
Nadarzyńskie
 Nr 05 (276) maj 2022

Wiadomości

Tężnia solankowa
w Nadarzynie 

Gazeta Samorządowa •  Wydawnictwo bezpłatne •  ISSN 1508–1540





Szanowni Mieszkańcy!
Przyjaciele naszej gminy!

W maju odbyła się ważna dla naszej 
lokalnej społeczności uroczystość – 
obchody 75-lecia Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Młochowie. Wielu zasłu-
żonych druhów – strażaków otrzyma-
ło medale i wyróżnienia. Tego dnia 
obchodziliśmy także Dzień Strażaka. 
W rankingu najbardziej społecznie 
szanowanych profesji w Polsce za-
wód strażaka bezapelacyjnie zajmuje 
pierwsze miejsce. Ochotnicza Straż 
Pożarna to chyba jedyne stowarzy-
szenie, którego ani po II wojnie świa-
towej, ani po roku 1990 nie udało się 
żadnej władzy upolitycznić i zdys-
kredytować. OSP to tradycja, po-
koleniowość, uosobienie społecznej 
aktywności, ale dziś to także facho-
wość i profesjonalizm. Dlatego straż 
zyskuje nowe kompetencje i nowe 
obowiązki, ale też w pełni zasłużoną 
społeczną aprobatę. Wszystkim dru-
hom strażakom życzymy tyle samo 
wyjazdów i powrotów z akcji!

Inwestycje gminne!
5 czerwca nastąpi oficjalne otwarcie 

terenów rekreacyjnych w sołectwie 
Stara Wieś. Zgodnie z zapowiedzią 
przekazujemy do użytku miesz-
kanców boisko wielofunkcyjne ze 
sztuczną nawierzchnią do koszy-
kówki, piłki siatkowej, piłki ręcznej i 
nożnej oraz tenisa ziemnego. Wokół 
boiska biegnie tor rolkarski. Ponadto 

Na samym początku chciałbym serdecznie podziękować tym 
wszystkim, którzy aktywnie uczestniczyli w ostatniej akcji 
sprzątania naszej gminy. W niektórych sołectwach wyglądało 
to imponująco, w innych niestety z frekwencją było słabo. Pa-
rafrazując słowa prezydenta USA J.F. Kennedy’ego: „Nie pytaj, 
co twoja gmina może zrobić dla ciebie, zapytaj, co ty możesz 
zrobić dla swojej gminy” – każdy z nas chce żyć w czystym 
i zadbanym otoczeniu, jednak jakie ono będzie w bardzo du-
żym stopniu zależy od nas samych. Kolejna tego typu akcja już 
we wrześniu. Będziemy chcieli także połączyć ją z sadzeniem 
roślin i  z sąsiedzką integracją, jesli tylko pogoda pozwoli. Już 
dziś zapraszam!

można korzystać z wiaty rekreacyj-
nej i paleniska. Na całym terenie 
zostały zamontowane ławki rekrea-
cyjne i kosze na śmieci oraz stojaki 
na rowery. Cały teren jest oświetlony 
i monitorowany. Pawilon socjalny 
z toaletami i szatniami będzie także 
siedzibą kierownika – gospodarza 

obiektu, odpowiedzialnego za niego. 
Administratorem kompleksu, po-
dobnie jak w innych sołectwach, jest 
Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzy-
nie. W przyszłym roku chcielibyśmy 
rozbudować ten teren rekreacyjny  
o profesjonalne boisko do piłki siat-
kowej plażowej.

Stara Wieś – tereny rekreacyjne



10 czerwca przewidziane jest ofi-
cjalne otwarcie sezonu na komplek-
sie basenów letnich w Strzeniówce. 
Otworzony w ubiegłym roku, cie-
szący się ogromną popularnością 
obiekt, w tym sezonie wzbogaci się 
o szereg nowych atrakcji. Pojawi się 
nowa plaża piaszczysta z leżakami, 

parasolami oraz… drzewami. Za-
pewne dużą atrakcję stanowić będzie 
nowa zjeżdżalnia (najwyższa), któ-
rą roboczo ochrzciliśmy wdzięczną 
nazwą „cebula” albo „wirówka”. Za-
instalowana pompa ciepła pozwoli 
na utrzymanie wyższej temperatury 
w jacuzzi oraz najmniejszym basenie 

dla dzieci. Specjalna winda zapewni 
możliwość korzystania z basenów 
osobom niepełnosprawnym. W od-
powiedzi na wasze wnioski zainstalu-
jemy także szafki depozytowe. Ważną 
i dobrą wiadomością jest informacja, 
że pomimo inflacji nie będzie pod-
wyżek cen biletów.

Podpisanie umowy na przebudowę ul. Głównej w Ruścu

 Baseny letnie w Strzeniówce – budowa nowej zjeżdżalni

INFORMACJE GMINNE
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W maju podpisaliśmy także dwie 
umowy z wykonawcami oczekiwa-
nych przez mieszkańców ważnych 
inwestycji: sześciooddziałowego 
przedszkola w Wolicy oraz budowy 
I odcinka ulicy Głównej w Ruścu. 
Wartość tych dwóch prac wynosi 
ponad 21 mln złotych. Na przed-
szkole pozyskaliśmy dofinasowanie 
w wysokości 5 mln złotych w ramach 
rządowego programu Polski Ład, a na 
ulicę Główną 4 mln złotych w ramach 
dofinansowani z urzędu marszałkow-
skiego z programu „Inwestycje Waż-
ne”. Obie budowy mają zostać oddane 
do użytku do połowy 2023 roku.

W  minionym miesiącu za-
kończona została także budowa 

sieci kanalizacyjnej w ulicy Różanej 
w miejscowości Urzut. Ulice Paprotki 
w Ruścu i Zachodnia w Szamotach 
uzyskały nawierzchnię bitumiczną 
z destruktu. Oświetlenie uliczne po-
jawiło się w Ruścu na ulicy Szczęśli-
wej, Bakaliowej, Rodzinnej i bocznej 
od Cichej.

To tylko część realizowanych dzia-
łań, które będą realizowane w na-
stępnych miesiącach. O postępach 
prac nie omieszkam informować 
na bieżąco.

Maj był miesiącem, który stał także 
pod znakiem egzaminów. Na początku 
miesiąca o maturę powalczyli nasi 
licealiści z LO w Nadarzynie. Z ko-
lei pod koniec maja o przepustkę do 
wymarzonych szkół średnich walczyli 
ósmoklasiści. Wszystkim zdającym 
życzę osiągnięcia jak najlepszych wy-
ników i spełnienia swoich marzeń. 
Niech „MOC” i wieczny optymizm 
będzie z Wami!

Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Budowa Zespołu Usług Komunalnych przy ul. Granicznej 
w Nadarzynie

Naprawy i utwardzanie destruktem dróg gminnych

Tereny rekreacyjne w Starej Wsi

Zmiana rachunków bankowych w podatkach
Referat Realizacji Podatków i Opłat informuje, iż 
od dnia 01-07-2022 r. ulegną zmianie rachunki 
bankowe z tytułu płatności za podatki lokalne osób 
prawnych i jednostek organizacyjnych. 

Urząd pismem poinformuje podatników o indywi-
dualnych rachunkach bankowych.
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Gmina Nadarzyn informuje, 
że w celu ułatwienia i przyspie-
szenia zasad oddawania odpa-
dów komunalnych do Punktu 
Selektywnego Zbierania Od-
padów Komunalnych (PSZOK)  
zakupiła karty identyfikacyjne 
dla właścicieli nieruchomości 
z terenu gminy Nadarzyn.

1) Karta umożliwi właścicielowi nie-
ruchomości korzystanie z PSZOK 
w celu przekazania do zagospoda-
rowania odpadów komunalnych.

2) Każdej karcie przypisany jest indy-
widualny numer identyfikacyjny 
odpowiednio do nieruchomości.

3) Karta wydawana będzie na czas 
aktywnej deklaracji.
Funkcja identyfikacji mieszkańca 

ułatwi proces oddawania odpadów. Po-
siadacz karty nie będzie musiał posia-
dać przy sobie deklaracji, zaświadczenia 
czy pokwitowania opłaty za śmieci. Pra-
cownik przyjmujący odpady w PSZOK 

nie będzie legitymował mieszkańca, po-
nieważ karta automatycznie umożliwi 
identyfikację nieruchomości.

Dodatkowo wprowadzenie kart 
poprawi szczelność systemu poprzez 
dokładniejsze weryfikowanie, czy zo-
stawiane odpady rzeczywiście pocho-
dzą od mieszkańców naszej gminy.

Na każdą złożoną deklarację odpa-
dową będzie można odebrać 1 kartę 
PSZOK.

W związku z powyższym zaprasza-
my osoby korzystające z PSZOK do 
odbioru kart w Urzędzie Gminy Na-
darzyn – Referat Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki ( tel. 22 729 
81 85 wewn. 143 lub 147) w godzinach 
pracy urzędu.

Referat Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki

Nie podlewajmy zbyt często. 
Nie wszyscy wiedzą, że latem 
trawnik wystarczy podlewać 
co 5–7 dni. 

Najlepiej robić to w porach wczesno-
porannych lub późnowieczornych, 
gdy jest najchłodniej. Do podlewania 
zieleni w ogrodzie idealnie sprawdza 
się woda opadowa i dlatego tak warto 
ją gromadzić.

Z roku na rok, ze względu na zmia-
ny klimatyczne, zapotrzebowanie na to 
dobro będzie coraz bardziej rosło. 
W konsekwencji wzrosną także nasze 
rachunki. Dlatego w trosce o nasze 
kieszenie, warto zainwestować w sy-
stemy gromadzenia wody deszczowej.

Zapraszamy na FB – Czysty Nada-
rzyn – zadbana okolica

PKN

Podlewajmy z głową!
INFORMACJE GMINNE
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Centrum mieści się w sali 
konferencyjnej przy Radzie 
Gminy Nadarzyn.  Działa 
od poniedziałku do piątku 
w godzinach 9.00–14.00 
(przer wa w godz. 11.30–
12.00); soboty i niedziele 
NIECZYNNE; e-mail: pomoc - 
 ukrainie@nadarzyn.pl

Zbiórka rzeczowa:
Zbiórka rzeczowa prowadzona jest w pawilonie przy 

Parkuj i Jedź w godzinach pracy Urzędu Gminy Nadarzyn. 
Informacje o najpilniejszych potrzebach uzyskają Państwo 
bezpośrednio w Centrum, na stronie UG Nadarzyn lub 
FB gminy oraz Gminnego Centrum Pomocy Ukrainie.

Zbiórka pieniędzy:
Gmina Nadarzyn prowadzi zbiórkę na konto (PLN): 

81 1020 1042 0000 8002 0482 9919, konto na walutę obcą 
(USD) 46 1020 1042 0000 8902 0483 3697, konto na wa-
lutę obcą (EUR) 59 1020 1042 0000 8102 0483 3564 przy 
przelewie w polu „odbiorca” należy wpisać GMINA NA-
DARZYN, z dopiskiem „Pomoc Ukrainie – Darowizna”.

Wnioski o świadczenie pieniężne za zapewnie-
nie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom 
Ukrainy

Mieszkańcy Gminy Nadarzyn, którzy zapewniają Ukra-
ińcom zakwaterowanie i wyżywienie, mogą otrzymać 
do 40 zł za osobę na każdy dzień. Informacje w sprawie 
przyjmowania wniosków w Urzędzie Gminy Nadarzyn 
(Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie): 
tel. 22 739 76 65, 22 739 76 60 wewn. 122 i 179.

Nowe wzory wniosków, obowiązujące od maja 2022 r., 
określa Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 29 kwietnia 2022 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o świadczenie 
pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 941). Wzór wniosków jest dostępny 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie 
(ul. Mszczonowska 24) oraz na stronie www.nadarzyn.pl/ 
zakładka POMOC UKRAINIE

Gminne Centrum
Pomocy Ukrainie

Wyrazy współczucia 
Rodzinie i Bliskim

Śp. Krzysztofa Rutkowskiego 
pracownika Referatu Rolnictwa 

Ochrony Środowiska i Gospodarki

składają 
wójt oraz pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn 

Deklaracje o źródłach ciepła lub 
źródłach spalania paliw do tworzo-
nej Centralnej Ewidencji Emisyj-
ności Budynków (CEEB)  w gminie 

Nadarzyn złożyło jak na razie tylko 19% właścicieli 
nieruchomości.

Termin złożenia deklaracji upływa 30 czerwca 2022 r.
W związku z tworzeniem Centralnej Ewidencji Emi-

syjności Budynków (zwanej dalej CEEB) od 1 lipca 2021 
roku zostały nałożone nowe obowiązki na:
• właścicieli lub zarządców budynków lub lokali, polegające 

na złożeniu deklaracji o źródłach ciepła lub źródłach 
spalania paliw:
– w terminie 14 dni dla nowego źródła ciepła, które 

zostało uruchomione po 1 lipca 2021 r.
– w terminie 12 miesięcy dla źródła ciepła, które było 

uruchomione przed 1 lipca 2021 r., nie później niż 
do 30 czerwca 2022 r.

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną za pośred-
nictwem strony: www.zone.gunb.gov.pl, lub w przypadku 
braku dostępu do Internetu, osobiście w wersji papiero-
wej, w Urzędzie Gminy w Nadarzynie.

Złożenie deklaracji przez właściciela/zarządcę budynku 
jest OBOWIĄZKOWE!

Odpowiedzialnym za tworzenie CEEB jest Główny 
Urząd Nadzoru Budownictwa (GUNB).

Ponadto zachęcamy do odwiedzenia strony głównej 
GUNB: www.gunb.gov.pl na której znajdują się informa-
cje dotyczące CEEB oraz najczęściej zadawane pytania 
związane z CEEB.

Druki deklaracji do pobrania znajdują się pod linkiem:
https://www.nadarzyn.pl/824,centralna-ewidencja- 

emisyjnosci-budynkow

Przypomnienie

7



Zniżki – nasi partnerzy
KOMUNIKACJA:

 ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61
Osoby posiadające Kartę Nadarzynia-
ka i korzystające z komunikacji ZTM 
uprawnione są do wyrobienia warszaw-
skiej karty miejskiej, która upoważnia do 
zniżek. Wymagane jest zdjęcie, które na-
leży dostarczyć do UG Nadarzyn (parter, 
pokoje 107 i 108) lub przesłać na adres 
e-mail: karta@nadarzyn.pl wraz z imie-
niem i nazwiskiem.

Lista punktów, w których mogą być 
doładowywane karty: Dworzec Cen-
tralny: hala główna dworca kolejowego, 
punkt usytuowany od strony Al. Jerozo-
limskich, Dworzec Zachodni: dworzec 
kolejowy od strony Al. Jerozolimskich, 
punkt usytuowany na poziomie -1, CH 
Blue City – Al. Jerozolimskie 179 - teren 
Centrum Handlowego Blue City (lokal 
-1/28), Stacja Metra Świętokrzyska 2 – 
linia M2 pawilon handlowy 1011, Stacja 
Metra Rondo ONZ – linia M2 pawilon 

Karta Nadarzyniaka
handlowy nr 1012, Stacja Metra Nowy 
Świat-Uniwersytet – linia M2 pawilon 
handlowy nr 1012, Stacja Metra Stadion 
Narodowy – linia M2 pawilon han-
dlowy nr 1023, Stacja Metra Dworzec 
Wileński – linia M2 pawilon handlowy 
nr 1012.

ZDROWIE i URODA:
 Szpital Powiatowy w Pruszkowie: 

ul. Armii Krajowej 2/4. 50% zniżki na 
testy na przeciwciała SARS-COVID-2. 
Pacjenci na badania mogą zgłaszać się 
od pon. do pt. w godz. 9.00-12.00. Tel. 
do laboratorium: 664-118-796.
 Salon Urody: ul. Młochowska 137, 

Rozalin. 1 min solarium = 1 zł; 10% 
karnet na solarium, założenie rzęs 1:1
 Salon Urody – Studio Fryzur:

ul. Młochowska 137, Rozalin.
5% ogólny zakres usług, gratisy przy 
zakupie kosmetyków po wybraniu
usługi koloryzacji.

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 Koszt
pasażera [zł]

Dopłata
gminy

imienny

30
dniowy

N 120 60
U 60 30

90
dniowy

N 330 130
U 165 65

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 Koszt
pasażera [zł]

Dopłata
gminy

imienny

30
dniowy

N 72 40
U 36 20

90
dniowy

N 212 70
U 106 135

 Zakład fryzjerski: ul. Rosy 7, Kaje-
tany. 10% ogólny zakres usług.
 Salon Fryzjerski Marzena:

ul. Główna 98, Rusiec. 15% ogólny 
zakres usług.
 Salon Piękności Eli: ul. Mszczo-

nowska 50K, Nadarzyn. 5% ogólny 
zakres usług.
 Centrum Depilacji Laserowej:

ul. Winogronowa 20, Rozalin.
10% depilacja laserowa, 15% fotood-
mładzanie, 15% terapia trądziku.

USŁUGI:
 Widok z Nieba: ul. Młochowska 

50, Rozalin. 5% filmowanie i zdjęcia 
z powietrza jakość 4k, usługi dronem, 
10% sesje ślubne z powietrza.
 Center-Gaz Usługi Gazowe:

ul. Modra 10, Kajetany.
5% budowa instalacji gazowej.
 Family Company D.R. Zakrzewscy

Sp. z o.o.: ul. Zielonej Łąki 34, Nada-
rzyn. 8% na usługi księgowe.
 KDT Sp. z o.o.: ul. Grodziska 7, Stara 

Wieś. 8% na zakup wiodących marek 
części samochodowych.
 Red Ingo: ul.  Komorowska 48, 

Nadarzyn. 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
 Hotel „Perła Leśna”: ul. Leśna 1, Na-

darzyn. 15% usługi noclegowe, gastro-
nomiczne, konferencje.
 Catering & bar Gemlik:

ul. Warszawska 1d, Nadarzyn.
5% zestawy obiadowe, 5–10% imprezy 
okolicznościowe.

Już ponad cztery tysiące osób uczestniczy w programie skierowanym do mieszkańców gminy Nada-
rzyn zamieszkujących na terenie gminy i płacących tu podatki. Mieszkańcy uprawnieni do korzystania 
z Karty Nadarzyniaka podpisane wnioski mogą składać w kancelarii urzędu gminy (parter, pokój 100) lub 
w sposób elektroniczny – zeskanowany wniosek należy przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl.
Lokalnych przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Nadarzyn (parter, pokoje 108 i 107) w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów 
i ulg dla posiadaczy karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka 
oraz na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka

INFORMACJE GMINNE
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 PTU Wlan-Tech Plus: ul. Harcerska 30 
lok. 24, Piastów. 10% łącze internetowe 
8/512, 8% łącze internetowe 6/512.
 Serwis komputerowy Sławomir

Ossowski: ul. Błońska 62, Nadarzyn.
Montaż i serwis komputerów stacjonar-
nych 10%, serwis laptopów 5%.
 Majic Dekoracje,Wykończenia:

ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn.
10% farby dekoracyjne, farby antykoro-
zyjne, lakiery i impregnaty do drewna, 
100% porady malarskie.
 Pitstop Szymon: ul. Komorowska 5, 

Nadarzyn. 10% usługi wulkanizacyjne; 
10% przechowalnia opon i kół.
 Admar Budownictwo Sp. z o. o.: 

ul. Nad Utratą 171, Walendów. 5% usługi 
remontowe, 7% usługi wykończeniowe.
 Studio Reklamowe: ul. Kalinowa 1, 

Nadarzyn. 100% nadzory autorskie rea-
lizowanych projektów na terenie gminy 
Nadarzyn.
 MG www.mg-rolety.pl: al. Krakowska 

95, Raszyn. 5% rolety materiałowe, plisy 
i rolety zewnętrzne, 10% siatki przeciw 
owadom.
 Suchy Badyl – Florystyka Ar-

tystyczna: ul.  Mszczonowska 79, 
Nadarzyn.
10% upominki; 5% świece; 10% kwiaty 
cięte; 5% kwiaty doniczkowe.
 „Mieszko”: ul.  Młochowska 50, 

Rozalin. 5% prace remontowo-wy-
kończeniowe, budowa domów, prace 
ziemne koparko-ładowarką, 10% alarmy 
i monitoringi.
 Best-Serw: ul. Młochowska 56, Ro-

zalin. 5% sieci komputerowe i serwis 
oraz dostawa sprzętu komputerowego; 
10% systemy monitoringu oraz systemy 
alarmowe.
 PLJ Telcom s.c.: Rusiec: al. Katowicka 

213. 20% światłowodowe internetowe 
przyłącze, 10% łącze światłowodowe 
100/200 Mbps oraz 200/200 Mbps, 15% 
łącze światłowodowe 300/300 Mbps.
 SART s.c. - AutoSpa: ul. Pruszkow-

ska 38, Nadarzyn. 5 % mycie i czysz-
czenie aut, autodetaling, polerowanie 
aut, pranie tapicerki.

EDUKACJA:
 Szkoła Muzyczna „Animato”:

ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nada-
rzyn. 5% wszystkie zajęcia muzyczne.

 Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”:
ul. Przemysłowa 68, Rozalin.
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.
 Przedszkole Niepubliczne 7 Kras-

noludków: al. Kasztanowa 88, Mło-
chów. 50% wpisowe; 5% czesne.
 Żłobek Happy: ul. Komorowska 71, 

Nadarzyn. 60% wpisowe; 8% czesne.

KULTURA, ROZRYWKA
I SPORT:

 Baseny letnie w Strzeniówce
Dorośli 40zł/z Kartą 20 zł; dzieci 
powyżej 7 lat 15 zł/z Kartą 10 zł; 
studenci do 26 lat 20 zł/z Kartą 10 
zł; rodzina 2+3 z Kartą dużej rodziny 
80 zł/z Kartą 50 zł. Dzieci do 7 lat, 
osoby niepełnosprawne, opiekuno-
wie osób niepełnosprawnych, eme-
ryci i renciści – wstęp wolny. Grupy 
zorganizowane – półkolonie, grupy 
sportowe z terenu gminy Nadarzyn 
od poniedziałku do piątku – 1 zł 
uczestnik (1 opiekun na 10 dzieci – 
za darmo). Grupy zorganizowane – 
półkolonie, grupy sportowe od pon. 
– pt. 10 zł uczestnik (1 opiekun na 
10 dzieci – za darmo). Pon. – pt. od 
godz. 17.00 do 19.00 – 50% zniżki.
 Basen KAPRY w Pruszkowie:

Bilet wstępu: normalny 20 zł/ulgowy 
15 zł. Po rabacie bilet normalny 10 zł/
ulgowy 7,50 zł. Po przekroczeniu 
1 godz. czas naliczany wg obowią-
zującego cennika.
 Medincus: ul. Mokra 1, Kajetany.

10% hala sportowa: kręgle, korty: 
squash, tenis ziemny, boiska: piłka 
nożna, siatkówka i koszykówka. 10% 
rekreacja na powietrzu: jazda konna, 
boiska do piłki nożnej, siatkówki pla-
żowej, tenis ziemny, boisko + sprzęt 
do gry w minigolfla, angielski krykiet, 
badminton, kometka, indiaka, boccia. 
5% szkolenia, konferencje, imprezy 
integracyjne, pikniki klasowe, przy-
jęcia okolicznościowe, urodziny dla 
dzieci. Zniżki/promocje nie łączą się. 
Nie dotyczy karnetów.
 Gminny Ludowy Klub Sportowy:

ul.  Żółwińska 41, hala sportowa 
Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy 
sportowe organizowane przez GLKS, 
30% składki członkowskie, 5% obozy 
sportowe, zakup sprzętu sportowego 

w firmach będących partnerami tech-
nicznymi GLKS.
 Gminny Ośrodek Sportu Nada-

rzyn: ul. Żółwińska 20, Nadarzyn.
30% wynajem obiektów sportowych; 
50% wstęp na imprezy organizowane 
przez GOS.
 Mazowiecki Klub Karate 

Kyokushin:
SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4.
10% treningi karate kyokushin.
 Nadarzyński Ośrodek Kultury:

pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn.
10% bilety wstępu (1 karta – zniżka 
na jedną osobę).
 Fundacja im. Borchardta: Poznań-

ska 16/4, Warszawa. 5% rejs stażowo-
-szkoleniowy dla 1 osoby, 8% rejs 
stażowo-szkoleniowy dla minimum 
3 osób.
 Klub Karate Kyokushin Toshi:

SP w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.
10% trening karate kyokushin,
10% treningi funkcjonalne.
 Katarzyna Klimczuk SEKCJA TRE-

NINGU FITNESS: treningi perso-
nalne i grupowe, turnusy sportowe 
i odchudzające, diety, zajęcia on-line 
oraz stacjonarne w 6 lokalizacjach. 
15% na 20 wejść na treningi grupowe. 

SKLEPY:
 PHU Pawilon: ul. Mszczonow-

ska 8, Nadarzyn. 5% elektronarzędzia, 
pompy WQ, zestawy kluczy, skrzynki 
nas listy.
 Kwiaciarnia: pl. Poniatowskiego 43,

Nadarzyn. 10% na ogólny asortyment.
  Salon optyczny PERFECT 

VISION:
pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn. 
5% okulary korekcyjne.
 KLASYKA, Centrum Mody:

al. Katowicka 51 lok. 107, Kajetany.
7% odzież damska, galanteria, 
biżuteria.
 Artykuły Przemysłowe PAWILON:

ul.  Mszczonowska 8, Nadarzyn. 
5% na wszystkie artykuły.
 Marmor Stone Tomasz Kos: 

al. Krakowska 20, Janki. 5% spieki 
i konglomeraty kwarcowe, granity 
i marmury, usługa montażu.

Referat Organizacyjny

Karta Nadarzyniaka
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Dlaczego mówimy dzieciom, żeby czytały? Dlaczego czytanie jest tak ważne dla dzieci

Jak poruszać się po metropolii warszawskiej?
Trwają konsultacje społeczne nad Planem Zrów-
noważonej Mobilności Miejskiej (ang. SUMP – 
Sustainable Urban Mobility Plan) dla metropolii 
warszawskiej.

SUMP to dokument strategiczny. Ma pomóc w planowaniu 
transportu i mobilności. Niezwykle istotna w tworze-
niu SUMP jest partycypacja społeczna. To mieszkanki 
i mieszkańcy, którzy codziennie dojeżdżają do pracy czy 
szkoły, wiedzą czego potrzeba, by przemieszczanie się 
po metropolii warszawskiej było łatwiejsze. W  2021 roku, 
w ramach projektu pilotażowego poświęconego przygo-
towaniu i wdrożeniu planu, odbyło się dziewięć spotkań 
i warsztatów z jednostkami samorządu terytorialnego. 
Na początku 2022 roku ankieterzy odwiedzili blisko osiem 
tysięcy gospodarstw domowych na terenie całej metropolii 
warszawskiej. Pytali mieszkańców m.in. o ich aktualne 
problemy związane z przemieszczaniem się po najbliższej 
okolicy oraz podróżami do innych miejscowości.

W czwartek 12 maja odbyły się konsultacje społeczne 
spotkaniem online, otwartym dla każdego. Do 4 czerwca 
będzie można zgłosić swoje uwagi wypełniając internetowy 
formularz (dostępny od 12 maja).

Prace nad SUMP potrwają do połowy 2023 roku.
Zobacz także: omw.um.warszawa.pl/plan- 

zrownowazonej-mobilnosci-miejskiej-sump/

INFORMACJE GMINNE
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Zbliża się Dzień Dziecka a wraz 
z nim szaleństwo zakupowe 
porównywalne tylko ze świę-
tami bożonarodzeniowymi. 
A gdyby tak jednym prezentem 
można było podarować dziecku 
nie tylko radość z podarunku 
ale też rozwinąć empatię, po-
móc w budowaniu lepszej sa-
mooceny, a nawet wpłynąć na 
większą koncentrację? Jest na 
to sposób...

Pamiętacie hasło „Czytaj dziecku 
20 minut dziennie. Codziennie!”. To 
słowa jednej z najpopularniejszych 
kampanii w Polsce prowadzonej przez 
fundację Cała Polska Czyta Dzieciom.  
Minęło ponad 20 lat od jej startu, 
a promowane w kampanii wartości 
płynące z głośnego czytania dziecku 
już od najmłodszych lat są nadal ak-
tualne. Fundacja przeprowadziła ba-
dania, które potwierdzają pozytywny 
wpływ głośnego czytania na rozwój 
dzieci i pomagają w kształtowaniu 
postawy przyszłego czytelnika. 

Czytać może każdy: rodzice, ro-
dzeństwo, dziadkowie czy nauczyciele. 
Każde wspólne czytanie niesie ze sobą 

radość i wspiera budowanie bliskiej 
relacji oraz poczucie bezpieczeństwa. 
Przeżywanie przygód bohatera i pozna-
wanie jego świata wpływa też na rozwój 
emocjonalny i lepsze rozumienie całego 
wachlarza emocji takich jak empa-
tia, współczucie, wstyd czy zazdrość. 
Nie tylko czytanie, ale też wspólna roz-
mowa o lekturze i poczynaniach boha-
terów rozwijają kompetencje społeczne 
dziecka i stymuluje jego wyobraźnię. 
Oprócz wspólnego czasu nad lekturą 
warto dać dziecku przestrzeń do zada-
wania pytań i komentowania tekstu, by 
na podstawie przygód fikcyjnych osób 
mogło rozbudowywać swoje pojęcie 
o świecie i relacjach.

Wspólne czytane książek rozwija 
również myślenie przyczynowo-skut-
kowe i pomaga w dziecku dostrzegać 
konsekwencje własnych zachowań 
i nabywać umiejętności rozwiązywania 
własnych problemów. To także świetna 
okazja do wyciszenia dziecka po dniu 
pełnym wrażeń i bodźców, których 
dostarczają przeżycia w przedszkolu 
czy szkole oraz mass media: telewizja, 
Internet, komputer. 

Warto wiedzieć, że czytanie dzie-
ciom od urodzenia rozwija i poszerza 
słownictwo oraz pomaga w poznaniu 
zasad i struktury języka. Dziecko uczy 

prezent z okazji
Dnia Dziecka się nowych pojęć oraz lepszego formu-

łowania swoich myśli i wypowiedzi, 
które przydają się nie tylko w szkole, 
ale w całym dorosłym życiu. Pozy-
tywny wpływ obserwujemy również 
w utrzymaniu koncentracji i rozwoju 
krytycznego myślenia przez dzieci, 
którym czyta się codziennie.

To o czym musimy pamiętać, 
kształtując w dzieciach nawyk czy-
tania, bardzo dobrze ujął Jesper Juul, 
terapeuta i autor wielu bestsellerowych 
książek o wychowaniu:

„Dzieci nie robią tego, co im mó-
wimy, one robią to, co my robimy”.

Dzieci są niezwykle czujnymi ob-
serwatorami, o czym przekonujemy 
się zwykle wtedy, gdy kopiują nasze 
zachowania, również te (a czasem 
szczególnie te!), których wolimy, 
żeby nie powtarzały. Pamiętając, że 
dzieci uczą się nowych umiejętności, 
postaw i zachowań w dużej mierze 
przez obserwację najbliższych, warto 
zastanowić się, jaki wzorzec wyniosą 
z domu. Jeśli dorośli spędzają czas 
na lekturze, to tym samym zwięk-
szają szansę wychowania przyszłego 
czytelnika. Wzorzec nieczytania rów-
nież wynoszony jest z domu. Warto o 
tym pamiętać nie tylko z okazji Dnia 
Dziecka i znaleźć czas zarówno na 
rodzinne czytanie, jak i chwilę tylko 
dla siebie z książką. 

Olga Sielska

(nie)oczywisty
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Dlaczego LO Nadarzyn?

Istniejemy dopiero 5 lat, a już możemy 
pochwalić się swoimi osiągnięciami 
i możliwościami. U nas nie ma czasu 
na nudę. Niezwykle efektywna współ-
praca uczniów i nauczycieli stworzyła 
w naszej szkole niepowtarzalny klimat. 
Nie jesteśmy dla siebie anonimowi. 
Staramy się być innowacyjni, jesteśmy 
zaangażowani w życie szkoły, szukamy 
skutecznych rozwiązań każdej trudnej 
sytuacji i metod najbardziej efektyw-
nego nauczania i uczenia się.

Drogi ósmoklasisto!
Trwa proces rekrutacji. Poniżej 
przedstawiamy najważniejsze daty 
składania wniosków i świadectw. 
Szczegółowy harmonogram znaj-
dziecie na  stronie naszej szkoły. 
Nie zwlekajcie i nie ryzykujcie, cze-
kając na rekrutację uzupełniającą. 
Liczba miejsc ograniczona, a kan-
dydatów dużo.

Zostań uczniem Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie i dołącz do szkoły, w której oprócz 
nauki realizuje się pasje i spełnia marzenia.

OŚWIATA
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LO Nadarzyn w sieci

Jeżeli nie miałeś okazji odwiedzić nas 
w trakcie organizowanych Dni Otwar-
tych, zapoznaj się z naszą szczegółową 
ofertą:
– na stronie szkoły www.liceum.na-

darzyn.pl
– na Facebooku https://www.facebo-

ok.com/lonadarzyn
– na Instagramie https://instagram.

com/liceum_nadarzyn
– na TikToku www.tiktok.com/@

lonadarzyn
– na YouTube LO Nadarzyn

Na stronie szkoły oraz na Insta-
gramie możesz wirtualnie zwiedzić 
naszą szkołę, zobaczyć krótki film pre-
zentujący naszą kadrę nauczycielską 
i zapoznać się szczegółowo z ofertą na-
szego liceum. Na YouTube i TikToku 
zobaczysz relacje z naszych szkolnych 
imprez, a nawet dwa nagrane przez 
nas teledyski, tzw. lipduby.

Nie zwlekaj z de-
cyzją. Pamiętaj, że 
wszystkie drogi pro-
wadzą do LO w Nada-
rzynie! Czekamy na 
ciebie i zapraszamy.

Magdalena Drzewiecka

Matura 2022
Od 4 do 19 maja 62 maturzystów nadarzyńskiego LO przystąpiło 
do egzaminów dojrzałości. Wyniki matur znane będą 5 lipca. 
Życzmy dobrych wyników i dostania się na wybrane uczelnie.
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Punkt Parafialnego Zespołu CARITAS mieści się na piętrze w bu-
dynku 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

Panu
Dariuszowi Jakubowskiemu

radnemu Gminy Nadarzyn

wyrazy współczucia i ubolewania z powodu 
śmierci MAMY

składają sołtys i rada sołecka wsi Urzut-Kostowiec

Informujemy, że już piąty rok bierzemy udział 
w programie realizowanym przez Caritas Archi-
diecezji Warszawskiej i sieć sklepów Biedronka 
pod nazwą „Karta na codzienne zakupy”.

Otrzymaliśmy 23 karty, które przyznaliśmy wspólnie 
z pracownikami Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nadarzynie. Karta przyznawana jest na okres 10 mie-
sięcy. W tym roku miesięczna kwota na zakupy to 160 zł. 
Wartość ogólna programu wynosi 36 tys. 800 zł.

Aby otrzymać w/w kartę należało spełnić następujące 
warunki:
1) ukończony 60 rok życia
2) miesięczny dochód osoby samotnej 1350 zł netto
3) miesięczny dochód osoby w rodzinie 1100 zł netto
4) inne czynniki wskazujące na trudną sytuację materialną 

i życiową.

Kartę można przyznawać przez trzy lata. Dotychczas 
z tej formy pomocy skorzystało 68 osób. W tym roku 
przydział kart jest następujący; (Stara Wieś 1 szt,. Rusiec 6 
szt., Walendów 1 szt., Wola Krakowiańska 2 szt., Nadarzyn 
4 szt., Kajetany 5 szt., Strzeniówka 1 szt., Młochów 1 szt., 
Rozalin 1 szt., Wolica 1 szt.).

Osoba z przyznaną kartą ma przydzielonego wolonta-
riusza, który wspiera, nadzoruje, a w wielu przypadkach 
pomaga w robieniu zakupów. Jeden wolontariusz może 
mieć pod opieką najwyżej troje podopiecznych. Dzięki 
włączaniu się pracowników GOPS w wolontariat Caritas, 
mamy przyznawaną większą liczbę kart.

Jeśli na terenie naszej gminy mieszkają osoby spełniające 
powyższe warunki i chciałyby ubiegać się o „Kartę na co-
dzienne zakupy” prosimy o zgłoszenie się do parafialnego 
Caritas bądź do pracowników GOPS w Nadarzynie.

Parafialny Zespół Caritas

Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie – 
Mieszkańcy Gminy Nadarzyn

Wiadomości Nadarzyńskie 05 (276) maj 2022
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Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie – 
Mieszkańcy Gminy Nadarzyn
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Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

Maj to wyjątkowy miesiąc dla bibliotekarzy i czytelników. Tegorocz-
ne hasło Tygodnia Bibliotek „Świat w jednym miejscu” sprzyjało 
spotkaniom z wyjątkowymi gośćmi. Odwiedzili nas: Stanisława 
Ossowska – poetka i animatorka kultury, Anna Kamińska – autor-
ka reportaży, Magdalena Górska – aktorka i autorka opowiadań 
dla dzieci, Nika Jaworowska-Duchlińska – scenografka i ilustra-
torka, Michalina Kupper – podróżniczka i fotografka. Wszystkie 
te spotkania były dla naszych czytelników okazją do posłuchania 
wspaniałych historii, wymiany myśli i wzruszeń.

Spotkaniu z autorkami książki „Aliaszka” towarzyszyła wystawa ilustracji Niki 
Jaworowskiej Duchlińskiej oraz rozstrzygnięcie konkursu „Maskotka dla mojej 
biblioteki”. Konkurs ogłoszony z okazji „Dnia Przytulania Bibliotekarza” polegał 
na zaprojektowaniu przytulanki, którą my zrealizowaliśmy. Nagrodzona praca 
Anny Goldman została uszyta i wręczona młodej projektantce, a wyróżnione 
projekty można oglądać w Oddziale dla Dzieci do końca czerwca.

Biblioteka to przede wszystkim miejsce spotkań z czytelnikami, dlatego 
ogromnie się cieszymy, że tak wiele udało się nam zrealizować. W maju odbyło 
się też spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki o trillerze psychologicznym 
„Pacjentka” oraz spotkania z coachem Małgorzatą Sałagan Zimny, w trakcie 
których młode mamy dyskutowały o równowadze w swoim życiu, celach i war-
tościach życiowych. Odwiedzały nas także grupy przedszkolaków, a niektórzy 
zostali oficjalnie pasowani na czytelnika biblioteki.

Cieszy nas, że tak licznie odwiedziliście nas w maju, ale i nie zwalniamy 
obrotów przed wakacjami. Zachęcamy do sprawdzania kalendarza wydarzeń 
na www.biblioteka.nadarzyn.pl

Sherlock Holmes – detektyw 
z Baker Street

Wszyscy znamy jegomościa w cha-
rakterystycznej kraciastej czapce 
z nieodłączną fajką, potrafiącego 
rozwikłać każdą zagadkę. Najsłyn-
niejszy detektyw 
świata to  postać 
fikcyjna, bohater 
książek Arthura Co-
nana Doyle’a. Dzięki 
inicjatywie Marka 
Sikorskiego – autora 
nowych przygód Sherlocka, zapra-
szamy na wystawę, która przybliży 
nam postać zarówno bohatera, jak 
i samego Doyle’a.

Ekspozycja „Sherlock Holmes – de-
tektyw i dżentelmen” dostępna będzie 
w czerwcu i lipcu w hallu Oddziału 
dla Dzieci (Nadarzyn, parter – wej-
ście od strony ronda). Wstęp wolny 
– zapraszamy.

Absolwent politechniki udziela kore-
petycji z matematyki, tel. 602 246 361

Pogotowie ogrodnicze. Wycinki 
drzew, prace porządkowe. Ogrody 
– pielęgnacja i koszenie. Przyłącza 
kanalizacyjne od budynku do stu-
dzienki. Drenaże i odwodnienia ry-
nien. Remonty. Okolice Nadarzyna. 
Tel. 511 289 481

Poszukujemy obecnie osób do pracy 
w kantynie w Młochowie na stanowi-
sku: bufetowa i pomoc kuchni. Praca 
od pon. – pt. w godzinach 7–15. W ra-
zie zainteresowania proszę o kontakt: 
biuro@connectlunchbar.pl

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE
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Nadarzyński Ośrodek Kultury

NOK realizuje zadania w ramach projektu grantowego pt. 
Modernizacja cyfrowa Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
w ramach projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Do-
mów Kultury dofinansowanego z Funduszy Europejskich, 
którego operatorem jest Narodowe Centrum Kultury 
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 
2014–2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz 
poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym 
z e-usług publicznych, w szczególności realizuje cel stwo-
rzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji 
cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2 „Innowacyjne roz-
wiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

Miło nam poinformować, że w ramach projektu dotarło 
do nas wyposażenie studia nagrań, zespół ośrodka odbył 
cykl szkoleń podnoszących kompetencje, a sala widowi-
skowa i stanowisko do obsługi interesantów wyposażone 
zostały w systemy wspomagające obsługę osób z niepeł-
nosprawnościami słuchu.

Informacja
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W poniedziałek rano otworzyłem 
najpierw jedno oko, a potem drugie. 
Ferie! „Mogę dalej spać”, ucieszyłem 
się i zamknąłem najpierw drugie oko, 
a potem pierwsze. „Szkoda, że nie ma 
śniegu”, pomyślałem sennie. I usły-
szałem głosy. Nie w głowie, przecież 
nie jestem dyplomowaną wróżką. Do-
biegały zza okna od strony podwórka 
Kasandry.

Wyjrzałem przez okno (teraz mam 
pokój na piętrze, parter zajął Młodszy).

Policja! Prawdziwy policyjny wóz 
stał na ulicy. A na podwórku Kasandry, 
wśród tłumu sąsiadów, dzielnicowy 
spisywał zeznania dyplomowanej 
wróżki.

Wybiegłem z domu jak strzała. 
Na dworze dopadłem Jaśka. W od-
różnieniu od Bartusia (to jego starszy 
brat, pamiętacie?), nie gada zbyt wiele, 
ale tym razem się nie oszczędzał. Do-
wiedziałem się, że w nocy włamano 
się do Kasandry.

„Niemożliwe!”, pomyślałem. Co u 
niej kraść? Złodziej się tam nie poży-
wi. Najcenniejszy jest pies Oluś i kilka 
zestawów kart tarota.

– Ukradli Olusia?
Jasiek splunął (gra w  kosza, 

więc jak każdy sportowiec spluwa 
na poczekaniu).

– Przeszukali cały dom, wszystko, 
bracie, wywalili na podłogę, a Oluś 
spał w budzie, hy, hy! Kasandra mia-
ła szczęście, że wróciła dopiero nad 
ranem z jakiegoś Światowego Zjazdu 
Czarownic, hy, hy…

Fakt, że tuż pod moim oknem gra-
sowali rabusie, totalnie mną wstrząsnął. 
Podszedłem jak najbliżej stróża prawa, 
żeby nie uronić ani słowa.

– Znaki szczególne? – spytał 
dzielnicowy.

Popatrzyłem na  dyplomowaną 
wróżkę. Znaków szczególnych to ona 
ma wyjątkowo dużo: długie i kręco-
ne rude włosy, nastroszone tak, jakby 
zawsze siedziała tyłem do kierunku 
jazdy w odkrytym samochodzie, no 
i całe mnóstwo talizmanów na szyi. 
Najbardziej podobają mi się zęby nie-
dźwiedzia. W dzieciństwie pożyczyłem 
je bez wiedzy Kasandry, bo Dominiczek 
chciał się bawić w Indian. Mówiłem mu, 
że w Indian bawiono się przed wojną, 
ale on nie potrafi dać za wygraną… 
Skończyło się awanturą. Dyplomo-
wana wróżka stwierdziła chłodno, że 
widzi mnie w gronie kryminalistów. 
Dominiczek się rozryczał, bo wróżka 
nie umieściła go tam ze mną. Jedyny 
pożytek z tego był taki, że najadłem się 
cukierków (Dominik dostał je od Ka-
sandry, ale mu zabrałem, żeby szybciej 
zszedł na złą drogę i się nie mazał).

– I miała zielone kołpaki – Ja-
siek wymieniał znaki szczególne… 
Kasandry?

No nie, oczywiście, że nie. Chodziło 
o starą przyczepkę, która od wieków 

Z okazji Dnia Dziecka życzymy Wam miłej lektury

Detektyw
Kefirek i Kasandra stała w garażu i nadawała się tylko 

na złom. Ostatnio leżały na niej dwa 
nowe okna dachowe kupione jeszcze 
jesienią. Kasandra od lat planuje re-
mont poddasza, jednak na razie skoń-
czyło się na zakupie okien.

– Wartość skradzionych rzeczy? – 
dopytywał się dzielnicowy.

– Wartość? Okna ma pan na ra-
chunku, a przyczepkę kupił niebosz-
czyk mąż, więc wartość sentymentalna 
i magiczna, gdyż, jak panu wiadomo 
lub nie, zieleń jest kolorem…

Dzielnicowy westchnął.

Małgorzata Strękowska-Zaremba

Fragment książki „Detektyw Kefirek 
i pierwszy trup”, Wydawnictwo W.A.B.

Dwa tomy przygód Kefirka („De-
tektyw Kefirek na tropie kościotrupa” 
i „Detektyw Kefirek śledzi śledzia”) 
dostępne w placówkach naszej biblio-
teki (sprawdźcie w katalogu).

Dziękujemy autorce za zgodę na 
nieodpłatną publikację frag mentu.

Ilustracje powstały na warsztatach 
linorytu prowadzonych przez Olgę 
Cieślak w Świetlicy NOK w Rozalinie.

Dodatek z okazji Dnia Dziecka pod 
redakcją Doroty Suwalskiej.

Linoryt, autor J.C.



У понеділок уранці я розплющив 
спочатку одне око, а тоді друге. 
«Канікули! Можна спати далі», – зрадів 
я подумки й заплющив спочатку друге 
око, а тоді перше. «Шкода, що снігу 
немає»,- подумав я сонно. І почув 
голоси. Не в голові, я ж не професійна 
ворожка. Вони лунали з-за вікна з боку 
Кассандриного подвір’я.

Я визирнув у вікно (тепер у мене 
кімната на другому поверсі, перший 
зайняв Малий).

Дурдом-веселка, поліція! На вулиці 
стояла справжня поліцейська машина. 
А на подвір’ї в Кассандри, серед натовпу 
сусідів, дільничний записував свідчення 
професійної ворожки.

Я стрілою вилетів з дому. У дворі зу-
стрів Яся. На відмінну від Бартуся, його 
молодшого брата, він не надто балаку-
чий, але цього разу розговорився. Я діз-
нався, що вночі Кассандру пограбували.

«Неможливо!»- подумав я. Що в неї 
красти? Злодій там нічим не поживить-
ся. Найцінніше – це пес Олюсь і кілька 
колод карт таро.

– Олюся вкрали?
Ясь сплюнув (він грає в баскетбол, 

тож як кожен спортсмен плює, доки 
чекає).

– Вони обшукали весь будинок, бра-
тан, усе вивалили на підлогу, а Олюсь 
спав у буді, ги-ги! Кассандрі пощас-
тило, що вона повернулась під ранок 
з якогось міжнародного збіговиська 
відьом, ги-ги…

Факт, що просто під моїм вікном ору-
дували грабіжники, мене абсолютно 
шокував. Я підійшов якомога блище 
до правоохоронця, щоб не пропустити 
ані слова.

– Особливі прикмети?- спитав 
дільничний.

Я подивився на професійну ворожку. 
Особливих прикмет у неї чимало: довгі 
руді кучері, завжди розкуйовджені так, 

– Вартість? На вікна є чек, а причіп 
купив покійний чоловік, тому вартість 
пам’ятна й магічна, як вам відомо, 
а може, і ні, зелений колір- це колір…

Дільничний зітхнув.

Małgorzata Strękowska-Zaremba

Фрагмент книги „Детектив Кефірчик 
і перший труп” в перекладі Яросла-
ви Івченко, Видавництво „Урбіно” 
– www. urbino.com.ua

З цілою книгою та іншими томами 
пригод Кефірчика можна ознайомитись 
на сайті Фонду ABCXXI – Уся Польща 
читає дітям:

https://calapolskaczytadzieciom.pl/
aktualnosci/detektyw-kefirek-po-ukrain
sku/?fbclid=IwAR1HkPCONazS2SHpN
kBaNMd4OsNQRXueyiO_3m9rirOfr9Y
CIoUhm14TLEc

Книжки про Кефірчика можна взяти 
до читання в надажинській бібліотеці.

Дякуємо автору та перекладачеві 
за згоду на безкоштовну публікацію 
уривка.

Ілюстрації створені під час май-
стер-класу з ліногравюри, під керів-
ництвом Olgi Cieślak у світлиці NOK 
(Надажинському Центрі Культури) 
у Розаліні.

Додаток до Дня захисту дітей за ре-
дакцією Doroty Suwalskiej.

З нагоди Дня Захисту дітей бажаємо Вам приємного читання

Детектив
Кефірчик і Кассандра

наче вона їхала спиною назад в кабрі-
олеті, і купа різних талісманів на шиї. 
Найбільше мені подобаються ведмежі 
зуби. У дитинстві я позичав їх, не пові-
домлявши Кассандру, бо Домінік хотів 
гратись у індіанців. Я казав, що в інді-
анців грались хіба що до Другої світової 
війни, але його переконати неможливо…

Усе закінчилося скандалом. Про-
фесійна ворожка холодно заявила, що 
бачила мене серед злочинців. Домінік 
розплакався, бо ворожка не побачила 
поруч зі мною його. Єдина користь із 
того всього була така, що я наївся цуке-
рок (Домінік отримав їх від Кассандри, 
але я їх у нього забрав, щоб він швидше 
збився на манівці й не рюмсав).

– …із зеленими дисками, – Ясь нази-
вав особливі прикмети… Кассандри?

Ні, звісно ж ні. Йшлося про старий 
причіп, що сто років стояв у гаражі й 
годився лише на брухт. Останнім часом 
на ньому лежали два нових дахових вік-
на, куплених ще восени. Кассандра вже 
багато років планує ремонт мансарди, 
однак далі купівлі вікон справа поки 
не рушила.

– Вартість украденого? – допитувався 
дільничний.

Ліногравюра, автор Stanisław Howorus
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Gminny Ludowy Klub Sportowy

Kochamy siatkówkę i uwiel-
biamy w nią grać! Zapraszamy 
dzieci od 6 roku życia na nasze 
zajęcia. Nasi zawodnicy nie tyl-
ko poprawią swoje umiejętno-
ści koordynacyjne, ale również 
nauczą się grać w zespole.

GLKS Nadarzyn jest dla każdego, 
kto kocha sport i chce wyjść na boisko! 
Zapisz swoje dziecko na nasze zajęcia 
sportowe i pozwól mu postawić pierw-
sze kroki w zdrowym, aktywnym życiu

#GLKSNadarzyn

Z ogromną radością donosimy, 
że prawo walki o Wielki Finał 
Kindera w Gliwicach wywalczy-
ły sobie pierwsze zespoły trójek 
i dwójek trenerki Klaudii Jagu-
siak. Trochę szczęścia i opano-
wania zabrakło naszej drugiej 
dwójeczce, której mimo braku 
awansu należą się ogromne 
brawa za wejście do najlepszej 
24 na Mazowszu.

A oto nasze półfinalistki:
‚3’: Gabi Jarzynka, Gaba Ryczy-

wolska, Iza Grzelak, Ola Dąbrowska 
i Ola Sowa

‚2’: Lila Siłka, Sara Souilah, Asia 
Borek (awans)

Przygotowania do walki 
o Wielki Finał Kindera

Finały odbędą się 28 maja w My-
siadle, a w międzyczasie rozegramy 
jeszcze dwa turnieje dwójek. Jeden 
z turniejów już za nami, bowiem dwó-
jeczka trenerki Klaudii, w składzie 
Lila Siłka, Sara Souilah i Asia Borek, 
zagrała w ogólnopolskim turnieju 
NO LIMIT CUP 2022, zorganizowa-
nym przez UKS Dębina.

Po rozegraniu meczów grupowych 
uplasowaliśmy się na 1 miejscu, co 
dało nam możliwość gry o medale. 
W kolejnym etapie ulegliśmy jedynie 
świetnie przygotowanym gospody-
niom, które w meczu o złoto wy-
grały z siatkarkami z Zawiercia oraz 

srebrnym medalistkom z Zawiercia 
właśnie.

MVP naszego zespołu – Lilian-
na Siłka.

A za tydzień – wyjazd na Espe-
ranto CUP. Trzymajcie kciuki!

Tekst i fot. GLKS Nadarzyn

25



W drugi weekend maja silna 
reprezentacja UKS KOLARZ 
Nadarzyn brała w udział w Pu-
charze Polski w Zamościu. Była 
to trzecia edycja z kalendarza 
PZKol. Na technicznej jeździe 
na czas i wymagającym wy-
ścigu ze startu wspólnego 
świetnie poradzili sobie kolarze 
z Nadarzyna. Można by wnio-
skować paradoksalnie, że im 
trudniej, tym łatwiej dla nich.

Jazda indywidualna na czas. Na wy-
magającej trasie zawodnicy do poko-
nania mieli odpowiednio 5 km dla 
młodzika i 10 km dla juniora i juniorki 
młodszej. W klasyfikacji juniorów 
młodszych, UKS KOLARZ Nadarzyn 
wystawiło Jacka i Antka. Przy ideal-
nej pogodzie najlepiej z ukaesiaków 
poradziła sobie Zosia Jakubowska, 
zajmując 3 miejsce w rywalizacji ju-
niorek młodszych. Niedługo za nią 
dotarła Pola, która uplasowała się na 
5 miejscu. Wśród młodzików uda-
nie 5 km pokonał Krzyś, kończąc na 
6 miejscu w stawce.
Start wspólny. Wyścig dla wszystkich 
kategorii wiekowych rozgrywany był 
na ok. 20 km rundzie. W niedzielny 
poranek do swoich starszych kolegów 
i koleżanek dołączyła grupa żaków. 
Silny skład 4 chłopców i Zosi ładnie 

zaprezentował się w grupie. Na starcie 
pierwsi pojawili się juniorzy młod-
si. Antek i Jacek mieli do pokonania 
72 km (3 rundy). 5 minut po nich 
ruszali młodzicy i juniorki młodsze 
(2 rundy), a za nimi żaki (jedna runda). 
Selektywna trasa i strome podjazdy 
skutkowały podobnym scenariuszem 
w każdym wyścigu. Z każdym kolejnym 
podjazdem grupy zmniejszały przynaj-
mniej o połowę, by linię pokonywać 
w małych, kilkuosobowych grupettach.

Dobra pogoda sprzyjała większości 
zawodnikom z UKS KOLARZ NADA-
RZYN. W rywalizacji juniorów młod-
szych pecha miał Antek. Na pierwszym 
podjeździe uczestniczył w dużej krak-
sie, przez co złapał dystans do grupy 
zasadniczej. Jacek dzielnie walczył 
przez dwie rundy i ostatecznie przez 
metę przejechał nieco wcześniej niż 

czołówka. W drugim wyścigu sytuację 
kontrolowali zawodnicy UKS KO-
LARZ Nadarzyn. Zosia i Krzyś dobrze 
pilnowali swoich pozycji i nie dali się 
zgubić na podjazdach. Pola, po świet-
nej czasówce odczuwała zmęczenie 
i została chwilę za peletonem. Młodzi 
zawodnicy – Jagoda i Szymon – rów-
nież dzielnie walczyli o przetrwanie 
w swoich grupettach i osiągnęli moż-
liwie najlepsze rezultaty. Trzeci wyścig 
żaka już na pierwszym podjeździe stał 
się prawie jazdą indywidualną. Zawod-
nicy najmłodszej kategorii różnią się 
znacznie przygotowaniem, dlatego wie-
lu z nich pozostało za peletonem zanim 
wyścig zaczął się na dobre. Na mecie 
jako pierwsza zameldowała się Zosia 
Prugar. Po przejechaniu 32 km i finiszu 
z niewielkiej grupy, zakończyła rywa-
lizację żaczek na świetnym 2 miejscu. 

SPORT
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To już jej trzecie podium w tym roku, 
w tym drugie w Pucharze Polski. Nie-
długo po niej dotarł Mikołaj i Tadek. 
Wyścig ukończyli również Szymon 
i Stasiek.

Po przejechaniu dwóch okrążeń i 52 
kilometrów, na metę wjechał drugi 
wyścig. W połowie drugiej rundy, przed 
głównym peletonem utworzyła się 
4-osobowa ucieczka, w którą załapał 
się Krzyś. Dzięki dobrej współpracy 
chłopaki walkę o zwycięstwo rozstrzyg-
nęli między sobą. Krzyś zajął 3 miejsce. 
Za ucieczką metę przekroczył ok. 20 
osobowy peleton, a w nim 8 juniorek 
młodszych. Dzięki dobremu ustawieniu 
przy walce w grupie, Zosi Jakubowskiej 
udało się wywalczyć trzecią lokatę. Ka-
stus, Pola, Jagoda i Szymon przez metę 
przejechali w następnych grupach, koń-
cząc wyścig ze stratą czasową.

W najdłuższym dla nas wyścigu, 
plany na  czołowe lokaty ustąpiły 
w niedzielę miejsca walce o przetrwa-
nie. Antek, po wywrotce i dużej stracie 
do peletonu, wycofał się z wyścigu. 
Jacek został doścignięty przez bardzo 
szybką ucieczkę młodzika i zjechał 
na metę po dwóch rundach. Chłopaki 
dali z siebie wszystko, ale tym razem 
jeszcze nieco zabrakło. Brawo za walkę.

To  był pierwszy Puchar Polski 
z 4 medalami dla UKS KOLARZ Na-
darzyn. Wszyscy zawodnicy spisali 
się na 6. (w szkolnej skali). Ogromne 
wsparcie okazali  zawodnikom trene-
rzy Piotr i Bogusia, przygotowujący 
zawodników przed startem, a także 
rodzice-kibice, którzy zorganizowali 
m.in. bufet na trasie, zabezpieczyli 
wyścig i dbali o fotorelację z imprezy. 
To między innymi dzięki rodzicom 
mamy taką ładną galerię. Udowodni-
liśmy, że cały klub: od zawodników do 
rodziców i trenerów stanowi zgraną 
drużynę, która może zwyciężać. Gra-
tulacje dla wszystkich startujących 
zawodników.

https://kolarznadarzyn.pl/se-
zon-2022/puchar-polski-w-zamosciu-
22/?fbclid= IwAR333Yd8pQvCbP- 
HcnhkCoUU7B- -vQYGMgJt4SL7l-
ShegFT2_iIrtzyrj2M

Tekst i foto: UKS Kolarz Nadarzyn

Wyniki: 400 m – Anna Napiórkowska zajęła 2 miejsce. Anna Nazar – 5., Nela Kędzior 
– 6., Kornelia Ciąćka – 8., Julia Ciąćka – 10., Iga Oleksiak – 12. i Olga Józefacka – 18.

Na dystansie 400 m – Jan Kulerski był 5 a Borys Józefacki 6, natomiast na 800 
m – Lena Karpeta była 7, Karolina Górska – 12., Małgorzata Serwin – 13. i Ag-
nieszka Górska 17.

Pobiegliśmy też sztafetę 2 x 200 m (osoba dorosła i dziecko urodzone po 2012 
roku). Trener Jacek wraz z Kornelią Ciąćka zajęli 3 miejsce.

Gratulacje.
Tekst i foto UKS Rusiec

Blanka Kusińska najlepsza w Warszawie!!! Podczas Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Młodzików nasza zawodniczka zdobyła 2 złote medale w grze 
pojedynczej oraz podwójnej w Emilką Laskowską.

To dobry sprawdzian przed Mistrzostwami Polski Młodzików.
Tekst i fot. MUKS Start Nadarzyn

MUKS Start Nadarzyn

22 maja nasi zawodnicy z UKS Rusiec 
dobrze się zaprezentowali podczas Bie-
gu im. Ireny Szewińskiej w Łomiankach.
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Z Finału Igrzysk Mazowieckich wra-
camy dumni z 4 miejscem! Chłopcy 
klasy sportowej z rocznika 2011 i kilku 
uczniów z rocznika 2009 ze Szkoły 
Podstawowej w Ruścu dzielnie wal-
czyli z zespołami z Płocka, Mysiadła, 
Warszawy, Węgrowa oraz Ostrołęki! 
Zdobyliśmy spore doświadczenie – 
najmłodsi dostali dobrą lekcję gry 
w piłkę ręczną. W przyszłym roku 
wracamy mocniejsi. Brawo UKS, brawo 
SP Rusiec!

Nasze szczypiornistki zdobyły srebr-
ny medal na Igrzyskach Mazowieckich 
w piłce ręcznej dziewcząt rocznika 
2009 i młodszych. To był piękny sezon 
w kolorze srebra! Wyjeżdżamy z Płocka 
z ogromną satysfakcją i dumą z samych 
siebie i dumną trenerką. W całym wo-
jewództwie mazowieckim jest ponad 
2 tysiące szkół, a my jesteśmy nr 2 
w piłce ręcznej. Oby tak dalej! Gmi-
na Nadarzyn rośnie w sportową siłę! 
Dziękujemy wójtowi gminy Nadarzyn, 
Dariuszowi Zwolińskiemu i dyrektoro-
wi szkoły w Ruścu, Markowi Dołędze 
za sfinansowanie naszego wyjazdu 
i możliwość uczestniczenia w najważ-
niejszym turnieju wojewódzkim dla 
szkół podstawowych. Do zobaczenia 
w przyszłym roku

Finał Igrzysk Mazowieckich

Bieg Monte Cassino w Piasto-
wie – Dystans 1944 m

2 miejsce zajął Borys Józefacki, 
a wśród dziewcząt 3 miejsce Anna 
Napiórkowska. Vlada Kyrychenko 
była 18.
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Podwarszawska gmina Nada-
rzyn i Lasy Młochowskie po-
nownie należały do amatorów 
jazdy na rowerach górskich. 
Tym razem w zawodach LOTTO 
Poland Bike Marathon rywali-
zowało blisko 600 miłośników 
dwóch kółek. Potężny peleton! 
To najliczniejsza do tej pory te-
goroczna frekwencja w cyklu 
organizowanym przez Grzego-
rza Wajsa. Kolarskie miastecz-
ko ze startem i metą wyścigów 
znalazło się na terenie parku 
w Młochowie imienia Janusza 
Grzyba. To jedna z najpiękniej-
szych lokalizacji w LOTTO Po-
land Bike Marathon.

Na dystansie MAX (53 km) wygrał 
Kacper Skalski (Rafbike Cycling 
Team), który wyprzedził Mirosława 
Jawnika (Komobike Scott) i Toma-
sza Mierzejewskiego (Damovo Bike 
Team). Wśród kobiet zwyciężyła Ur-
szula Luboińska (Trezado WolfPack), 
przed Marią Chrzanowską (Mitutoyo 
AZS Wratislavia Wrocław) i Sylwią 
Tkaczyk (Damovo Bike Team).

Trasę MINI (31 km) najszybciej 
pokonał Patryk Białek (Kamyk Ra-
dzymin MTB Team), a za nim finiszo-
wali Mateusz Buczel (HPE-ESKOM) 
i Marcin Reszke (Bad Boy Bike Team). 

W rywalizacji kobiet pierwsze zwycię-
stwo odniosła Oliwia McFarlane (FTI 
Racing Team), wyprzedzając Marię 
Orszulak (GKK Opty Mazowsze) 
i Alicję Surdyk (Kamyk Radzymin 
MTB Team). Uczniowie i uczenni-
ce szkół podstawowych ścigali się 
na dystansie FAN (9 km). Drugi raz 
z rzędu triumfował Dawid Kaszew-
ski (UKK Huragan Wołomin), przed 
Tymoteuszem Dudkowskim (Kamyk 
Radzymin MTB Team) i Adrianem 
Wróblewskim (Warszawski Klub Ko-
larski), a w gronie dziewcząt drugi raz 
w sezonie wygrała Zuzanna Gancarz 
(Kamyk Radzymin MTB Team) przed 
Zuzanną Majkowską (Warszawski 
Klub Kolarski) i Sandrą Nygą (Serock). 
Swoje wyścigi Mini Cross (ponad 

LOTTO Poland
Bike Marathon
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40 przedszkolaków!) miały też dzieci 
w wieku 2–4 i 5–6 lat. W klasyfikacji 
drużynowej OPEN TEAM najlepszy 
był Damovo Bike Team, przed Grupą 
ANG i PT Mazury Team Ełk, nato-
miast w punktacji MINI TEAM zwy-
ciężył Kamyk Radzymin MTB Team 
przed HPE-ESKOM i Damovo Bike 
Team. W młodzieżowej klasyfikacji 
zespołowej FAN TEAM triumfował 
Warszawski Klub Kolarski, przed Ka-
myk Radzymin MTB Team i UKK 

Huragan Wołomin, a punktację ro-
dzinną wygrali Dudkowscy, przed 
Wróblewskimi i Bolkami. Peleton 
LOTTO Poland Bike Marathon na ro-
werach górskich wróci do rywalizacji 
5 czerwca w Górze Kalwarii. Tydzień 
wcześniej, 29 maja, odbędzie się kul-
towa Starachowicka Strzała w Stara-
chowicach dla amatorów rowerów 
szosowych. Zapraszamy!

LOTTO Poland Bike Mara
thon w  gminie Nadarzyn został 

zor ganizowany przy współpracy z Urzę
dem Gminy Nadarzyn, Urzędem 
Marszałkowskim Województwa Ma
zowieckiego i Lasami Państwowymi. 
Patronat honorowy sprawowali wójt 
Nadarzyna i marszałek województwa 
mazowieckiego, a partnerami imprezy 
były gmina Nadarzyn i samorząd wo
jewództwa mazowieckiego.

Więcej na  www.polandbike.pl 
i www.facebook.com/Poland.Bike.
Marathon

w MEDINCUS Active

9 turnusów letnich atrakcji, wspaniałej przygody  
i beztroskiej zabawy z rówieśnikami w zacisznym otoczeniu przyrody.  

 • pełne wyżywienie - II śniadanie, 
obiad, podwieczorek, napoje

 • opiekę profesjonalnych wychowawców  
od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-17:00

 • zajęcia rekreacyjno-sportowe zgodne z programem
 • ubezpieczenie NNW

ZAPISY: 
Telefonicznie +48 512 482 202 
Online medincusactive.pl

Kajetany  
k. Nadarzyna

5-7 lat

8-13 lat

*Warunkiem otrzymania zniżki jest rezerwacja  
i dokonanie płatności pełnej kwoty do dnia 30.05.2022 r.

Ośrodek 
Medincus Active
Mokra 1, Kajetany, 
05-830 Nadarzyn

Cena regularna 
849 zł/turnus

Promocja 799 zł*

SPORT
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Ochotnicza Straż Pożarna Nadarzyn 
Ochotnicza Straż Pożarna Młochów

Uroczystość jubileuszową, po-
łączoną z gminnymi obchodami 
Dnia Strażaka, zainaugurowała 
msza święta w intencji ochot-
niczej straży w młochowskim 
kościele pw. św. Michała Ar-
chanioła, celebrowana przez 
ks. Romana Tupaja.

Po nabożeństwie nastąpił przemarsz 
pod strażnicę, gdzie miał miejsce uro-
czysty apel. Były serdeczne życzenia 
i gratulacje skierowane do strażaków 
z młochowskiej jednostki, obchodzą-
cej jubileusz 75-lecia istnienia, a także 
podziękowania dla wszystkich stra-
żaków ochotników z terenu gminy 
Nadarzyn z okazji ich święta. Wręczo-
no medale i wyróżnienia pożarnicze 
osobom szczególnie zaangażowanym 
w działalność na rzecz młochowskiej 
jednostki i ochrony przeciwpożarowej.

75-lecie OSP Młochów

Wśród obecnych gości byli 
przedstawiciele władz samorządo-
wych gminy Nadarzyn, z Dariuszem 
Zwolińskim, wójtem gminy na cze-
le, przedstawiciele PSP Pruszków, ze 
Sławomirem Przybyszem, zastępcą 
komendanta, zaprzyjaźnione jednostki 
Ochotniczych Straży Pożarnych oraz 
mieszkańcy gminy Nadarzyn.

Oprawę muzyczną uroczysto-
ści przygotowała Orkiestra OSP 
Nadarzyn.

4 maja – Dzień Strażaka
Dla wszystkich Strażaków 

podziękowania za ofiarność, 
trud i poświęcenie w misji 
ratowania życia, zdrowia 

i mienia ludzkiego. Życzymy, 
aby podejmowany przez Was 

trud był źródłem osobistej 
satysfakcji. Życzymy wszelkiej 

pomyślności i zdrowia!
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