szkoły:
1. Rusiec
2. Nadarzyn
3. Młochów
Wszystkim uczestnikom gratulujemy świetnych
występów!

Zawody odbywały się w hali Gminnego Ośrodka Sportu
przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie. W grupie chłopców konkurowały cztery drużyny które zajęły następujące
miejsca:
1. Rusiec
2. Nadarzyn
3. Kostowiec
4. Młochów

Panu
Damianowi Krzemińskiemu
Kierownikowi hali sportowej GOS Nadarzyn,
wiceprezesowi GLKS Nadarzyn

składamy wyrazy głębokiego współczucia
i ubolewania z powodu śmierci
BABCI
Dyrekcja i pracownicy Gminnego Ośrodka Sportu
w Nadarzynie
Zarząd GLKS Nadarzyn z kadrą trenerską
wraz zawodniczkami i zawodnikami GLKS Nadarzyn
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V

Gala Sportu Gminy
Nadarzyn 2022

W wtorek 12 kwietnia 2022
roku w auli Szkoły Podstawowej w Ruścu odbyła się V
Gala Sportu Gminy Nadarzyn.
W uroczystości uczestniczyli
wszyscy nagrodzeni, związani
z nadarzyńskim sportem. Zawodniczki i zawodnicy, trenerzy
i opiekunowie z GLKS Nadarzyn,
MUKS Start Nadarzyn, KS Nadarzyn, UKS Kolarz Nadarzyn,
UKS Rusiec oraz po raz pierwszy do nagrodzonych dołączył
KS Czarne Lwy – Taekwondo
Olimpijskie i Jeździectwo.
W auli Szkoły Podstawowej w Ruścu
odbyła się V Gala Sportu Gminy Nadarzyn. Była to okazja, aby całe środowisko sportowe z gminy Nadarzyn się
spotkało i na nowo nawiązało kontakty
po dwuletniej przerwie. Nie zabrakło
zawodniczek i zawodników z wszystkich sekcji GLKS Nadarzyn razem
Wiadomości Nadarzyńskie 04 (275) kwiecień 2022

z trenerami. Jak zawsze w gronie nagrodzonych był MUKS Start Nadarzyn
i KS Nadarzyn, zespoły startujące w tenisie stołowym. Oczywiście najszybszy
na podium był zespół UKS Kolarz,
bo członkowie trenują na ścieżkach
rowerowych w Nadarzynie i na torze
kolarskim w Pruszkowie. Najliczniejszą
ekipą były zespoły piłki ręcznej i lekkiej
atletyki z UKS Rusiec. Z „mocnym

Gminnego Ośrodka Sportu, Agnieszka
Kuźmińska, członek Zarządu Powiatu
Pruszkowskiego, Artur Świercz pełnomocnik Zarządu Województwa
Mazowieckiego ds. osób z niepełnosprawnościami i radny Powiatu Pruszkowskiego oraz radni i sołtysi gminy
Nadarzyn. Nagrodzono łącznie 119
sportowców mieszkających i reprezentujących kluby sportowe z terenu

uderzeniem” na galę przybył Klub
Sportowy Czarne Lwy – Taekwondo Olimpijskie i młoda zawodniczka
w jeździectwie, która jeszcze nas zaskoczy dobrymi wynikami. Nagrody
i wyróżnienia wręczał Dariusz Zwoliński, wójt gminy Nadarzyn, Janusz
Rajkowski, zastępca wójta gminy Nadarzyn, Dariusz Maranowski, dyrektor

gminy Nadarzyn. W gali udział wzięło
364 osób. Uczestnikami byli laureaci,
rodziny laureatów oraz zaproszeni
goście. Gala transmitowana była online
za pośrednictwem youtube. Partnerem
V Gali Sportu Gminy Nadarzyn był
Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego.
Tekst i zdjęcia: GOS Nadarzyn

UKS RUSIEC – piłka ręczna

UKS Rusiec – lekkoatletyka
W Międzypowiatowym Finale XXIV Mazowieckich Igrzysk Młodzieży w Piłce
Ręcznej roczników 2009 i młodsi oraz 2007 i młodsi, w sezonie 2021/2022
zajmujemy 1 miejsca w kategoriach dziewcząt i chłopców. Przed nami wyjazd
na Mazowieckie Igrzyska.
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10 kwietnia w Piastowie zawodnicy
UKS Rusiec wzięli udział w Biegu Katyńskim. Dzieci startowały na dystansie 1940 m. Borys Józefacki zajął III
miejsce w swojej kategorii. Gratulacje!
Foto i tekst UKS Rusiec

medincusactive
zł

MIESIĄC

na zajęciach max

3-6 osób

Szkółki
TENISOWE

TRENING
CZYNI MISTRZA!
Ćwicz w nowo otwartej
siłowni i osiągnij założony cel

+48 512 482 202

Terminy dla grup:

1000 niedziela
00
10-12 lat 11
niedziela
30
15+ lat 19
piątek
10-12 lat

grupa zaawansowana
grupa początkująca
grupa zaawansowana

+48 512 482 202
Kajetany, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn
www.medincusactive.pl

Pn.-Sob. 8.00 – 22.00
Nd. 10.00 – 20.00

www.medincusactive.pl
Kajetany, ul. Mokra 1, 05-830 Nadarzyn
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MUKS Start Nadarzyn

Z dwoma złotymi medalami wróciły zawodniczki MUKS Start z Indywidualnych Mistrzostw
Mazowsza Juniorek. Zawody rozegrano 10 kwietnia w Wyszogrodzie.
Mistrzynią Mazowsza Juniorek na rok 2022 w grze pojedynczej została Daria Duralak. Mistrzynią Mazowsza Juniorek
w grze podwójnej została Dorota Sass w parze z Sylwią Rajkowską (Olimpijczyk Jeżewo). Gratulacje!

Rozwijamy pasje i hobby!
Dzieci potrzebują czasu na zabawę, rozwijanie kreatywności
i uczenie się nowych rzeczy.

Nasz zawodnik Piotr Zioło wywalczył awans na Mistrzostwa
Polski Żaków.
Ponadto z Mistrzostw Mazowsza
Żaków przywieźliśmy dwa medale
w grze podwójnej: srebrny Antka
Trybulskiego i brązowy Piotra Zioło.
Fot i tekst: MUKS Start Nadarzyn
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Najważniejszą rzeczą, jaką mogą zrobić rodzice, jest aktywna rola w pomaganiu dzieciom w znajdowaniu czasu na hobby i zajęcia, które lubią.
Istnieje wiele sposobów,
aby to umożliwić, w tym
zaplanowanie jednej
czynności dziennie lub
wyznaczenie przedziału czasowego po szkole,
w którym mogą robić,
co im się podoba.
Dlatego w GLKS
Nadarzyn tworzymy
miejsce, w którym dzieci mogą rozwijać swoją
pasję i hobby oraz odkrywać w sobie nowe
umiejętności.

BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie

Mija kolejny, bardzo dla nas pracowity, miesiąc. Codziennie
prowadzimy działania wspomagające działalność Gminnego
Centrum Pomocy Ukrainie w Nadarzynie, a w międzyczasie
działamy przy wypadkach, pożarach i miejscowych zagrożeniach.
Wszystkich chętnych zapraszamy do przyłączenia się do nas. Prowadzimy
zbiórki w każdą sobotę w godz. 9.00 -12. 00 (Nadarzyn, ul. Warszawska 15).
Krzysztof Hamernik naczelnik OSP Nadarzyn
Redaktor naczelna: Dorota Sobolewska. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych,
zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy! Redakcja przyjmuje materiały
do 15 dnia każdego miesiąca na e-mail: gazeta@nadarzyn.pl. Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) i jej naruszenie może
powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach ww. ustawy oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach
Kodeksu cywilnego.
Adres Redakcji: Nadarzyński Ośrodek Kultury, 05-830 Nadarzyn, pl. Poniatowskiego 42, z dopiskiem „Wiadomości”;
tel. 22 729 89 15; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; nok@nok.pl. Formularz zgłoszenia reklam oraz ich cennik na stronie www.nok.pl
w zakładce „Wiadomości Nadarzyńskie”. Wydawca: Nadarzyński Ośrodek Kultury.
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21

31

