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Wiadomości Nadarzyńskie

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkań-
cy. Rok 2018 powoli, acz nieubłaganie 
dobiega końca. Rok bardzo ciekawy, 
pełen emocji, licznych zmian, trudnych 
decyzji, społecznej mobilizacji. Byliśmy 
jedyną Gminą w Polsce, w której dwu-
krotnie odbyły się wybory samorządowe. 
Mieszkańcy Gminy Nadarzyn zdali te 
testy celująco osiągając bardzo wysoką 
frekwencję wyborczą. To również rok ju-
bileuszowy, 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości. Bardzo licznie  
świętowaliśmy to wydarzenie 11 listopa-
da na nadarzyńskim rynku i w Kościele 
pod wezwaniem św. Klemensa.

Dużo działo się także w gminnej infra-
strukturze. Przede wszystkim już bliżej 
niż dalej do zakończenia przebudowy 
trasy S8. Został oddany dla kierowców 
ciąg główny trasy, węzeł Młochów-Sta-
ra Wieś, wiadukty Rusiec–Nadarzyn 
oraz Rozalin-Urzut, kładki dla pieszych 
i część serwisówek. Nadal trwają prace 
m.in. nad uruchomieniem węzła Nada-
rzyn. Koniec prac przewidziany jest  
w połowie 2019 roku. 

Również samorząd w tym roku wy-
konał bardzo dużo w zakresie budowy, 
utwardzania oraz remontów ulic przebu-
dowując ponad 40 km dróg gminnych.

Do tego powstało wiele kilometrów 
nowych ścieżek rowerowych. Kilkana-
ście ulic w tym roku zyskało oświetlenie. 
Zainwestowaliśmy także duże środki fi-
nansowe w odwodnienie, dofinansowu-
jąc spółkę wodno-melioracyjną. Dzięki 
temu naprawiono kilkanaście przepu-
stów, przeprowadzono prace konserwa-
cyjne urządzeń melioracyjnych oraz wy-
kopano kilka kilometrów nowych rowów 
odwadniających głównie pas drogowy. 
Urząd Gminy zakończył prace związane 
z budową kanalizacji sanitarnej na kilku 
ulicach w Wolicy i Nadarzynie. Systema-
tycznie także w miarę technicznych moż-
liwości, do sieci wodno-kanalizacyjnej 
przyłączani byli kolejni mieszkańcy.

Ponad 10 mln złotych nadarzyński sa-
morząd zainwestował w swoje placówki 
oświatowe, głównie z powodu nowej 
reformy oświaty. Szkoły Podstawowe  
w Młochowie i Nadarzynie wzbogaciły 
się o nowe klasopracownie, biblioteki 
oraz świetlice, stołówki i aneksy ku-
chenne. W SP Kostowiec oddaliśmy do 
użytku nowoczesną salę gimnastyczną, 
w Ruścu przystosowaliśmy sale na po-
trzeby nowego oddziału przedszkolnego 
dla trzylatków, a w przedszkolu w Wolicy 
wyremontowane zostały łazienki i toale-
ty, przy okazji cały obiekt przyłączono do 
nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej. 

Placówki zyskały nowe meble, kompute-
ry i pomoce dydaktyczne.

Duże środki przeznaczyliśmy także 
na rozbudowę tzw. terenów zielonych  
w Wolicy, Walendowie oraz Nadarzy-
nie (Pastewnik). W następnych latach 
będziemy stale „udoskonalali” te tereny 
tak, aby stałełyusię one miejscem odpo-
czynku i rekreacji dla wszystkich miesz-
kańców naszej Gminy.

Jednym z ważniejszych działań naszego 
Urzędu było przystąpienie do programu 
unijnego OZE (Odnawialne Źródła Ener-
gii) skierowanego za pośrednictwem Re-
feratu Pozyskiwania Środków Unijnych 
i Inwestycji do prywatnych, indywidu-
alnych mieszkańców Gminy. W jego ra-
mach ponad 300 domów zostało wyposa-
żonych w: ogniwa fotowoltaiczne, pompy 
ciepła lub termomodernizację.

Co czeka Nas w 2019 roku?
W działaniach inwestycyjnych przede 

wszystkim dalsza przebudowa dróg 
gminnych (utwardzenie, oświetlenie  
i ich odwodnienie). W przyszłym roku 
prace nie będą tak intensywne jak w bie-
żącym, jednak obejmą one kilkanaście 
kilometrów kolejnych dróg gruntowych. 
Jednym z głównych działa ,w dużej mie-
rze realizowanym ze środków unijnych, 
będzie budowa dużego centrum autobu-
sowego (Parkuj i Jedź) przy UG. Nowe 
centrum przesiadkowe i całkiem nowy 
układ dróg lokalnych opartych na serwi-
sówkach trasy S8 stanie się podstawą do 
stworzenia koncepcji transportu publicz-
nego w naszej Gminie.

Druga duża inwestycja przyszłego roku 
to kolejny etap budowy ścieżek rowero-
wych w Starej Wsi, Walendowie, Krako-
wianach, Rozalinie i Urzucie. Tu również 
w dużej mierze skorzystamy ze środków 
unijnych.

W przyszłym roku duży nacisk położy-
my na budowę kolejnych odcinków ka-
nalizacji sanitarnej w Rozalinie i Urzucie. 
Rozpoczniemy rozbudowę i moderniza-
cję oczyszczalni ścieków w Młochowie, 
a po otrzymaniu stosownych pozwo-
leń także w Walendowie i Nadarzynie. 
Wspólnie z Przedsiębiorstwem Komu-
nalnym Nadarzyn zainwestujemy w te 
działania ponad 30 mln złotych.

Przewidujemy także inwestycje zwią-
zane z siecią wodociągową. Budowa dru-
giej nitki od ujęcia wody w Woli Krako-
wiańskiej do  Ruśca, na realizacje czekają 
także m.in.  duże  projekty w Kajetanach 
i Starej Wsi.

Planujemy także inwestowanie w te-
reny zielone zarówno już istniejące jak  
i nowe w Starej Wsi i Strzeniówce. Wy-

konamy projekt budowy nowego Ośrod-
ka Zdrowia z dziennym domem opieki 
dla osób starszych i niepełnosprawnych, 
a także Centrum Sportu i Rekreacji.

Ogromnym wyzwaniem dla samorządu 
będzie utrzymanie na dotychczasowym 
poziomie stawek opłat za wodę,kanali-
zację, czy śmieci. Informacje napływają-
ce z innych gmin nie są optymistyczne.  
Wyniki przeprowadzanych tam przetar-
gów na odbiór odpadów stałych pokazu-
ją wzrost cen o 100-150%, na dostawy 
energii elektrycznej (oświetlenie uliczne, 
budynki użyteczności publicznej – szko-
ły, przedszkola, świetlice, hale sportowe 
itp.) wzrost cen o 60-70%, a gazu o 60-
80%. Od dłuższego czasu nasi urzędnicy 
analizują wydatki w tym zakresie oraz 
umowy. UG prowadzi rozmowy z na-
szymi dostawcami w celu wypracowania 
dobrych dla wszystkich rozwiązań.

Przedstawiłem Państwu tylko część 
działań, które zrealizowaliśmy w mi-
jającym roku oraz wycinek tego czym, 
będziemy się zajmować w roku następ-
nym. Tematów jest bardzo wiele, dotyczą 
choćby: ochrony środowiska (zachwia-
nie stosunków wodnych, bezdomność 
zwierząt, działania antysmogowe), bez-
pieczeństwa, geodezji, podatków, eduka-
cji, kultury, sportu, prac porządkowych, 
wdrażania nowych technologii, współ-
pracy Gminy z firmami zajmującymi się 
budową wielopasmowego, szybkiego 
Internetu itp.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego 
Narodzenia życzę Państwu zdrowych, 
pogodnych i rodzinnych Świąt spędzo-
nych w gronie najbliższych. 

W Nowym Roku życzę spełnienia pla-
nów, marzeń i najskrytszych pragnień, 
wiele radości, serdeczności i optymizmu, 
którymi będziemy umieli podzielić się 
z innymi. No i oczywiście wspaniałych 
prezentów pod choinką i szampańskiej 
sylwestrowej zabawy.

Do Siego Roku.
Dariusz Zwoliński 

Wójt Gminy Nadarzyn
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Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć Państwu, aby

świąteczny czas przepełniony był 
radością, ciepłem i rodzinną atmosferą.

Niech przyniesie odpoczynek i chwile
wytchnienia od codziennych obowiązków

oraz energię i pomyślność 
na cały następny rok 

Dariusz Zwoliński wójt gminy, 
Danuta Wacławiak  

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn 
wraz z Radnymi i Sołtysami

W dniu 20 listopada br. pani Mał-
gorzata Wąsiewicz – wybrana na 
radną Starej Wsi w wyborach samo-
rządowych, jakie odbyły się 21 paź-
dziernika br.  – złożyła oświadczenie 
o zrzeczeniu się mandatu radnego 
wraz z oświadczeniem o odmowie 
złożenia ślubowania. W związku  
z powyższym, zgodnie z przepisa-
mi Kodeksu wyborczego Komisarz 
Wyborczy w Warszawie II wydał Po-
stanowienia z dnia 26 listopada 2019  
r. w sprawie wygaśnięcia mandatu 
radnego, natomiast Wojewoda Ma-
zowiecki wydał Zarządzenie Nr 944 
z dnia 14 grudnia 2018 roku w spra-
wie wyborów uzupełniających do 
Rady Gminy Nadarzyn.  Załączni-
kiem do Zarządzenia jest kalendarz 
wyborczy, określający dni, w któ-
rych upływają terminy wykonania 
czynności wyborczych przewidzia-
nych w ustawie z dnia 5 stycznia 
2011 r. Kodeks wyborczy.
Wybory odbędą się zatem w dniu 10 
lutego 2019  roku, w okręgu nr 11 

 Wybory uzupełniające w Starej Wsi
ZARZĄDZENIE Nr 944    

WOJEWODY MAZOWIECKIEGO 

   z dnia 14 grudnia 2018 r. 

w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn 

 

 Na podstawie art. 385 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.  Kodeks wyborczy (Dz. U.  

z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) w związku z postanowieniem Komisarza Wyborczego  

w Warszawie II nr DWW-773-14/18 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie stwierdzenia 

wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Nadarzyn zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Nadarzyn w jednomandatowym 

okręgu wyborczym nr 11. 

 

§ 2. W okręgu wyborczym nr 11 wybierany będzie jeden radny. 

 

§ 3. Datę wyborów wyznacza się na dzień 10 lutego 2019 r. 

 

§ 4. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych, przewidzianych 

w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy, określa kalendarz wyborczy, 

stanowiący załącznik do zarządzenia. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego i podlega podaniu do publicznej wiadomości na 

obszarze Gminy Nadarzyn. 

 

          

 WOJEWODA MAZOWIECKI 

 

ZDZISŁAW SIPIERA 
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Załącznik do zarządzenia Nr 944 
Wojewody Mazowieckiego  
z dnia 14 grudnia 2018 r. 

 
KALENDARZ WYBORCZY 

Termin wykonania czynności 
wyborczej 

Treść czynności 

do dnia 17 grudnia 2018 r. 

 podanie do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia 
wójta, informacji o granicy i numerze okręgu wyborczego  
i liczbie wybieranych radnych w okręgu, w którym 
zarządzono wybory uzupełniające oraz o siedzibie Gminnej 
Komisji Wyborczej w Nadarzynie, 

 zawiadomienie Komisarza Wyborczego w Warszawie  II  
o utworzeniu komitetu wyborczego oraz zamiarze zgłaszania 
kandydatów na radnego 

do dnia 27 grudnia 2018 r.  zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Warszawie II kandydatów 
do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Nadarzynie 

do dnia 1 stycznia 2019 r.  powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II 
Gminnej Komisji Wyborczej w Nadarzynie 

do dnia 6 stycznia 2019 r.  
do godz. 24.00 

 zgłaszanie do Gminnej Komisji Wyborczej w Nadarzynie list 
kandydatów na radnego  

do dnia 11 stycznia 2019 r. 

 zgłaszanie do Komisarza Wyborczego w Warszawie II 
kandydatów do składu obwodowej komisji wyborczej, 

 podanie do wiadomości publicznej w formie obwieszczenia 
informacji o numerze i granicy obwodu głosowania oraz 
wyznaczonej siedzibie obwodowej komisji wyborczej 

do dnia 20 stycznia 2019 r. 

 powołanie przez Komisarza Wyborczego w Warszawie II   
obwodowej komisji wyborczej, 

 przyznanie przez Gminną Komisją Wyborczą w Nadarzynie 
numerów dla zarejestrowanych list kandydatów,  

 sporządzenie spisu wyborców, 
 przekazanie informacji o wyborach wyborcom 

do dnia 26 stycznia 2019 r. 

 podanie do publicznej wiadomości w formie obwieszczenia 
Gminnej Komisji Wyborczej w Nadarzynie informacji o 
zarejestrowanych listach kandydatów na radnego, 
zawierających numery list, skróty nazw komitetów, dane  
o kandydatach umieszczone w zgłoszeniach list wraz  
z ewentualnymi oznaczeniami kandydatów  

 zgłaszanie zamiaru głosowania korespondencyjnego,  
w tym z użyciem nakładki w alfabecie Braille'a  

  
do dnia 1 lutego 2019 r.  składanie wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do 

głosowania 

8 luty 2019 r.  zakończenie kampanii wyborczej  

9 luty 2019 r.  przekazanie przewodniczącemu obwodowej komisji 
wyborczej spisu wyborców  

10 luty 2019 r.  
godz. 7.00 – 21.00 

 głosowanie 

 

obejmującym swoim zasięgiem 
terytorialnym Starą Wieś (z wy-
jątkiem ulic: Bajkowa, Baśniowa, 
Calineczki, Krokusowa, Srebrna  
i Starowiejska). Granice okręgu wy-
borczego jak również numer okręgu 
i liczba wybieranych radnych oraz 
siedziba Gminnej Komisji Wybor-
czej,  podane zostały do wiadomo-
ści publicznej w formie Obwiesz-
czenia Wójta Gminy Nadarzyn  
z dnia 14 grudnia 2019 r. 

Wszelkie informacje na temat 
wyborów uzupełniających znajdą 
Państwo w Biuletynie Informacji 
Publicznej – zakładka „Wybory” 
i „Wybory uzupełniające do Rady 
Gminy Nadarzyn 2019”: https://bip.
nadarzyn.pl/532,wybory-uzupelnia-
jace-do-rady-gminy-nadarzyn-2019) 
oraz na stronie internetowej Gmi-
ny Nadarzyn w zakładce na stronie 
głównej: „Wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Nadarzyn 10.02.2019”: 
(https://www.nadarzyn.pl/532,wy-
bory-uzupelniajace-do-rady-gminy-
-nadarzyn-2019)

Edyta Gawrońska
Sekretarz Gminy Nadarzyn

W A Ż N E  S P R A W Y  N A  B I E Ż Ą C O . . .

Inwestycje gminne
Drogi 

Zakończono prace 
związane z przebu-
dową drogi gminnej 
w zakresie budowy 
oświetlenia ulicznego 
przy ul. Kanarkowej  
w Młochowie (fot. 
obok). Ponadto trwa 
budowa oświetle-
nia przy ul. Magnolii  
w Strzeniówce. Wy-
konano także doku-
mentację projektową 
oraz uzyskano pozwolenia na re-
alizację oświetlenia w ul. Sadowej 
w Walendowie, Przytulnej w Woli 

Krakowiańskiej, Kukułki w Strze-
niówce, ul. Granicznej i Makowej  
w Nadarzynie.

W ostatnim czasie w ramach 
bieżącego utrzymania wyrówna-
no nawierzchnie ramach bieżą-
cego utrzymani dróg gminnych  
w Ruścu oraz w Kajetanach, po-
nadto na bieżąco, na podstawie 
zgłoszeń uzupełniane są ubytki  
w jezdni. 

Oświetlenie

Podpisano umowę na zaprojekto-
wanie i budowę parkingu w ramach 
Parkuj i Jedź. 
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Kanalizacja -  
Aglomeracja 

Nadarzyn
Powiatowy Inspektorat Nadzo-

ru Budowlanego odebrał prace, 
związane z rozbudową sieci kana-
lizacyjnej w Nadarzynie. 

Referat Inwestycji informuje  
o możliwości wykonywania przy-
łączy kanalizacyjnych w miej-
scowości Nadarzyn (ulice: Żół-
wińska, Szyszkowa, Tulipanowa, 
Graniczna i Babiego Lata).

W związku z powyższym 
osoby zainteresowane przyłą-
czeniem do wykonanej kanali-
zacji zapraszamy do kontaktu  
z Przedsiębiorstwem Komunal-
nym Nadarzyn celem dopełnie-
nia wymaganych formalności 
(tel. 22 739 42 00).

Projekt „Rozbudowa istniejącej sieci 
kanalizacyjnej w aglomeracji Nadarzyn” 

w ramach działania 2.3 „Gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś 

priorytetowa „Ochrona środowiska,  
w tym adaptacja do zmian klimatu” Pro-

gramu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020. Umowa o dofi-

nansowanie nr POIS.02.03.00-00-0221/16-
00 z dnia 31 maja 2017 roku

Radni VIII kadencji podczas 
listopadowej (28 listopada) se-
sji zajmowali się między innymi 
określeniem zasad rozliczania 
tygodniowego obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycie-
li, dla których ustalony plan za-
jęć jest różny w poszczególnych 
okresach roku szkolnego. Podjęli 
uchwały w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego 
planu zagospodarowania prze-
strzennego działek w Wolicy, 
Nadarzynie i Walendowie. Wy-
razili zgody na oddanie w dzier-
żawę, na czas oznaczony dłuższy 
niż 3 lata, części nieruchomości 
stanowiących drogi wewnętrzne, 
będące własnością Gminy Nada-
rzyn ul. Kruczej w Nadarzynie, 
Zajączka w Rozalinie, Starej Wsi 
i Strzeniówce. Radni utrzymali 

Relacja z ostatnich w tym roku 
sesji Rady Gminy Nadarzyn

na dotychczasowym poziomie 
(obniżoną w lipcu decyzją rady) 
wysokość wynagrodzenia Wójta 
Gminy Nadarzyn. 

Tradycyjnie sesja zakończyła 
się zmianami w budżecie gminy i 
Wieloletniej Prognozie Finanso-
wej Gminy Nadarzyn. 

Ostatnia w tym roku sesja Rady 
Gminy Nadarzyn odbyła się 17 
grudnia 2018 r. Radni między 
innymi uchwalili wzór formu-
larzy informacji i deklaracji po-
datkowych obowiązujących od 
2019 roku. Podjęli także uchwa-
łę w sprawie zmiany uchwały 
Nr I.3.2018 Rady Gminy Nada-
rzyn z dnia 21 listopada 2018 r.  
w sprawie powołania Komisji 
Rewizyjnej.

          red.

Gdy na ulicy  
zgasną latarnie...

Przypominamy, że w godzinach pracy urzędu awarie oświe-

tlenia ulicznego można zgłaszać do Referatu Rolnictwa, Ochro-

ny Środowiska i Gospodarki – wewn. 146 lub 145.

Poza godzinami pracy, awarie należy zgłaszać bezpośrednio 

do firmy konserwującej (prowadzącej działalność gospodarczą 

pn. ELES-BUD, z siedzibą w Kobyłce, ul. Powstańców 4a/2.), 

z którą Gmina Nadarzyn zawarła umowę na „konserwację urzą-

dzeń oświetlenia ulic”.

Całodobowy numer do firmy: 
507 422 013 lub 603 623 717.

PKN płatności 
kartą

Informujemy, że od 10 
grudnia bieżącego roku  
w kasie Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Nadarzyn Sp. 
z o.o. istnieje możliwość 
płatności kartą za wszyst-
kie usługi świadczone przez 
PKN Sp. z o.o. 

PKN Sp. z o.o.

Referat Inwestycji
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kampanii. Sąd zakazał Brańskie-
mu dalszego rozpowszechniania 
kłamstw oraz zobowiązał go do pu-
blikacji oświadczenia m.in. na pro-
filu społecznościowym. Dodatkowo 
Krzysztof Brański musi wpłacić  
2 tys. zł na Stowarzyszenie Szla-
kiem Tęczy.

Nadarzyn.tv – kolejne  
sprostowanie musi zostać 
opublikowane

23 listopada br. Sąd Apelacyjny 
oddalił apelację redaktora naczel-
nego nadarzyn.tv od korzystnego 
dla Gminy Nadarzyn wyroku Sądu 
Okręgowego w Warszawie, który 
nakazał umieszczenie sprostowania 
nieprawdziwych informacji w jed-
nym z artykułów opublikowanych 
wiosną br. Poza obowiązkiem publi-
kacji Wiktor Majewski ma obowią-
zek zwrócić Gminie koszty procesu 

Sąd zobowiązuje  
Wiktora Majewskiego  
do publikacji kolejnego 

sprostowania
Sąd Okręgowy w Warszawie zobowiązał Wik-

tora Majewskiego do opublikowania kolejnego 
sprostowania. Dotyczy ono nieprawdziwych 
informacji znajdujących się w artykule z 4 
czerwca br. na portalu nadarzyn.tv. W sprosto-
waniu powinno zostać zawarte m.in. stwierdze-
nie dotyczące emisji obligacji inwestycyjnych, 
iż „(…) program opóźnił się przez opieszałość 
Komisarza Nowaka i Prezesa Brańskiego (…)”  
Zgodnie z wyrokiem Wiktor Majewski zobowią-
zany jest również do zwrotu kosztów postępo-
wania.

red.

Bezprawne zwolnienie 
pracownika PKN przez 

Brańskiego (PiS)
Sąd Rejonowy dla Warszawy Żoli-

borza przyznał racj jednej z pracow-
nic Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Nadarzyn zwolnionej dyscyplinar-
nie przez byłego prezesa Krzysztofa 
Brańskiego. W ocenie sądu wyrzucił 
tę osobę z pracy „ (…)na podstawie 
własnego, subiektywnego przekona-
nia o jej winie, czy z chęci zemsty, 
a nie na podstawie udowodnionego 
ciężkiego naruszenia podstawo-
wych obowiązków pracowniczych 
(…)” Właśnie dlatego zgodnie  
z wyrokiem Sądu Spółka musi zapła-
cić ponad 10 tys. zł odszkodowania. 
Kandydat na wójta Krzysztof Brań-
ski (PiS) jeszcze w trybie wybor-
czym prawomocnie przegrał sprawę 
dotyczącą rozpowszechniania nie-
prawdziwych informacji podczas 

– w wysokości blisko 2 tys. zł.

Bezprawne zwolnienie  
Dyrektor NOK 

Do Urzędu Gminy oficjalnie 
wpłynął wyrok Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w War-
szawie. Sąd stwierdził nieważność 
zarządzenia byłego Komisarza No-
waka (PiS) w sprawie odwołania 
Kamili Michalskiej z funkcji Dy-
rektora Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury przed upływem kadencji. 
Wbrew temu co Komisarz mówił 
na Sesji Rady Gminy Nadarzyn 31 
stycznia 2018 r. o łamaniu prawa 
przez urzędników – to on naruszył 
prawo niedopełniając obowiązku 
zasięgnięcia opinii nadarzyńskich 
organizacji kulturalnych.

Czekamy na wykonanie decyzji 
Sądu we wszystkich wymienionych 
powyżej sprawach.

red.

Przegrane sprawy Dariusza Nowaka,  
Wiktora Majewskiego i Krzysztofa Brańskiego
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Seniorzy z Nadarzyna  
w świątecznym kilmacie

„Umarłych wieczność 
dotąd trwa, dokąd pamięcią 

im się płaci.”

W.Szymborska

8 grudnia minął rok od dnia kie-
dy odszedł Wójt Janusz Grzyb. 
Postać nietuzinkowa i niezwykła. 
Przez niemal 20 lat gospodarz 
Gminy Nadarzyn. Przełożony, 
przyjaciel. Nauczyciel z zawodu 
samorządowiec z wyboru.

Otwarty na potrzeby dru-
giego człowieka i działalność 
społeczną. Z wielkim zaanga-
żowaniem podchodził do wy-
konywanych obowiązków, w 
podejmowanych działaniach wy-

kraczając daleko poza 
ich zakres. Kochał lu-
dzi. Zawsze otwarty 
był na dialog z wiel-
ką wyrozumiałością  
i sercem pracował 
dla dobra Gminy. 
Niezaprzeczalny jest 
fakt jego ogromnych 
zasług i dobra jakie 
zostawił po sobie. 
Dobra namacalne-
go – w postaci infra-
struktury m.in. dro-

Janusz Grzyb - pamiętamy...
gowej, oświatowej, sportowej, ale 
także dobra niewidocznego, tego  
w sercach i pamięci osób, z który-
mi budował naszą mała ojczyznę  
i jej oblicze. 

Wójt Janusz Grzyb wyznaczał 
kierunki rozwoju Gminy, myślał 
przyszłościowo, czego efekty mo-
żemy obserwować. Pozostawił 
trwałe dzieło i na zawsze zapisał 
się w pamięci i sercach Mieszkań-
ców Gminy.

red.

Czwartkowe spotkanie seniorów w Bibliotece Publicznej 
Gminy Nadarzyn miało wyjątkowy, świąteczny charakter. 
Tym razem nie rozmawialiśmy o książkach, lecz składali-
śmy sobie życzenia i wspólnie śpiewaliśmy kolędy. 

Nasze czytelniczki przygotowały ciasto oraz wspaniałe 
bożonarodzeniowe dekoracje. Przy filiżance kawy i herbaty 
mieliśmy okazję wspólnie powspominać nasze dawne spo-
tkania i najciekawsze wydarzenia. Miła, rodzinna atmosfera 
sprawiła, iż trudno było się rozstać. Na szczęście zobaczymy 
się już niebawem, przy okazji kolejnych spotkań.

Zapraszamy również na stronę biblioteki:
www.biblioteka.nadarzyn.pl

fot. archiwum biblioteki
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W październiku Gmina Nadarzyn dopłaciła do 165 biletów 
metropolitalnych Mieszkańców Gminy Nadarzyn.

Przypominamy, że gmina od października uczestniczy w pro-
gramie Bilet Metropolitalny. W ramach rozszerzonego poro-
zumienia Warszawa+ samorządy gmin, które mają podpisane 
stosowne porozumienie z władzami stolicy, dokładają się do bi-
letów osób płacących podatki w tych gminach w ramach biletu 
metropolitalnego.

red

Bilet metropolitalny 
– dopłaty gminy

24 grudnia  
Urząd Gminy  

będzie nieczynny
Urząd Gminy Nadarzyn będzie 

nieczynny 24 grudnia 2018 r. /Wi-
gilia Bożego Narodzenia/. Odpra-
cowanie dnia wolnego nastąpiło  
w dniu 8 grudnia 2018 r. (sobota).

Zarządzenie Nr 131/2018 Wójta 
Gminy Nadarzyn z dnia 27.11.2018 
r. w sprawie ustalenia dnia wolne-
go dla pracowników Urzędu Gmi-
ny Nadarzyn.

Nowa wystawa przy pl. Poniatowskiego w Nadarzynie 

Zapraszamy do obejrzenia wystawy poświęconej działalności harcerzy  
z Nadarzyńskiego Szczepu WATAHA im.  Żołnierzy Wyklętych. 

13 grudnia w sali konferen-
cyjnej Urzędu Gminy odbyła 
się inauguracja Ogólnopolskiej 
Karty Seniora w Nadarzynie. 
Założenia programu przedsta-
wił Marek Pilch ze Stowarzy-
szenia MANKO. 

Podczas inauguracji programu 
seniorzy odebrali imienne karty, 
które wręczył im, uczestniczący 

w spotkaniu, Dariusz Zwoliński 
- Wójt Gminy Nadarzyn. Do-
tychczas złożono 90 wniosków 
o wydanie dokumentu w Gmi-
nie Nadarzyn. Posiadacze kar-
ty mogą korzystać z upustów 
cenowych w wielu firmach na 
terenie całego kraju. W Gminie 
Nadarzyn do programu przystą-
piły dotychczas trzy podmioty. 

Są to firmy: Suchy Badyl, Stu-
dio Figura oraz Agroturystyka - 
Pokoje Zimna Woda.

Wniosek o wydanie karty se-
niora może złożyć każdy, kto 
ukończył 60 rok życia. Wy-
pełniony kwestionariusz nale-
ży złożyć w kancelarii Urzędu 
Gminy Nadarzyn.

red.

Ogólnopolska Karta Seniora dla  
Mieszkańców Nadarzyna
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Zapraszamy do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl
facebook:  Gmina Nadarzyn

Zapraszamy także do oglądania materiałów filmowych z uroczystości, imprez sportowych i kulturalnych 

w samorządowej telewizji  iTVNadarzyn

Szanowni Państwo, czujecie już ma-
gię świąt? 

Świecące dekoracje błyszczą na pl. 
Poniatowskiego w Nadarzynie. W tym 
roku przybyła tam piękna, strojna cho-
inka. Druga, tradycyjnie stoi przed 
Urzędem Gminy.

Świątecznego szyku nabrały także 
gminne ulice. 

Sezon na nastrojowe, świąteczne fotki 
uznajemy za rozpoczęty, zwłaszcza po 
pierwszych opadach śniegu!!!

red.

Idą święta....
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Działania antysmogowe to jeden  
z ważniejszych aspektów pracy 
Urzędu Gminy Nadarzyn. Świado-
mi, jak istotną kwestią jest jakość 
powietrza, którym oddychamy od 
kilku lat realizujemy projekty przy-
czyniające się do ograniczenia emi-
sji zanieczyszczeń do powietrza. 
Dotąd zrealizowano działania, któ-
rych całkowita wartość wyniosła 
przeszło 21 mln zł (21221555,65). 
Następne projekty są realizowane,  
a kolejne planowane.

Wśród zrealizowanych zadań 
była wymiana 19 pieców węglo-
wych na gazowe w ramach projektu 
„Wymiana pieców węglowych dla 
mieszkańców Gminy Nadarzyn”. 
Całkowita wartość zadania wynio-
sła 139 300,02 zł brutto. W ramach 
projektu „Odnawialne Źródła Ener-
gii w Gminie Nadarzyn” zaprojek-
towano, dostarczono, zamontowano  
i uruchomiono na budynkach miesz-
kalnych 125 instalacji fotowolta-
icznych, 57 instalacji kolektorów 
słonecznych, 63 instalacje pomp 
ciepła do ogrzewania budynków, 26 
instalacji powietrznych pomp cie-
pła do przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Wartość zadania wynio-
sła 7 467 735,62 zł brutto. Mając na 
uwadze, że powietrze zanieczysz-
czają także spaliny samochodowe 
gmina dołożyła starań by zachęcić 
mieszkańców do przesiądnięcia 
się na rower. W ramach projektu 
„Budowa sieci dróg rowerowych 
w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT 
dla WOF 2014 – 2020+ polegają-
cego na budowie dróg rowerowych  
i pieszo – rowerowych w pasie dro-
gowym dróg publicznych, gmin-
nych i powiatowych na terenie gmi-
ny Nadarzyn” wykonano 20,75 km 
ścieżek rowerowych i pieszo – ro-
werowych oraz 7 punktów bike and 
ride, z 70 miejscami postojowymi. 
Całkowita wartość zadania wyniosła 
13 614 520,01 zł brutto.

Realizowany jest  projekt „Par-
kuj i jedź w Gminie Nadarzyn”, 
w ramach którego powstanie 220 
miejsc parkingowych, w tym 8 

Smog na celowniku gminy
przeznaczonych dla osób niepełno-
sprawnych i 40 przeznaczonych dla 
rowerów oraz 4 perony autobuso-
we i poczekalnie. Celem projektu 
jest redukcja indywidualnego ruchu 
samochodowego na korzyść komu-
nikacji gminnej. Wartość projektu 
to 5 780 087,67 zł brutto. W ra-
mach projektu „Budowa sieci dróg 
rowerowych w Gminie Nadarzyn  
w ramach ZIT – kolejny etap” wy-
konanych zostanie następne 17,118 
km ścieżek rowerowych, 6 punktów 
bike and ride – każde z 10 miejsca-
mi postojowymi. Wartość projektu 
– 8 629 331,82 zł brutto. 

Gmina oczekuje na wynik kon-
kursu, w ramach którego ubie-
ga się o dofinansowanie projek-
tu „Ograniczenie niskiej emisji  
w Gminie Nadarzyn”. Projekt za-
kłada wymianę 28 pieców, w tym  
u 10 mieszkańców oprócz wymiany 
pieca przewidziane są prace termo-
modernizacyjne. W przypadku kilku 
mieszkańców zaplanowane są rów-
nież prace związane z montażem 
instalacji odnawialnych źródeł ener-
gii. Całkowity koszt tego projektu to 
1 162 107,10 zł brutto. 

Od 1 lipca 2018 r. w Gminie 
Nadarzyn obowiązują przepisy za-
warte w podjętej przez Sejmik Wo-
jewództwa Mazowieckiego uchwa-
le antysmogowej. Wprowadza ona 
ograniczenia i zakazy w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których 
następuje spalanie paliw. Jej celem 
jest ograniczenie stężenia pyłów  
i substancji szkodliwych w powie-
trzu poprzez wprowadzenie ograni-
czeń w zakresie stosowanego opału. 
Określa także dopuszczalne normy 
granulacji stosowanego węgla lub 
wilgotności stosowanego drewna 
opałowego.

W celu skutecznego przestrzega-
nia uchwały antysmogowej wszyscy 
strażnicy gminni zostali przeszkole-
ni w zakresie pobierania próbek od-
padów paleniskowych i wyposażeni 
w niezbędny sprzęt do pomiaru wil-
gotności drewna.

W ramach walki z nielegalnym 

spalaniem odpadów w domowych 
instalacjach grzewczych (zakaza-
nych na mocy przepisów ustawy  
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpa-
dach) strażnicy gminni dokonują 
kontroli palenisk. W ramach gmin-
nego systemu odbierania odpadów 
komunalnych uwzględniono odbie-
ranie odpadów zielonych z posesji 
w PSZOK, a także sprzed nieru-
chomości, co ograniczyło ich spa-
lanie na terenie posesji mieszkal-
nych oraz ogrodach działkowych.  
W przypadku spalania śmieci (np. 
folii, wyrobów z tworzyw sztucz-
nych, gumy, lakierowanego drewna) 
a także spalania odpadów zielonych 
w 2016 roku strażnicy podjęli łącz-
nie 86 interwencji, w 2017 r. 78 in-
terwencji, w tym roku 7 interwencji.

W trosce o środowisko w gmi-
nie obowiązuje regulamin usuwa-
nia wyrobów zawierających azbest  
i udzielania dofinansowania dla osób 
fizycznych na ten cel. W wyniku do-
finansowania z budżetu Gminy – od 
2007 roku dokonano utylizacji – ok. 
325 Mg wyrobów zawierających 
azbest, a Gmina przeznaczyła na ten 
cel środki w wysokości 246 387 zł.

Uwaga!!! Od 1 lipca 2018 r. na 
Mazowszu nie wolno spalać w ko-
tłach, piecach i kominkach:

- mułów i flotokoncentratów oraz 
mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem,

- węgla brunatnego oraz paliw sta-
łych produkowanych z wykorzysta-
niem tego węgla,

- węgla kamiennego w postaci 
sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

- paliw zawierających biomasę  
o wilgotności w stanie roboczym 
powyżej 20 % (np. mokrego drew-
na).

Więcej informacji o uchwale an-
tysmogowej dla Mazowsza jest 
zamieszczanych na stronie interne-
towej pod adresem: https://www.
mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/
ochrona-powietrza/art,3,uchwala-
-antysmogowa.html

red.
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Już po raz czwarty gościliśmy 
uczestników konkursu ekologiczne-
go EKO MODA z przedszkoli pu-
blicznych i niepublicznych z terenu 
Gminy Nadarzyn. Tegoroczna edy-
cja konkursu odbyła się pod hasłem 
„Polska w baśniach i legendach”. 
Wraz z uczestnikami konkursu 
przenieśliśmy się do początków 
powstania naszego państwa oraz 
miast, których historie zostały zapi-
sane w legendach. 
Prezentowane postaci z baśni  
i legend zostały wykonane z su-
rowców wtórnych min.: makulatu-
ry, plastiku, korków. Oryginalność 
strojów była dowodem na to, że in-
wencja twórcza i wyobraźnia dzieci 
oraz ich opiekunów nie znaa granic. 
Konkurs był doskonałą okazją do 
wspólnej zabawy, a także dowodem 
na to, że z „niczego” można zrobić 

coś pomysłowego, coś co daje dużo 
radości i satysfakcji. Modelki i mo-
dele prezentowali swoje stroje, kro-

IV Międzyprzedszkolny Konkurs Ekologiczny EKO-MODA

cząc po czerwonym dywanie przy 
dźwiękach muzyki. Jury konkursu, 
w skład którego wchodzili przed-
stawiciele gminnego Referatu Rol-
nictwa, Ochrony Środowiska, P.U. 

Hetman oraz przedstawi-
cielka Rady Rodziców, 
byli pod wielkim wra-
żeniem prezentowanych 
strojów. Werdykt nie mógł 
być inny – wszystkie dzie-
ci zostały zwycięzcami!!!. 
Każdy laureat konkur-
su otrzymał pamiątkowy 
dyplom oraz upominek. 
Pragniemy jeszcze raz 
podziękować wszystkim 

uczestnikom  konkursu  za  wspólną za-
bawę, placówkom za zaangażowanie  

w działalność proekologiczną oraz 
fundatorom dodatkowych upomin-
ków firmie P.U. Hetman. 
Eko-moda to jedno z działań eko-
logicznych służących wzmocnieniu 
więzi emocjonalnej dzieci z wła-
snym środowiskiem przyrodniczym 
i społecznym oraz uświadomienie 
skutków zanieczyszczenia gleby, 
wody oraz powietrza. 
Dziękujemy wszystkim instytu-
cjom, które współpracują z naszym 
przedszkolem w ramach szerzenia 
świadomości ekologicznej naszych 
wychowanków. 

Małgorzata Kmiecik
PP  Nadarzyn

fot. archiwum przedszkola

W środę 5 grudnia do przedszkola 
Publicznego w Młochowie zawitał 
niezwykły gość, pan Michał Gubała 
- leśniczy, pracujący w Leśnictwie 
Młochów. Podczas spotkania leśni-
czy opowiedział o swojej pracy, o 
lesie i mieszkających w nim zwie-
rzętach, wykorzystując prezentację 
multimedialną, różne ilustracje, ob-
razki, eksponaty, naturalne okazy. 
Podkreślił, że człowiek jest gościem 
w lesie i musi szanować zwyczaje 
gospodarzy, czyli zwierząt w nim 
mieszkających. Przedszkolaki przy-
pomniały sobie zasady zachowania 
się w lesie (m.in. zachowanie ciszy, 

porządku, uni-
kanie kontak-
tu z dzikimi 
zwierzętami). 
Dzieci miały 
okazję poznać 
zwyczaje wy-
branych zwie-
rząt zamiesz-
k u j ą c y c h 
lasy naszej okolicy (saren, dzików  
i bobrów). Poznały też historię pew-
nej maleńkiej sarenki, która dzięki 
opiece Pana leśniczego przeżyła  
i mogła później wrócić do swojego 
naturalnego środowiska. Pamiętaj-

my, aby nigdy nie zabierać leśnych 
zwierząt z lasu! Jeszcze raz serdecz-
nie dziękujemy za poświęcony czas, 
upominki i bezcenną wiedzę prze-
kazaną w tak ciekawej formie!

Tekst i foto PP Młochów

Leśniczy z wizytą u przedszkolaków z Młochowa
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Wycieczka klas trzecich z SP Rusiec do Żelazowej Woli i Łowicza
W ramach realizacji programu 

edukacji patriotycznej „Cudze chwa-
licie swego nie znacie, sami nie wie-
cie co posiadacie” uczniowie klas 
trzecich uczestniczyli w wycieczce 
do Żelazowej Woli i Łowicza. Ce-
lem wycieczki było przybliżenie 
dzieciom piękna ziemi ojczystej, 
poszerzenie wiadomości dotyczą-
cych Żelazowej Woli i Łowicza, po-
znanie najważniejszych zabytków 
i obiektów, bliższe poznanie posta-
ci i dzieł największego polskiego 
kompozytora Fryderyka Chopina, 
wzmacnianie poczucia tożsamości 
narodowej, doskonalenie umiejęt-

ności kulturalnego zachowania się  
w różnych sytuacjach i obiektach 
oraz międzyklasowa integracja 
uczniów.

Słoneczny, jesienny poranek  
5 grudnia i piękne okoliczności 
przyrody sprawiły, że chłonęliśmy 
wiedzę o życiu i twórczości Fry-
deryka Chopina w bardzo szybkim 
tempie. Najpierw obejrzeliśmy film 
o dzieciństwie, młodości i dorosło-
ści naszego kompozytora, następ-
nie zwiedzaliśmy dworek, space-
rowaliśmy po urokliwym parku, w 
którym znajdują się rzadkie okazy 
drzew, krzewów i rzeczka Utrata. 
Na koniec uczestniczyliśmy w kre-
atywnych i porządkujących naszą 
wiedzę warsztatach. Poznaliśmy 
mazurki, polonezy, nokturny, etiudy, 
barkarole, kołysanki. A, że nasza na-
uka odbywała się w trakcie zabawy 

połączonej ze zwiedzaniem, które 
przygotowała dla nas wspaniała 
pani przewodnik, nawet się nie zo-

rientowaliśmy z jak 
imponującą wiedzą 
opuszczamy Żelazo-
wą Wolę. 

Pełni pozytywnej 
energii dotarliśmy do 
Łowicza. Tam czekał 
na nas pyszny obiad 
i spacer do Muzeum, 
w którym czekali na 
nas nasi nowi równie 
wspaniali przewod-
nicy. Pierwsza gru-

pa zaczęła od warsztatów, podczas 
których nauczyliśmy się tworzyć 
oryginalne i niepowtarzalne ozdoby 
na choinkę. Oglądaliśmy przepiękne 
wycinanki łowickie, których kolory-
styka i majstersztyk przyprawiają o 
zawrót głowy. Druga grupa w tym 
czasie zwiedzała muzeum i słucha-
ła niesamowi-
tych opowieści 
o zwyczajach 
w i g i l i j n y c h  
i świątecznych 
ludzi zamiesz-
kujących Księ-
stwo Łowickie. 
O g l ą d a l i ś m y 
wnętrze chału-
py, jej wyposa-
żenie, wspaniałe 
stroje i deko-
racje. Najbar-

dziej utkwiły nam  
w pamięci zwycza-
je. Stąd też nasza 
rada….może w tym 
roku zrezygnujmy  
z grochu na wi-
gilii – dzieci 
Wam wszystko 
wyjaśnią, lub –  
o zgrozo – za-
prezentują. Nie 
bądźcie również 
zdziwieni kiedy 

uczestnicy wycieczki, w osobach 
Waszych dzieci zanim usiądą przy 
wigilijnym stole, dmuchną na krze-
sło o „nawoływaniach sylwestro-
wych” już nie wspomnę. To był 
ciekawy dzień, pełen zaskakujących 

wydarzeń, wspaniałych zabytków, 
nietypowa lekcja historii, która na 
pewno pozostanie nam na długo w 
pamięci.

Katarzyna Myzia  
i Agnieszka Siwiec

fot. archiwum szkoły



Wiadomości Nadarzyńskie

10 (235) grudzień 201814

Turniej szachowy SP Nadarzyn 
w Grodzisku Mazowieckim

W sobotę, 8 grudnia czworo 
uczniów z naszej szkoły wzięło 
udział w turnieju szachowym, któ-
ry był rozgrywany w Grodzisku 
Mazowieckim. Byli to: Kuba Krze-
miński z kl. III A, Paweł Klinowski 
i Tomasz Gawroński z kl. IV B oraz 
Filip Frankowski z kl. V B.

Dla naszych uczniów był to 
pierwszy turniej pozaszkolny,  
w którym uczestniczyło 26 za-
wodników. Podczas konkursu roz-
grywano partie szachowe zgodnie  
z przepisami Polskiego Związ-
ku Szachowego. Uczestniczyło  
w nim 26 zawodników. Wszyscy 
nasi uczniowie podczas rozgrywa-
nych partii wykazali się ogromnym 
zaangażowaniem. Postawa chłop-
ców przyczyniła się do zdobycia 

Leśne skrzaty z oddziału przedszkolnego 
w Ruścu odwiedziły Wielką Fabrykę Elfów

Wizyta w Wielkiej Fabryce El-
fów to dobra okazja by poczuć 
świąteczny klimat. Podczas wizyty  
w fabryce dzieci z grupy 4 - lat-
ków „Leśne Skrzaty” wzięły udział  
w przedświątecznych przygotowa-
niach oraz pomogły Elfom stworzyć 
Eliksir świętego Mikołaja. Szuka-
jąc składników, dzieci odwiedziły 

przez Tomka Gawrońskiego i Filipa 
Frankowskiego V kategorii szacho-
wych Polskiego Związku Szacho-
wego, a Pawłowi Klinowskiemu 
i Kubie Krzemińskiemu zabrakło 
niespełna pół punktu.

Uważam, że so-
botni turniej w Gro-
dzisku okazał się 
świetnym trenin-
giem szachowym dla 
naszych uczniów, 
którzy mimo zmę-
czenia kilkugodzin-
nymi rozgrywkami 
wracali do domu  
w świetnych nastro-
jach.

Dziękuję Rodzicom 
za dowiezienie dzieci 

na turniej oraz na miejsce zbiórki.
Katarzyna Dąbrowska-Wężyk

opiekun szkolnego koła  
szachowego

fot. archiwum szkoły

10 punktów z różnorodnymi atrak-
cjami, m.in. punkty edukacyjne, 
interaktywne oraz atrakcje pozwa-
lające dzieciom spożytkować ich 
energię. Na początku wizyty dzieci 
zobaczyły przedstawienie, podczas 
którego dowiedziały się, że Mi-
kołaj wypił przypadkowo „Eliksir 
Antyświąteczny”. Nie ma ochoty na 

rozdawanie prezentów i odwołuje 
Święta. Dzieci pod opieką Elfów 
Przewodników, w grupach wyru-
szyły w podróż po Wielkiej Fabry-
ce w celu odnalezienia składników 
eliksiru świątecznego nastroju.  
W trakcie ponad dwugodzinnej za-
bawy dzieci odnajdywały poszcze-
gólne składniki, aby na końcu zaba-
wy stworzyć Eliksir i odczarować 
świętego Mikołaja. Przedszkolaki 
przeniosły się w magiczny przed-
świąteczny nastrój wędrując po 
świecie elfów, a także spotykając 
świętego Mikołaja, który czekał  
w swoim królestwie i obiecał, że 
już niedługo spełni nasze marzenia. 
Był to niezapomniany, pełen radości 
dzień. 

Kinga Haracz 
wychowawca grupy

fot. archiwum placówki
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6 grudnia, już od rana krążyły 
pogłoski o wizycie św. Mikołaja  
w naszym przedszkolu. Tuż po śnia-
daniu wszystkie dzieci dotarły na 
salę widowiskowo-sportową. Tam, 
czekała na nich super zabawa, któ-
rą poprowadził Skrzat. W raz z nim 
bawiliśmy się, tańczyliśmy i brali-
śmy udział w konkursach, zerkając 
w kierunku drzwi, czy przypadkiem 
nie widać Mikołaja. Ku radości 
dzieci do sali wkroczył Mikołaj, 
który dla wszystkich przyniósł pre-
zenty. Podziękowaliśmy Mikołajo-
wi za nie i zaprosiliśmy Go ponow-
nie obiecując, że zawsze będziemy 
grzeczni.

tekst i foto PP Nadarzyn

Mikołajki w PP Nadarzyn

Maraton pisania listów SP Młochów

Maraton Pisania Listów jest mię-
dzynarodowym wydarzeniem, któ-
rego idea narodziła się w Polsce  
w 2001 roku w warszawskiej grupie 
lokalnej. Maraton Pisania Listów 
odbywa się co roku w weekend 
w okolicach Międzynarodowego 
Dnia Praw Człowieka (10 grudnia). 
Dzięki Maratonowi dochodzi do 
upowszechniania wiedzy na temat 
wolności i praw człowieka. Akcja 
opiera się na założeniu, że poszano-
wanie praw człowieka jest wspólną 
sprawą całego społeczeństwa. 

Maraton Pisania Listów po raz 

XIX, odbył się w terminie 29 XI – 9 
XII 2018r. Podczas niego podejmo-
wane są akcje w obronie konkret-
nych osób, których prawa zostały 
złamane. Zaś jego celem jest wy-
słanie jak największej ilości listów 
i innych apeli (e-maili, faxów, sms) 
do odpowiednich władz 
we wskazanych kra-
jach, tak by skierować 
ich uwagę na naruszenia 
praw człowieka. W tym 
czasie wysyłamy także 
listy solidarnościowe do 
osób lub społeczności, 

których prawa człowieka są naru-
szane.

Jest to najbardziej znane w Pol-
sce wydarzenie angażujące tak dużą 
ilość osób występujących w obronie 
praw człowieka. W 2017 roku napi-
sano 308 838 listów w 705 miejscach 
w kraju, a na całym świecie zostało 
podjętych ok. 5,5 mln akcji. 

Wśród tych wiadomości były 
także słowa wsparcia, które miały 
ogromne znaczenie dla tych wszyst-
kich, o których prawa walczono.

W tym roku uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Młochowie wspierali:

Pavitri Manjhi - Indie
Atena Daemi - Iran
Społeczność Sengwer - Kenia
Gulzar Duishenova - Kirgistan
Nonhle Mbuthuma - RPA
Geraldine Chacón - Wenezuela

tekst i foto archiwum  
SP Młochów
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Paczka dla kombatanta od społeczności  
SP Nadarzyn i nadarzyńskiego LO

Już od dziesięciu lat obwód 
warszawski Zrzeszenia „Wolność  
i Niezawisłość” oraz przedstawi-
ciele współpracujących z nią szkół 
mazowieckich organizują przed 
świętami Bożego Narodzenia akcję 
„Paczka dla kombatanta ze Lwo-
wa oraz rodaków z Wileńszczyzny  
i Obwodu Lwowskiego”.

Do tegorocznej akcji po raz drugi 
przystąpiła również nasza społecz-
ność szkolna SP Nadarzyn i nada-
rzyńskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego. Dzięki ofiarności Uczniów, 
Rodziców i Nauczycieli przekazali-
śmy 24 paczki. Składały się one nie 
tylko z produktów wymienionych  
w spisie, ale równie z innych ar-
tykułów spożywczych- wg uzna-
nia uczniów. Często poszczegól-
nych produktów było też znacznie 
więcej niż tych w spisie. Pudełka, 

(przekazane od organizatorów ak-
cji o odpowiednich wymiarach – 
by zmieściło się ich jak najwięcej  
w podczas transportu) w które za-
pakowaliśmy nasze produkty, były  
w tym roku wykorzystane w 100 %.

Dziękujemy całej społeczno-
ści szkolnej za przygotowanie 
produktów i możliwość przystą-
pienia do tak szlachetnej akcji.

Do każdej paczki dołączyliśmy 
również listy do Rodaków napisane 
przez uczniów szkoły oraz kartki  
z życzeniami od naszej społeczno-
ści szkolnej z okazji Świąt Bożego 
Narodzenia.

Paczki odebrał od nas ppłk Wal-
demar Kruszyński – prezes Zrze-
szenia „Wolność i Niezawisłość”, 
który jest organizatorem akcji, 
mieszkańcem gminy Brwinów. 
Pan Waldemar 7 grudnia udał się 
na Wschód na coroczne spotkanie  
z kresowymi Polakami.

Ofiarność, jaką mogliśmy się wy-
kazać nie jest dla nas zbytnim ob-
ciążeniem, a dla Kombatantów, Ich 
rodzin i coraz mniejszej liczebnie 
tamtejszej Polonii, jest materialnym 
świadectwem, że Polska o nich pa-
mięta.

Jan Paweł II mówił:
„Człowiek jest wspaniałą istotą 

nie z powodu dóbr, które posiada, 
ale jego czynów. Nie ważne jest 
to co się ma, ale czym się dzieli  
z innymi.”

tekst i foto 
Koordynatorzy akcji  

SP Nadarzyn i LO
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„Szlachetna Paczka 2018” z Ruśca
Lubimy pomagać…już po raz drugi Przedszkolaki wraz 

ze swoimi Rodzicami, a także personelem naszej szkoły 
sprawili radość jednej z wielu rodzin czekających na świą-
teczną pomoc. Udało się zebrać wszystkie produkty o któ-
rych marzyli. Oprócz żywności i środków chemicznych, 
na liście potrzebnych rzeczy znalazły się: panele, płytki, 
umywalka, żelazko, maszynka do mięsa, kołdry i podusz-
ki, pościel,  odzież i obuwie. W przygotowanych paczkach 
nie zabrakło również świątecznych, wymarzonych prezen-
tów: blender dla schorowanej mamy, kuferek do makijażu 
dla wzorowej uczennicy, zegarek i rower dla dwóch prze-
miłych chłopców. 

W codziennej rzeczywistości rodzina nie mogłaby sobie 
pozwolić na zakup tych produktów, gdyż nie stać ich na 
to. Miałam okazję osobiście dostarczyć prezenty potrze-
bującym i poczuć ich radość i wdzięczność, a także zo-
baczyć łzy w oczach... które udzieliły się wszystkim tam 
obecnym. Dziękuje w imieniu swoim, a przede wszystkim 
w imieniu Rodziny wszystkim tym , którzy wspomagali 
nas w tym by zebrać całą paczkę - JESTEŚCIE WIEL-
CY!!!! Cieszmy się tym co mamy, dbajmy o zdrowie  
i o najbliższych, mniej narzekajmy i pomagajmy bo warto 
pomagać!!!

 Dorota Sokołowska

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
Gminny Zespół Oświatowy  

uczniom i ich rodzinom, dyrektorom, pedagogom
oraz pracownikom placówek oświatowych

na święta i codzienne dni
życzy nadziei, zadumy nad płomieniem świecy,

piękna poezji, muzyki,
pogodnych świąt, odpoczynku,

nabrania dystansu do tego, co wokół, 
chwil roziskrzonych kolędą,

śmiechem i wspomnieniami.
Wesołych Świąt oraz

pasma sukcesów w nadchodzącym 
Nowym 2019 Roku!
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DEKLARACJE I INFORMACJE  2019
 

Od 2019 roku będą obowiązywały nowe wzory informacji i deklaracji podatku od nieruchomości, 
 podatku rolnego i podatku leśnego zgodnie z 

Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn Nr III.26.2018r   z dnia 17 grudnia 2018r.
Wzory będą dostępne dla podatników po 20 grudnia 2018r.  na stronie 

BIP – karta usług – podatki i opłaty lokalne.

Podatki lokalne 2019
Podatek od nieruchomości, rolny i leśny  

W przypadku nieruchomości we współwłasności osób fizycznych z osobami prawnymi 
(udziały w nieruchomości) stanowiący odrębny przedmiot opodatkowania podatnicy są 
zobowiązani do składania odrębnej deklaracji podatkowej. Deklarację składa się na całą 
nieruchomość a płatność podatku należy uiścić według swojego udziału na rachunek 
bankowy urzędu gminy z dopiskiem jakiej nieruchomości dotyczy i wielkości udziałów.

Podstawa prawna art.3 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 3 ust.5 usta-
wy o podatku rolnym, art.2 ust.4 ustawy o podatku leśnym.

Stawki podatku od nieruchomości na 2019r pozostały bez zmian.

Podatek rolny 
Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn stawka została obniżona do kwoty 32,00 zł za  

1 kwintal.
Stawka podatku rolnego wynosi: 
• dla ha fizycznych (32,00 x 5q) = 160,00 zł za hektar,
• dla ha przeliczeniowych (32,00 x 2,5 q) = 80,00 zł za hektar.

Podatek leśny
Komunikat Prezesa GUS ustalił kwotę przeliczeniową do podatku leśnego na 2019 r. 

wysokości 191,98 zł za 1 m³ drewna.
Stawka podatku leśnego – 191,98 x 0,220 = 42,2356 zł. za 1 ha.

Podatek od środków transportowych 
Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian i obowiązują zgodnie  

z Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn XXVII/289/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku oraz Uchwałą 
Rady Gminy Nadarzyn Nr XI.138.2015 z dnia 30 września 2015 r. w sprawie  zmiany Uchwały 
Nr XXVII/289/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie stawek  po-
datku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2013 r.

Iwona Myśliwy kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;  

tel. 22 729 81 83 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Krzysztof Hamernik

Naczelnik OSP Nadarzyn 

2 listopada w godzinach przed-
południowych zastęp zadyspono-
wano do palącej się sterty suchej 
trawy na tyłach PTAK EXPO. 
Działania strażaków polegały na 
ugaszeniu pożaru a także rozgar-
nięciu pogorzeliska.

3 listopada w godzinach noc-
nych  zastęp wysłano do palą-
cego się domu jednorodzinnego  
w Woli Krakowiańskiej. Działania 
polegały na zasileniu będących na 
miejscu jednostek i prowadzeniu-
pracach rozbiórkowych wewnątrz 
budynku. Na miejscu obecne były 
również PSP Pruszków i OSP 
Młochów. 

4 listopada w godzinach wie-
czornych zastęp uczestniczył  
w usunięciu skutków kolizji 
trzech aut osobowych na trasie S8 
w Wolicy. Nasze działania polega-
ły na zabezpieczeniu miejsca zda-
rzenia. Na miejscu obecne były 
dwa zastępy PSP Pruszków, Po-
licja WRD Pruszków oraz służba 
drogowa. 

9 listopada w godzinach wie-
czornych zastęp uczestniczył  
w usunięciu skutków kolizji 
dwóch aut osobowych w Urzu-
cie. Nasze działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia. Na miejscu obecne były  PSP 
Pruszków, OSP Młochów, Policja 
WRD Pruszków. 

12 listopada w godzinach po-
południowych zastęp uczestni-
czył w usunięciu skutków kolizji 
auta osobowego z dostawczym w 
Jankach. Na miejscu obecne były 
dwa zastępy PSP Pruszków, OSP 
Falenty, Policja WRD Pruszków 

oraz pogotowie Ratunkowe.
                
18 listopada w godzinach popo-

łudniowych zastęp zadysponowa-
no do wypadku samochodu osobo-
wego (dachowanie) na wysokości 
hotelu GEORGE. Nasze działania 
polegały na zabezpieczeniu miej-
sca zdarzenia. Na miejscu obecne 
były dwa zastępy PSP Pruszków, 
OSP Młochów oraz Policja WRD 
Pruszków.

19 listopada w godzinach po-
południowych zastęp zadyspono-
wano  na teren stadionu w Nada-
rzynie. Nasze zadania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca lądowania 
śmigłowca Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. Na miejscu obecne 
były PSP Pruszków oraz Pogoto-
wie Ratunkowe z poszkodowaną, 
którą śmigłowiec odtransportował 
do szpitala. 

22 listopada w godzinach wie-
czornych zastęp uczestniczył  
w usunięciu skutków kolizji 
trzech aut osobowych w Urzucie. 
Nasze działania polegały na za-

bezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
udzieleniu pierwszej pomocy oso-
bie poszkodowanej. Na miejscu 
obecne były PSP Pruszków, OSP 
Młochów, Policja Nadarzyn oraz 
Pogotowie Ratunkowe. 

23 listopada w godzinach po-
południowych zastęp wysłano 
do rozszczelnionej rury gazo-
wej na wysokości firmy MAGO. 
Nasze działania polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
do czasu usunięcia awarii przez 
odpowiednie służby. Na miejscu 
obecne były dwa zastępy PSP 
Pruszków, OSP Młochów oraz 
Pogotowie Gazowe. 

29 listopada w godzinach po-
łudniowych zastęp zadyspono-
wano do powalonego drzewa na 
ulicy Brzozowej. Nasze działania 
polegały na pocięciu drzewa na 
kawałki i udrożnieniu drogi. Na 
miejscu obecni byli pracownicy 
Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Nadarzyn.

Zdrowych, bezpiecznych  
i wesołych Świąt Bożego Narodzenia  

oraz wszelkiej pomyślności  
w Nowym Roku życzą 

Druhowie OSP Nadarzyn i OSP Młochów
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W imieniu własnym i całej załogi 
Straży Gminnej w Nadarzynie, 

chcę złożyć Państwu  
najserdeczniejsze życzenia  

zdrowia i spokoju  
zarówno w Święta Bożego Narodzenia,  

jak też w całym nadchodzącym 2019 roku 

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

W okresie od 1 października do 
31 listopada bieżącego roku w do-
kumentacji prowadzonej w Straży 
Gminnej w Nadarzynie odnotowa-
no 148 zgłoszeń/interwencji.

Dotyczyły one:
- w 21 przypadków niewłaściwe-

go sprawowania nadzoru na zwie-
rzętami, czy też ujawnienia bez-
pańskich psów lub kotów.

- w 14 przypadkach nieprzyjem-
nego zapachu, czy też prowadzenia 
działalności gospodarczej uciążli-
wej dla mieszkańców.

- 63 zgłoszeń dotyczących wy-
kroczeń w ruchu drogowym – 
głównie parkowanie w strefie za-
kazu, na zieleni bądź na ścieżce 
rowerowej.

- 9 przypadków zaśmiecania,
- 9 przypadków spalania śmieci.

Pozostałe zgłoszenia dotyczyły 
awarii, nieprawidłowości w ozna-
kowaniu dróg, spożywania alkoho-
lu oraz zakłócania ładu i porządku 
publicznego (głównie na pl. Ponia-
towskiego).

We wskazanym okresie Strażni-
cy w 6 przypadkach zastosowali 
postępowanie mandatowe, dwu-
krotnie skierowali wnioski do Sądu 
o ukaranie, w 3 przypadkach prze-
słane zostały materiały do prowa-
dzenia zgodnie z właściwością do 
innych uprawnionych organów, 
natomiast pouczonych zostało 36 
sprawców wykroczeń. 

Obserwując powyższe apeluję 
do właścicieli psów o właściwe 
zabezpieczenie swoich posesji, 
przed możliwością ucieczki zwie-
rząt na zewnątrz. Zdarzają się 
przypadki atakowania przechod-
niów mimo tego, że w ocenie wła-
ścicieli, ich psy są łagodne. Zgod-
nie z zaostrzeniem przepisów za 
niezachowanie środków ostroż-
ności przy trzymaniu zwierzęcia 
(art. 77 kodeksu wykroczeń), gro-
zi kara grzywny do 1000 zł. 

Kolejnym zjawiskiem licznie 
występującym są wszelkie wykro-
czenia związane z ruchem drogo-
wym (w tym też dotyczy pieszych, 
rowerzystów itp.). Najczęściej 
zgłoszenia dotyczą niewłaściwe-
go parkowania pojazdów na nowo 
powstałych ścieżkach rowerowych 

(pl. Poniatowskiego, Rusiec –  
w okolicach „Orlika”, parking przed 
Urzędem Gminy), jak również  
w strefie obowiązywania znaku 
B-36 i niezachowania minimalnej 
odległości od skrzyżowania czy 
przejścia dla pieszych. Najwięcej 
nieprawidłowości w tym zakresie 
występuje przy skrzyżowaniu vis  
a vis NOK-u, gdzie obowiązuje za-
kaz zatrzymywania się, jak również 
pojazdy często parkują w sposób 
utrudniający bezpieczny przejazd 
autobusu oraz innych uczestników 
ruchu. Teren placu jest monitoro-
wany, więc kierujący niestosujący 
się do obowiązujących przepisów 
muszą liczyć się z konsekwencjami.

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej  

w Nadarzynie

Straż Gminna w Nadarzynie
– pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 720 08 67; 

strazgminna@nadarzyn.pl; 
Straż Gminna funkcjonuje w dniach pn. - pt.: godz. 7:00 - 22:00/dni wolne 9.00 - 21.00

Komendant Straży przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 13:00 - 15:00.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O
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Projekt „Ja w Internecie” to program 
bezpłatnych szkoleń dla mieszkańców 
Gminy Nadarzyn mający na celu pod-
niesienie kompetencji cyfrowych osób 
dorosłych, by w większym stopniu 
korzystały one z usług świadczonych 
drogą elektroniczną w życiu zawodo-
wym i prywatnym. Celem Projektu jest 
zwiększenie kompetencji cyfrowych 
mieszkańców Gminy w tym ich umie-
jętności poruszania się w sieci, bezpie-
czeństwa w Internecie i wzmocnienia 
pozycji na rynku pracy. Istotnym ele-
mentem szkoleń zaplanowanych do 
realizacji w ramach Projektu będzie 
przygotowanie mieszkańców Gminy 
do korzystania z usług publicznych 
online załatwianie spraw urzędowych, 
składanie wniosków o dopłaty dla rol-
ników czy 500+, itp.), poruszania się 
w portalach społecznościowych czy 
wykorzystywania Internetu we wła-
snej działalności biznesowej.

W ramach bezpłatnego szkolenia 
zorganizowane zostaną następujące 
bloki tematyczne:
1. Rodzic w Internecie 
2. Mój biznes w sieci 

Szkolenia dla mieszkańców Gminy Nadarzyn 
– program Ja w Internecie

3. Moje finanse i transakcje w sieci 
4. Działam w sieciach społecznościo-
wych 
5. Tworzę własną stronę internetową 
(blog) 
6. Rolnik w sieci 
7. Kultura w sieci

Szkolenia z programu Ja w Interne-
cie będą się odbywać w cyklach 2 x 6 
h w grupach maksymalnie do 12 osób. 
Planowany termin szkoleń: styczeń – 
kwiecień 2019 roku.

Uczestnicy szkolenia: osoby powy-
żej 25 roku, bez górnej granicy wie-
ku, zarówno kobiety jak i mężczyźni, 
pracujący i bezrobotni, a także osoby  
z niepełnosprawnościami. Zapewnio-
ny będa wszystkim uczestnikom ma-
teriały edukacyjne oraz catering.

Nabór uczestników szkoleń 
prowadzony będzie przez part-
nera projektu Stowarzyszenie 
Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-
-Raszyn-Michałowice z siedzibą  
w Ruścu.

W najbliższym czasie pojawią się 
komunikaty dotyczące naboru uczest-
ników do tego projektu na stronach 

LGD:
http://nadarzyn-raszyn-michalowi-

ce.pl/ oraz Urzędu Gminy Nadarzyn. 
Szczegółowe informacji można uzy-
skać pod nr tel. 660 288 138, e-mail: 
mmarciniak@nadarzyn-raszyn-mi-
chalowice.pl 

Projekt jest współfinansowany  
w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa 2014-2020, Działanie 
3.1 Działania szkoleniowe na rzecz 
rozwoju kompetencji cyfrowych. 
Operatorem Programu jest Fundacja 
Legalna Kultura, która ogłasza kon-
kursy grantowe i wspomaga realizację 
projektów pod kątem merytorycznym 
i rozliczeniowym.

15 grudnia odbył się w Nadarzynie IV Turniej gier plan-
szowych, a fanów „planszówek” na terenie naszej gminy jest 
całkiem sporo. Zwycięzcy otrzymali nagrody (fot. powyżej), 
które zapewnią rozrywkę w długie, zimowe wieczory.

Natomiast wiosną fani planują „ruszyć w plener.” Śmiałków 
gotowych by oddać się wrażeniom, magicznego świata gier, 
wprowadzi niezastąpiony Jarek Smoła.

Do zobaczenia
Marcin Rybicki - Specjalista ds. Sportu i Rekreacji

fot.  GOS Nadarzyn

IV Turniej gier planszowych  
w Gminie Nadarzyn
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Warsztaty dla rodziców dzieci  
z niepełnosprawnością.

W terminie od 1.09.2018 r. do 
31.10.2018r. Stowarzyszenie „Szla-
kiem Tęczy” realizowało projekt pt. 
„Normalnie żyć z niepełnospraw-
nym dzieckiem” – warsztaty dla ro-
dziców i opiekunów  dzieci z niepeł-
nosprawnościami, podopiecznych 
Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”. 
Zadanie finansowane było z dotacji 
Powiatu Pruszkowskiego.

Poprzez spotkania terapeuci uczyli 
rodziców różnych kompetencji, jak:
- konstruktywne sposoby radzenia 
sobie z sytuacją trudną oraz pomoc 
w zapewnieniu warunków do korzy-
stania z  opieki  terapeutycznej
- budowanie silniejszej więzi ro-
dziny przy jednoczesnym poczu-
ciu zaopiekowania i uświadomie-
nia szans na lepsze samopoczucie  
i funkcjonowanie w życiu rodzin-
nym i społecznym. W warsztatach 
terapeutycznych brały udział mał-
żeństwa – mąż i żona, co pomaga-
ło w nawiązaniu bliższej więzi i we 
wzajemnym zrozumieniu,
- umiejętność proszenia o pomoc  
i organizowania czasu dla siebie 
jak i dla dziecka, wiąże się to z ko-
niecznością znalezienia zewnętrzne-
go asystenta do niepełnosprawnego 
dziecka
- umiejętność relaksacji i masa-
żu podstawowego  do wykonania 
w warunkach domowych przez 
opiekunów, fizjoterapeutka uczyła 
uczestników warsztatów jak relak-
sować siebie oraz technik masa-
żu wzajemnego. Masaż wzajemny 
oprócz relaksacji buduje wzajemną 
bliskość między rodzicami,
- lepsze radzenie sobie ze stanami na-
pięcia, stresem związanym z opieką 
nad dzieckiem niepełnosprawnym
- umiejętność wyciszenia dziecka 
poprzez nabyte umiejętności relak-
sacji, delikatnego masażu,
- podstawowe techniki Mindful-
lness, nauka technik opartych na 
uważności. Kiedy dorośli i dzieci 
skupiają się na doświadczaniu chwi-
li obecnej (na oddychaniu, dźwię-
kach) ich umysł zwykle się wyci-

sza i otwiera w sobie przestrzeń 
pozwalająca jaśniej widzieć to, co 
się wydarza. W ten sposób rodzice 
stają się mniej reaktywni i bardziej 
świadomi tego, co dzieje się w ich 
wnętrzu oraz wokół nich. Zamiast 
koncentrować się na skutkach, sku-
piają się na tym, by w danej sytu-
acji reagować współodczuwająco. 
Mindfullnes, którego wstępną część 
poznali uczestnicy, jest umiejętno-
ścią rozwijającą uwagę, wewnętrz-
ny spokój. Uważność opiekunów 
ma ogromny wpływ nie tylko na 
dzieci , ale także na wszystkie osoby 
w ich otoczeniu. Zajęcia uwydatniły 
znaczenie współpracy w rodzinie, 
kultury opartej na współdziałaniu 
i na empatii. Terapeuci starali się 
przekazać wiedzę o wychowaniu 
dzieci, tak aby były pewne siebie, 
bardziej odporne na przeciwności 
losu i  zdolne do podejmowania róż-
nych  wyzwań. Wiedza przekazana 
rodzicom ,poszerzyła zakres umie-
jętności wychowawczych, umożli-
wiających normalne życie z niepeł-
nosprawnym dzieckiem.

Rodzice mogli się poczuć, że są 
najważniejsi, wszystkie problemy 
zostawialiśmy na zewnątrz a następ-
nie fizjoterapeutka uczyła nas tech-
nik relaksacji i radzenia sobie z pro-
blemami. Problemy były, są i będą 
zawsze, chodzi o to, aby w życiu co-
dziennym nie pozwolić problemom 
zapanować nad nami, pozwalać im 
przepływać obok, tak aby nie nisz-
czyły naszego zdrowia.

Zajęcia dla rodziców były prowa-
dzone przez wykwalifikowanych 
specjalistów, którzy pracują rów-
nież z naszymi dziećmi i doskonale 
znają naszą sytuację życiową i znają 
problemy z jakimi boryka się każda  
z naszych rodzin, dlatego warsztaty 
były niejako „szyte na miarę” dla 
naszych rodziców.

Terapeuci kładą duży nacisk na 
to, aby równolegle z terapią dzie-
ci odbywała się terapia rodziców, 
ponieważ tylko taka sytuacja gwa-
rantuje poprawę relacji w rodzinie 
i poprawę funkcjonowania naszych 
podopiecznych i naszych Rodzin.

Jednym z celów Stowarzyszenia 
„Szlakiem Tęczy” jest pomoc rodzi-
nom z niepełnosprawnością. Bardzo 
chcemy pomagać naszym rodzi-
nom  i cały czas realizujemy zajęcia  
z psychoedukacji dla rodziców  
i opiekunów osób z niepełnospraw-
nością. Rodzice i opiekunowie osób 
z niepełnosprawnością są bardzo 
przeciążeni obowiązkami związa-
nymi z opieką nad swoimi niepeł-
nosprawnymi dziećmi, bardzo po-
trzebny jest dla nich relaks i nauka 
relaksacji w warunkach domowych. 
Trudne zachowania u naszych dzie-
ci z niepełnosprawnościami wystę-
pują na porządku dziennym, jest to 
bardzo wyczerpujące psychicznie 
doświadczenie. Dlatego rodzice po-
trzebują wsparcia fachowej kadry 
terapeutycznej, która zna te proble-
my i wie jak nam pomóc. Warsztaty 
„Normalnie żyć z niepełnospraw-
nym dzieckiem” były bardzo do-
brym, wspomagającym doświad-
czeniem. Rodzice biorący udział  
w tych warsztatach są bardzo zado-
woleni z kompetencji, które nabyli 
w czasie terapii, wniosły one dużo 
spokoju w życie uczestników.

Opinia uczestnika warsztatów:
„Jako rodzic dzieci niepełno-

sprawnych, pragnę podzięko-
wać za możliwość uczestniczenia  
w zajęciach relaksacyjnych, które są 
dla mnie bardzo ważne. Dzięki nim 
mogę choć na chwilę zapomnieć  
o kłopotach i troskach dnia co-
dziennego. Ćwiczenia prezentowa-
ne przez Terapeutki pomagają mi 
zrelaksować się i zachować spokój 
na co dzień. Rozmowy z rodzicami 
podczas spotkań warsztatowych, 
gdzie mogliśmy się wymienić swo-
imi doświadczeniami były bardzo 
cenne. Na pewno będę kontynu-
ować ćwiczenia, których nauczyłam 
się na spotkaniu z rehabilitantką. 
Uważam, że takie warsztaty dla ro-
dziców są niezbędne ponieważ uczą 
nas jak zadbać również o siebie. 
Dziękuj Hanna K.” 

Krystyna Dąbrowska
Prezes Stowarzyszenia  

„Szlakiem Tęczy”

Normalnie żyć z niepełnosprawnym dzieckiem
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Wszystkim Mieszkańcom
Gminy Nadarzyn

zdrowych, spokojnych,
upływających w rodzinnej atmosferze

świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności 

w 2019 roku
życzy 

Mariusz Lis
notariusz w Nadarzynie

wraz z pracownikami 
Kancelarii Notarialnej
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TAXI. Przewóz osób Nadarzyn, Rusiec i okolice, 
tel. 726 174 886

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

Firma Euro net Sp. z o.o. 
Obecnie poszukuje osób do pracy na stanowisku 
Magazyniera. Zapraszamy zainteresowane osoby, 

pracę z powodzeniem wykonują także kobiety  
i osoby po 50-tym roku życia. Oferujemy umowę 
o pracę, opiekę medyczną oraz kartę MultiSport 

Miejsce pracy - Sokołów koło Janek. 
Zapraszamy do kontaktu tel. 571 411 010

HOTEL PERŁA LEŚNA w Nadarzynie zatrudni 
osoby do pracy na stanowiskach: kucharz/pomoc 
kuchenna – kuchnia domowa, polska; pokojowa. 

Doświadczenie  
w pracy na podobnym stanowisku mile widziane. 

Oferujemy pracę 
na pełen etat – elastyczne godziny pracy.

CV proszę słać mailem na adres: 
biuro@perlalesna.pl 

lub kontakt telefoniczny: 501 532 739

Zatrudnię kierowcę pomocy drogowej (kat.C) 
tel. 504 471 365

Wydłużone 
godziny pracy 

SPG ZOZ
W związku ze zbliżają-

cym się sezonem zwięk-
szonej zachorowalności 
SPG ZOZ rozszerza pi-
lotażowo godziny pracy. 
W wyniku porozumienia 
z Urzędem Gminy od 15 
października w Ośrodku 
Zdrowia w Nadarzynie le-
karze interniści dostępni 
są do godz. 19.00, a także  
w  wybrane dni w Ośrod-
ku Zdrowia w Młochowie. 
Rozszerzone godziny przy-
jęć obowiązują do 15 grud-
nia br.

dyr. Adam Chustecki 

Sprzedam dom ok. 170 m kw. w Nadarzynie,  
w pięknym otoczeniu, w centrum tel.511 289 481

Absolwent Politechniki Warszawskiej udzieli korepetycji 
z matematyki i fizyki tel. 503 790 338

Warsztat samochodowy w Wolicy zatrudni elektromecha-
nika, mechanika oraz pomocnika mechanika samochodo-

wego. tel. kontaktowy: 602 765 845

Anteny TV – montaż, ustawianie, naprawy, serwis. 
tel.883-997-800

Sprzedam działkę: 1295 m kw.; 2787 – Urzut, ul. 
Łączna, tel. 505 987 404

System powiadamiania SMS
Gminy Nadarzyn

Szanowni Państwo, przypominamy, że w naszej gminie
funkcjonuje system powiadamiania SMS – owego.

Każdy mieszkaniec zainteresowany otrzymywaniem waż-
nych wiadomości może rejestrować się drogą elektroniczną 
na stronieGminy Nadarzyn lub złożyć formularz w postaci 
papierowejw Kancelarii Urzędu Gminy (ul. Mszczonowska 
24, pokój 100 – parter).

Zapraszamy do korzystania z tej formy komunikacji.
Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl
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Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. tel. 602 828 088

Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów. 
tel. 604 408 618

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

Pranie i odkurzanie tapicerki samochodowej i wy-
kładzin. Pranie urządzeniem Karcher, odkurzanie 

urządzeniem Rainbow. tel. 502 337 965

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

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. tel. 785 063 795

Pranie i czyszczenie tapicerki meblowej i samochodowej  
tel. 505 367 915

Pranie wykładzin, tapicerki. tel. 604 408 618, 
22 662 30 20

Poszukuję Pani do pomocy w prowadzeniu domu  
w Strzeniówce dla dwóch osób 2-3 razy w tygodniu po 

kilka godzin. Dni i godziny do uzgodnienia. 
tel. 511 069 550

Do wynajęcia dźwig koszowy, tel. 514 175 350
Pogotowie ogrodnicze. Wycinki drzew, prace porząd-

kowe. Ogrody pielęgnacja i wykonanie. Przyłącza 
kanalizacyjne od budynku do studzienki. Drenaże i 
odwodnienia rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna. 

tel. 511 289 481

Poszukuję kobiety do przygotowania nowego domu 
do wprowadzenia się, tel. 661854476

Dyrektor Publicznego Przedszkola w Nadarzynie 
zatrudni od zaraz nauczyciela wychowania 

przedszkolnego na pełen etat oraz nauczyciela religii  
w wymiarze 2/22 tygodniowo, tel. 22 729 81 70

Kupię mieszkanie do 60 m kw. w Nadarzynie lub na 
terenie gminy, tel. 602 291 301; 607 825 013
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Gmina 
Nadarzyn  

na  
antenie    

Radia Bogoria

Radio Bogoria (94.5 FM) będzie 
prezentowało w serwisach informacyjnych 
najważniejsze wiadomości z terenu Gminy 

Nadarzyn. Ponadto, w każdy czwarty 
czwartek miesiąca ze studia zlokalizowanego 
w nadarzyńskim urzędzie będzie nadawany 

program na żywo.

 Zapraszamy do słuchania.
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Stefania Łęcka  
Przewodnicząca Parafialnego Caritas   

tel. 728 947 323

Caritas przy Parafii 

św. Klemensa 

 w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie  
ks. Andrzej Wieczorek

Internet: www.parafianadarzyn.pl,  
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Punkt Caritas czynny: 
wtorki 10.00 – 12.00

czwartki 15.00 – 17.00

Kancelaria parafialna  
w dni powszednie czynna codziennie  

rano pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon. - pt.16.30 - 17.30.  

Tel. 22 739 76 20

Od początku grudnia harcerze z Nadarzyńskiego Szczepu WATAHA im. Żołnierzy 
Wyklętych serdecznie zapraszają do dzielenia się z ubogimi osobami  

z terenu naszej gminy długoterminowymi produktami  żywnościowymi  
w ramach Świątecznej Zbiórki Żywności i akcji „Zostań św. Mikołajem”.  

Członkowie naszego Szczepu stać będą w weekendy w nadarzyńskich sklepach  
spożywczych i zachęcać do przekazania darów. 
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K U L T U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13; 

www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 
Propozycje:

Kordel M.: Pejzaż z aniołem
Daj się 
otulić cie-
płu i magii 
Świąt. W 
tym roku w 
życiu Ady 
w s z y s t -
ko ma się 
z m i e n i ć ! 
Jeden wie-
czór, jedno 

spotkanie sprawiają, że marzy tylko 
o tym, by w te Święta wyjechać jak 
najdalej. Nie chce pamiętać o Wi-
gilii i Bożym Narodzeniu, które od 
śmierci taty kojarzą jej się z niepew-
nością i odrzuceniem. Pragnie ciszy, 
samotności i spokoju  gdzieś w gór-
skiej chacie. Na szczęście jej daw-
na znajoma Madeleine z radością 
przyjmie ją w swoim domu niemal 
na końcu świata…

Majcher M.: Cud grudniowej 
nocy

Dwa pokole-
nia. Pięć ko-
biet. Jedna noc, 
która może od-
mienić ich ży-
cie. Magdale-
na nienawidzi 
świąt i ucieka 
w pracę przed 

bolesnymi wspomnieniami. Tere-
sa marzy, by na chwilę przestać się 
martwić wszystkimi dookoła i móc 
zająć się sobą. Kamila musi pora-
dzić sobie z nową rolą – partnerki 
i przyszłej matki. Kinga prowadzi 
życie, które idealne okazuje się tyl-
ko na Instagramie. Maria pragnie 
jednego – zgromadzić znów całą 
rodzinę przy wigilijnym stole. Czy 
grudniowa noc sprawi, że stanie się 
cud?

Riley L.: Drzewo Anioła
Greta po 30 
latach wraca 
w rodzinne 
strony. Tra-
giczny wypa-
dek spowo-
dował u niej 
amnezję i 
wymazał z jej 
pamięci ostat-
nich 20 lat 

życia. Pewnego dnia, spacerując w 
lesie, trafia na tajemniczy grób. Po-
ruszające odkrycie uruchomi lawinę 
zdarzeń, które doprowadzą Gretę do 
dawno zapomnianych, szokujących 
faktów. Dowie się, że nie była anio-
łem, na którego wyglądała…
 Higashino K.: Cuda za rogiem

Yūji Namiya 
przez wiele lat 
prowadził mały 
sklep osiedlowy. 
Ludzie przycho-
dzili do niego nie 
tylko po to, żeby 
zrobić zakupy, 
ale też po radę 

w trudnych sytuacjach życiowych. 
Kilkadziesiąt lat po śmierci właści-
ciela troje złodziei trafia do dawne-
go sklepu, szukając kryjówki. Gdy 
przeszukują półki, wydarza się coś 
niespodziewanego: ktoś wrzuca do 
sklepu list. Kiedy zaskoczeni rabu-
sie próbują zrozumieć sytuację, od-
krywają, że list przyszedł do nich z 
przeszłości…
Ciasta i ciasteczka siostry Marii

To znakomita 
książka, w któ-
rej znajduje się 
wiele wspania-
łych i sprawdzo-
nych przepisów 
na tradycyjne, 
domowe wypie-

ki, bez których trudno wyobrazić 
przyjęcia w rodzinnym gronie czy 
święta. To prawdziwa skarbnica 
wiedzy kulinarnej przekazywanej z 
pokolenia na pokolenie.

Martin George R. R..: Ogień i krew
300 lat przed 
wydarzeniami 
opisanymi w 
„Grze o tron”. 
Opowieść o 
ekscytujących 
dziejach dynastii 
Targaryenów... 

Wiele stuleci przed wydarzeniami 
opisywanymi w pierwszym tomie 
cyklu, „Grze o tron”, Targaryenowie 
– jedyna rodzina smoczych lordów, 
która przeżyła zagładę Valyrii – za-
mieszkali na Smoczej Skale, nad 
którą panowali przez z górą dwa 
stulecia, nim postanowili podbić 
całe Westeros.

Biernat M.: Laponia. Wszystkie 
imiona śniegu

Autorzy poka-
żą urzekającą 
i dziką krainę, 
jej dziewiczą 
naturę i wyżyn-
no-górski krajo-
braz; opowiedzą 
o wierzeniach 
Saamów, ich 

zadziwiających zwyczajach, barw-
nych legendach i życiu codziennym. 
Między innymi dowiesz się, jak wy-
glądać może najgorszy scenariusz 
lapońskiej zemsty, czym wyróżniały 
się keiju oraz jak smakuje mieszan-
ka serowo-kawowa. Dzięki podróży 
z tą książką poznasz najbardziej ta-
jemniczą z kultur odległej Północy.
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Lawson N.: Nigella ucztuje 
Ta książka jest wyrazem miłości 
do życia i wyśmienitego jedzenia, 
którym możemy je fetować. Opo-
wiada o małych przyjemnościach  
i ważnych okazjach. Jest tam mowa 
o Bożym Narodzeniu, Święcie 
Dziękczynienia, Chanuce, Id al-
-Fitr, o Święcie Paschy i Wielka-
nocy; o uczcie bezmięsnej i uczcie  
w środku nocy, o weselach i pogrze-
bach. O biesiadach przy kuchennym 
stole i dziecięcych przysmakach,  
o przyjęciach i najlepszych pod 
słońcem ciastach czekoladowych.

Z przyjemnością informujemy, iż 
Biblioteka Publiczna Gminy Nada-
rzyn podjęła współpracę z Biblio-
teką Narodową w ramach projek-

tu ACADEMICA. Jest to system, 
dzięki któremu czytelnik nie musi 
jechać do Biblioteki Narodowej aby 

korzystać z jej zasobów. Zamiast 
tego może skorzystać z dedykowa-
nego komputera w nadarzyńskiej 
bibliotece i mieć natychmiastowy 

dostęp do zdigitalizowanych (ze-
skanowanych) książek i czasopism 
w postaci cyfrowej, również tych 
objętymi prawami autorskimi. 

Jednak to nie wszystko. Jeżeli 
poszukiwana książka nie jest jesz-
cze zdigitalizowana, można złożyć 
zamówienie na szybką digitaliza-
cję i już za kilka dni wybrana po-
zycja będzie dostępna. Wszystko to 
całkowicie bezpłatnie. Academica 
posiada szereg funkcji pomocnych 
czytelnikowi np. system rezerwacji, 
który umożliwia zaplanowanie ter-
minu pracy aby mieć pewność, że 
skorzystanie z terminala w wybra-
nym dniu i czasie będzie możliwe. 
Pamiętajcie, system ACADEMICA 
jest całkowicie darmowy a terminal 
pozwalający na nieograniczony do-
stęp do jego zasobów jest do Waszej 
dyspozycji w Bibliotece Publicznej 
Gminy Nadarzyn. Procedura uzy-
skania dostępu jest natychmiasto-
wa – wystarczy być czytelnikiem 
biblioteki w Nadarzynie. Acade-
mica daje dostęp do podręczników 
akademickich, publikacji oraz cza-
sopism naukowych i popularno-
naukowych, lektur na konkursy  
i olimpiady przedmiotowe dla szkół 
średnich i wielu innych pozycji wy-
dawniczych. Zapraszamy!

Zbiory Biblioteki Narodowej  
dostępne w Nadarzynie

Beata Fedorko - Dyrektor Biblioteki 
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Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00. 
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
plac Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;  

e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

Do mieszkańców gminy Nadarzyn

13 stycznia 2019 r. po raz czternasty NOK 
zagra z WOŚP.

Celem 27 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy jest pozyskanie środków na zakup sprzętu 
medycznego do specjalistycznych szpitali dzie-
cięcych. Zachęcamy do podarowania przedmiotu 
na licytację lub loterię (najlepiej do 10 stycznia).

Licytacja od godz. 15.00 + program artystyczny. 
Będziemy wdzięczni za okazane serce.

Kontakt: 22 729-89-15, monika@nok.pl

Organizator Sztabu: Nadarzyński Ośrodek Kultury
Współorganizator: Liceum Ogólnokształcące w 

Nadarzynie

BAL KARNAWAŁOWY 
Zapraszamy 

19 stycznia 2019r. 
17.00-22.00

Zapewniamy: muzykę, dobrą 
zabawę, niespodzianki  

i gorące napoje
Przekąski we własnym zakresie

Wstęp – 30zł. od osoby, 25zł karta 
mieszkańca. 

Zapraszamy osoby pełnoletnie

Sprzedaż biletów od 14.01.2019r.  
w kasie NOK, w godz.13.00-18.00

Miło nam poinformować, że powieść „Tabletki na dorosłość” 
naszej koleżanki, pracownika NOK Doroty Suwalskiej otrzymała 
wyróżnienie literackie w Konkursie Książka Roku Polskiej Sekcji 
IBBY. Oznacza to, że decyzją jury tego prestiżowego konkursu, po-
wieść ta znalazła się w liczbie pięciu najlepszych książek literackich 
dla dzieci i młodzieży opublikowanych w ciągu mijającego roku.
Twórczość Doroty Suwalskiej po raz kolejny została doceniona  
w konkursie IBBY. Wcześniej wyróżnienie literackie otrzymały 
książki „Bruno i siostry” (2007) i „Czarne jeziora” (2016). Nato-
miast powieść dla młodzieży „Piegowate niebo” otrzymała nomi-
nację do tej nagrody w 2014 roku.
Serdecznie gratulujemy!

Radość i duma



10 (235) grudzień 2018 33

Wiadomości Nadarzyńskie

Animacje Tomasza Duckiego 
w Kinie Nokowym

Studiował i tworzył na Węgrzech, 
we Francji, w Irlandii, w Anglii, by 
w końcu trafić do Polski. Tworzy 
filmy animowane, teledyski, spoty, 
plakaty.  

Zdobywa nagrody na festiwa-
lach filmowych na całym świecie.  
W styczniu gościem Kina Noko-
wego będzie Tomasz Ducki. Poka-
żemy filmy animowane tego mło-
dego, wybitnego reżysera, w tym 
najbardziej znaną „Łaźnię”. Po pro-
jekcji tradycyjnie zapraszamy na 
rozmowę z gościem. Przyjdźcie 18 
stycznia o godzinie 19:00 WSTĘP 
WOLNY!

Z cyklu Koncerty dla 
Dużych i Małych

20 stycznia o godz. 16.00 zapra-
szamy na musical „Piotruś Pan”  

„Piotruś Pan” jest spektaklem 
familijnym, wprowadza widzów 
w magiczny świat baśni i ekscy-
tujących wydarzeń. W tej wielkiej 
przygodzie, zmierzymy się ze zło-
wrogimi piratami, ogrzejemy się  
w kręgu indiańskich ognisk i od-
kryjemy nowe lądy. W spektaklu 
wystąpią uczniowie Ogniska Mu-
zycznego im. Marii Szymanowskiej 
w Brwinowie. 

Scenariusz i reżyseria - Marcin 
Masztalerz

Przygotowanie wokalne - Alek-
sandra Kopp. Wstęp wolny

Andrzejki w świetlicy 
NOK w Urzucie

30 listopada, to data znana wszyst-
kim, popularne Andrzejki, a wraz 
z nimi świetna zabawa, wróżby  
i lanie wosku. To wszystko,wła-
śnie tego dnia, działo się w naszej 
świetlicy.Dzięki fantastycznie prze-
branym dzieciakom było bardzo 
kolorowo, a dzięki niesamowitym  
animatorkom z Art-Animator, któ-
re prowadziły imprezę, było bardzo 
wesoło.  

Oprócz wielu zabaw i „hulanek” 
były także wróżby i wosk lany 
przez wielki klucz. Na zakończenie 
spotkania na dzieci czekała niespo-
dzianka - każde dziecko było zamy-
kane w olbrzymiej bańce mydlanej. 
No i nie mogło zabraknąć słodkiego 
poczęstunku dla wszystkich. 

Dziękuję Rodzicom i Dzieciom, 
za to, że tak licznie przybyli do na-
szej świetlicy. Bez Was nie byłoby 
tak fantastycznej zabawy!!!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą 
stałą ofertą

MALUCHOWO poniedziałki godz. 12:45 - 14:15
ANGIELSKI dla KAŻDEGO wtorki w godz. 17:00 – 19:30
CZAS TWORZENIA, CZYLI ZAJĘCIA RĘKODZIEŁA środy w godz. 
17:30 – 19:30
ROBOTYKA z LEGO WeDo 2.0 środy - I grupa 16:00-17:30 / II grupa 
17:30-19:00
FITNESS środy w godz. 18:00 - 19:00
SENSOPLASTYKA dwa czwartki w miesiącu w godz. 16:00 – 17:30
ZUMBA KIDS czwartki w godz. 17:30 -18:30
DZIECI W KUCHNI (7-11 lat) – piątek godz. 16:30 – 18:00
ZAJĘCIA PLASTYCZNE DLA DZIECI 7-11 lat piątki od godz. 16:30

Wszystkie informacje o naszej działalności i planowanych wydarzeniach 
można znaleźć na stronie www.nok.pl w zakładce świetlica Urzut lub na 

Facebook/ świetlica NOK w Urzucie. 

Agnieszka Sokołowska
Instruktor świetlicy NOK w Urzucie

Bardzo dziękuję Sołtysowi wsi 
Parole i jego żonie za podarowanie, 
obsadzenie i ustawienie  ślicznej, 
pachnącej choinki. Dziękuję, rów-
nież za to, że można na Was liczyć 
nie tylko od święta.

Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK  

w Parolach

Udany występ w konkursie 
tanecznym

Jury Warszawskiego Konkursu Ta-
necznego SoloDuoTrio doceniło so-
listki, duet i trio z NOK i przyznało 
nagrody:
Solo 13-15 lat
II miejsce - Oliwia Myzia
Solo 16-20 lat
III miejsce - Aleksandra Chorek
Duet 13-15 lat
III miejsce - Oliwia Myzia i Lidia 
Chojnacka
Trio 13-15 lat
III miejsce - Magda Borowska, 
Oliwia Małek i Maja Sokół.

Organizatorem konkursu był Dom 
Kultury Śródmieście w Warszawie.

Gratulujemy tancerkom oraz in-
struktorce Paulinie Piśkiewicz!

Salon poezji z K 40
20.01.2019r., godz. 12.00 

Adam Mickiewicz 
„Pan Tadeusz”

Wykonawcy:

Magdalena Zawadzka
Katarzyna Łochowska - śpiew

 Marcin Mazurek – piano
Scenografia – Justyna Kucharska 
- Kwiaciarnia Studio Florystyczne 

Antonia
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Rozmowa z Barbarą Zarzecką, 
studentką UTW, mieszkanką Nada-
rzyna.

Jakie miejsce w Pani życiu zajmu-
je Uniwersytet Trzeciego Wieku?

Jedno z najważniejszych! Zawsze 
chciałam, żeby w Nadarzynie zaistnia-
ło takie miejsce i od kiedy powstał uni-
wersytet jestem bardzo zadowolona.

W tym roku zaczęliśmy czwarty 
rok działalności…

Ojej… minęło już tyle czasu. Od 
kiedy pamiętam ktoś w mojej rodzinie 
uczęszczał na takie zajęcia, najpierw 
była to ciocia, która przed wojną 
działała na Uniwersytecie Ludowym, 
później mama była słuchaczką UTW 
na Bielanach. Wygląda na to, że mam 
taką aktywność genetycznie zaszcze-
pioną.

Czy oferta UTW jest dla Pani cie-
kawa, zachęca do aktywności?

Oferta jest bardzo szeroka, można 
działać na różnych polach: rozwi-
jać swoją wiedzę, ciekawość świa-
ta. Oprócz wykładów są spotkania  
z ludźmi z pasjami. Jest to ważna ak-
tywność dla ludzi, którzy nie zado-
walają się zdobytą wcześniej wiedzą 
tylko chcą ją pogłębiać lub odświe-
żać. Są również zajęcia dla ciała, gim-
nastyka, zumba, tai chi, żeby się nie 
zasiedzieć, żeby… żyć! Ponadto roz-
wijanie zainteresowań na zajęciach 

malarstwa, doskonalenie znajomości 
języka angielskiego, zajęcia kompu-
terowe. Oprócz tego są organizowane 
wyjazdy do teatrów  krajoznawcze

Tak, w moim życiu Uniwersytet 
Trzeciego Wieku zajmuje bardzo 
ważne miejsce.

Czy coś z oferty zajęć panią za-
skoczyło?

Nowa była dla mnie śmiechote-
rapia. Podeszłam do niej z dużym 
zainteresowaniem. Było to dla mnie 
ciekawe doświadczenie. Słyszałam, 
że w innych krajach są prowadzone 
zajęcia płaczoterapii

Czy studia na  UTW to tylko na-
uka? 

Jeszcze kilka lat temu, kiedy prze-
prowadziłam się do Nadarzyna,  cho-
dziłam ulicami, załatwiałam swoje 
sprawy i wracałam do domu, a teraz 
zatrzymuję się na sympatyczne poga-
wędki z ludźmi poznanymi podczas 
zajęć UTW i na spotkaniach organi-
zowanych przez NOK. To miłe kie-
dy ktoś pyta, co u mnie słychać. Nie 
jest to może głęboka więź, ale dzięki 
niej czuję, że jestem częścią większej 
grupy. Na zajęciach UTW w sposób 
naturalny spotykam się z różnymi 
ludźmi i chcę dać każdemu szansę na 
wzajemne poznanie się. Działalność 
uniwersytetu nie jest potrzebna jedy-
nie w celach edukacyjnych, ale też  

z uwagi na kontakty międzyludzkie.
Z roku na rok działalność UTW  

w Nadarzynie cieszy się coraz 
większym zainteresowaniem. W 
tym roku zapisało się 103 studen-
tów. Ośrodek Kultury jest bardzo 
dumny z coraz większej aktywno-
ści mieszkańców gminy Nadarzyn. 
Za pośrednictwem studentów roz-
chodzi się również wieść gminna o 
naszych działaniach. Są Państwo 
naszymi emisariuszami.

Oczywiście, namawiam moje 
sąsiadki do udziału w imprezach 
NOK-u i czasami udaje mi się je 
wyciągnąć z domu. Uważam jed-
nak, że Państwa starania są nie za-
wsze doceniane. Żal mi, kiedy jest 
mało ludzi na spotkaniach, werni-
sażach…UTW to piękna inicjaty-
wa, a ci którzy nie przychodzą tracą  
i mogą tylko żałować. Opłata człon-
kowska jest niewielka, a wręcz sym-
boliczna.

Czego życzy Pani na nadchodzą-
ce święta Czytelnikom Wiadomości 
Nadarzyńskich?

Na święta życzę domów pachną-
cych piernikiem i choinką, życzę 
blasku świec, miłości… patrzmy 
sobie w oczy i uśmiechajmy się,  
a po feriach świątecznych zapraszam 
studentów UTW na zajęcia

Katarzyna Akram

Uniwersytet Trzeciego Wieku to edukacja i kontakty międzyludzkie

Wieczór Wigilijny w Parolach
Sobotni wieczór 15 grudnia  

w świetlicy był wyjątkowy. Zago-
ściła iście świąteczna atmosfera. 
Choinka, prezenty, kolędy, zapach 
świątecznych potraw unoszący się 
w powietrzu i dużo stresu. Towa-
rzyszył on osobom, które pierwszy 
raz w swoim życiu stanęły na scenie 
przed bardzo wymagającą publicz-
nością czyli przed swoimi najbliż-
szymi, znajomymi i sąsiadami. Za-
prezentowana została „Pastorałka”, 
efekt kilku miesięcy pracy w ramach 
odbywającego się w naszej świetlicy 
projektu „Seniorzy na start” realizo-
wanego wspólnie z Towarzystwem 
Teatralnym „Kurtyna” a finansowa-
nego ze środków Samorządu Wo-

jewództwa Mazowieckiego. Gru-
pa spotykała się od września i pod 
czujnym okiem wykwalifikowanych 
instruktorów oswajała się ze sceną, 
pracowała nad rola, uczyła się pa-
nować nad głosem, dobierała stroje i 
wychodziła ze swojej strefy komfor-
tu. Wszystkim, którzy zmierzyli się 
z tym wyzwaniem gratuluję. Pasto-
rałka, to tylko jedna z atrakcji tego 
wieczoru. Był quiz podczas, które-
go zebrani mogli wykazać się zna-
jomością świątecznych zagadnień. 
Nie zabrakło wspólnego śpiewania 
kolęd. Pojawił się również długo 
wyczekiwany Mikołaj, który spra-
wił, że nawet dorośli mogli poczuć 
się jak dzieci, obdarował wszystkich 

prezentami. Na amatorów słodko-
ści czekały stoły pełne pysznych 
wypieków, które zostały przygoto-
wane przez uczestników projektu  
i Panie z Koła Gospodyń Wiejskich 
z Parol. Po zakończeniu części ar-
tystycznej można było skosztować 
wybranych tradycyjnych potraw wi-
gilijnych.

Dziękuję wolontariuszowi Jakubo-
wi za pomoc w tym dniu.

Z okazji zbliżających się Świąt Bo-
żego Narodzenia życzę wszystkim 
takich właśnie wyjątkowych chwil.

Rubrykę redaguje Kamila Michalska 
Dyrektor NOK
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S P O R T

Sport szkolny

Sukcesy naszych uczniów
w rozgrywkach  

powiatowych
W Pruszkowie, 30 listopada 

rozegrano mistrzostwa powiatu  
w drużynowym tenisie stołowym 
dziewcząt i chłopców szkół ponad-
gimnazjalnych.

Nadarzyńskie licealistki wywal-
czyły mistrzostwo powiatu prusz-
kowskiego i będą reprezentowały 
nasz powiat w turnieju rejonowym, 
który odbędzie się w Grodzisku 
Mazowieckim.

Natomiast chłopcy w końcowej 
klasyfikacji zajęli miejsce czwarte.

Również w rozegranych mistrzo-
stwach Polski w drużynowym te-
nisie stołowym nasi chłopcy z SP 
Nadarzyn zaprezentowali się bar-
dzo ładnie zajmując miejsce siód-
me.

Dziękujemy pani Magdalenie 
Milczarek za solidne przygotowa-
nie zawodników, a uczennicom  
i uczniom gratulujemy!!!

We wtorek 4 grudnia w hali spor-
towej GOS przy Liceum Ogólno-
kształcącym w Nadarzynie odbyły się 
mistrzostwa powiatu pruszkowskie-
go w drużynowym tenisie stołowym 
dziewcząt i chłopców w kategoriach 
- dzieci i młodzież. W zawodach star-
towało 18 drużyn reprezentujących 
pięć gmin naszego powiatu. Wśród 
dziewcząt starszych najlepsze były 
uczennice ze SP Kostowiec, a w ka-
tegori chłopców straszych uczniowie 
SP Nadarzyn.

W dniach 12, 13 i 14 grudnia br 
w Grodzisku Mazowieckim rozgry-
wano rejonowe mistrzostwa tenisa 
stołowego dziewcząt i chłopców  
w kategoriach dzieci i młodzież 
oraz licealiści.

W środę 12 grudnia 2018 roku 
grały dziewczęta starsze i chłopcy 
starsi. Powiat pruszkowski repre-
zentowały dziewczęta ze Szko-
ły Podstawowej w Kostowcu  
i chłopcy ze Szkoły Podstawowej  
w Nadarzynie. Dziewczęta z Ko-
stowca zajęły pierwsze miejsce w re-
jonie, a chłopcy z Nadarzyna  miejsce 
drugie. Obie drużyny wywalczyły 
awans do finału wojewódzkiego. 
Natomiast w czwartek 13 grudnia 
br. grały dziewczęta z nadarzyńskie-
go liceum, które w końcowej klasy-
fikacji uplasowały się na miejscu 
trzecim. W piątek 14 grudnia grali 
chłopcy ze szkoły Podstawowej  
w Nadarzynie, którzy w finale ule-
gli tenisistom z Grodziska Mazo-
wieckiego i zajęli miejsce drugie 

w rejonie. Ta lokata 
dała również awans 
do finału wojewódz-
kiego.

Życzymy powo-
dzenia w finałach 
wojewódzkich. 

Mistrzostwa tenisa stołowego dziewcząt 
 i chłopców w kategoriach dzieci i młodzież oraz licealiści

Materiały dotyczące sportu 
szkolnego przygotował 

Wiesław Iwaniuk - koordynator 
sportu szkolnego

fot archiwum GLKS Nadarzyn

13 grudnia 2018 roku w Szkole 
Podstawowej w Kostowcu rozegra-
liśmy mikołajkowo - świąteczny 
turniej szachowy szkół podstawo-
wych w kategoriach - dzieci młod-
sze z klas I-III i dzieci starsze z klas 
IV- VIII. Każdą szkołę reprezento-
wało troje zawodników z klas młod-
szych i troje z klas starszych + za-
wodnik rezerwowy w każdej grupie 
wiekowej.

Klasyfikacja indywidualna - klasy 
młodsze:

I Przemysław Engel SP. Nadarzyn, 
II Tadeusz Michalski SP. Nadarzyn,
III Leszek Lewiński SP. Rusiec.
Klasy starsze :
I Ignacy Skalimowski SP. Rusiec ,
II Dominik Lendzion S P. Rusiec,
III Oskar Kharel SP. Nadarzyn.
Klasyfikacja drużynowa:
I SP. Nadarzyn,
II SP. Rusiec,
III SP. Kostowiec,
IV SP. Młochów,
V SP. Wola Krakowiańska.

Po zakończonym turnieju uczest-
ników odwiedził św. Mikołaj, który 
wręczył wszystkim od najmłod-
szych do najstarszych upominki.

Turniej szachowy
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Ostatni mecz wyjazdowy nasze-
go zespołu odbył się na Pomorzu  
grudnia. Przeciwnik, zespół MAR 
BRUK GOSRiT Luzino to benia-
minek I ligi jednak już sprawiający 
niespodzianki w tym sezonie. Nasz 
zespół w najsilniejszym składzie  

I liga
i w dobrym nastroju. Sam wyjazd 
oczywiście daleki. Luzino to miej-
scowość za Wejherowem czyli po-
nad 450 kilometrów drogi. 

Mecz po długiej podróży zapowia-
dał się jako ciężka przeprawa i tak 
aktycznie było. Pierwszy rzut gier  
i porażki Dominiki Gilewskiej  
z czołową obrończynią ligi (lider-
ka zespołu gospodarzy w rankin-
gu indywidualnym) oraz Wiktorii 

Ziemkiewicz, która jako pierwsza 
rywalizowała w spotkaniu. Pro-
wadzenie gospodarzy 2:0 nie pod-
łamało naszego zespołu. Pewne 
wygrane Oli Falarz i Oli Dąbrow-
skiej i mamy remis przed grami 
deblowymi. W grach podwójnych 
również remis. Wygrał pierwszy 
stół, Dominka z Olą Falarz, a prze-
grała druga para, Ola Dąbrowska 
i Wiktoria Ziemkiewicz. Po tych 
spotkaniach wynik 3:3. Kolejne 
spotkania to zacięta walka i zno-
wu remis, wygrała Ola Falarz, 
a Ola Dąbrowska pomimo piłek 
meczowych niestety przegrała 
2:3. Szkoda. Do ostatniego rzutu 
gier wyszły Dominika Gilewska  
i Wiktoria Ziemkiewicz i na nasze 
szczęście obie rozstrzygnęły gry 
na swoją korzyść. Obie gry nasze 
dziewczyny trzymały pod kontro-
lą, tak więc pomimo rezultatu 6:4 
wygraliśmy mecz zasłużenie. Gra-
tulacje dziewczyny !!!

Po tym spotkaniu nasz zespół 
zajmuje 4 miejsce w tabeli pierw-
szej ligi, a do rozegrania została 
ostatnia kolejka, w której przeciw-
nikiem naszym będzie zespół No-
teć Inowrocław.

IV liga
W spotkaniu IV ligi mężczyzn 

rozegranym 2 grudnia pomiędzy 
zespołami GLKS Nadarzyn – Imo-
la Warszawa nie było faworyta. 
Oba zespoły są beniaminkami  
w tej klasie rozgrywkowej jednak 
to zespół gości ma cele związane 
z awansem do III ligi, dokonał ko-
lejnych wzmocnień. Nasz zespół 
z kolei ma na celu ogrywanie się 
naszych młodych wychowanków 
a liga jest formą przygotowań do 
zawodów indywidualnych w tym 
Mistrzostw Polski Kadetów.

Wynik spotkania 4-8 dla zespołu 
gości, jednak wszyscy nasi młodzi 
zawodnicy zagrali dobre zawody. 
Przeciwnik okazał się niestety za 
mocny i tym razem pokonał nas 
8:4. Swoje pojedynki dla naszego 

Tenis stołowy

zespołu wygrali Filip Kostecki 2, 
Dominik Borowski 1 oraz Mak-
symilian Nawarski 1 punkt. Gra-
tualcje chłopcy przede wszystkim 
za postawę w drugiej częsci meczu 

gdzie rzeczywiście podnieśliście 
wysoko poprzeczkę naszym prze-
ciwnikom. Do zobaczenia w run-
dzie rewanżowej, a dla gości gra-
tulacje za wygraną.
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Katarzyna Ślifirczyk triumfatorką
II Grand Prix Mazowsza

Drugiego grudnia Nadarzyn po raz kolejny był gospodarzem turnieju 
Grand Prix Mazowsza. Tym razem w kategorii senior. Nasze zawod-
niczki okazały się triumfatorkami zawodów zajmując pierwsze, trzecie 
i czwarte miejsce w kolejności: Katarzyna Ślifirczyk, Wiktoria Ziem-
kiewicz i Dominika Gilewska.

Szóstego grudnia GLKS Nada-
rzyn i wszystkie grzeczne dzieci 
odwiedził prawdziwy św. Mikołaj! 
Miał małe opóźnianie, dlatego trener 
próbował uratować sytuację prze-
bierając się za św. Mikołaja. Dzieci 

Pingpongowe mikołajki

Sukces młodych 
 zawodników

Uczniowie Szkoły Podstawo-
wej im. Witolda Doroszewskiego 
w Nadarzynie, Filip Frankowski  
i Adam Kostecki, na codzień za-
wodnicy GLKS-u zajęli VII miejsce  
w rozgrywanym w dniach 1-2grud-
nia Ogólnopolskim Turnieju 
Uczniowskim w tenisie stołowym. 

Gratulujemy!

Filip w 16-tce w Polsce
W rozgrywanym 7-9 grudnia 

II Grand Prix Polski kadetów  
w Jastrzębiu Zdroju Filip Kostec-
ki awansował do czołowej szes-
nastki. W turnieju startowali rów-
nież Tomasz Trzaskowski, Maks 
Nawarski i Dorotka Sass. Po wie-
lu wygranych meczach Dorotka  
i Maks zakończyli turniej na 
ostatnich rundach w kwalifika-
cjach, a Tomek wszedł do turnie-
ju głównego. 

Gratulacje! Fajnie jest oglądać 
naszych zawodników walczą-
cych jak lwy.

Awans w turnieju szkolnym
4 grudnia w Liceum Ogólnokształ-

cącym im. Jana Pawła II w Nadarzy-
nie rozegrano turniej - Drużynowy 
Finał Powiatowy Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej w te-
nisie stołowym. Szkołę i gminę 
Nadarzyn reprezentowała drużyna 
chłopców młodszych w składzie: 
Adam Kostecki, Filip Frankowski, 
Oskar Mroczek, Marcel Szreniwa-
-Sztajnert, oraz drużyna chłopców 
starszych: Filip Kostecki, Maksymi-
lian Nawarski, Tomasz Trzaskow-
ski. Obie drużyny zajęły I miejsce 
i awansowały do dalszego etapu 
rozgrywek. Równolegle odbył się 
turniej dziewcząt, w którym trium-
fowała Dorota Sass, zawodniczka 
GLKS i jej koleżanka z ławy szkol-
nej Hana Vu. Gratulujemy!

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

• Sala fitness: proponowane zajęcia - pilates, bóle kręgosłupa, 
fitness, joga.

• Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, 
piłka ręczna, piłka nożna  – 6 x w tygodniu do uzgodnienia). 

Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) 
i kort tenisowy.

 Zainteresowanych zapraszamy!  

tel. 22 729 81 66, 508 399 345

szybko rozpoznały znajomą twarz. 
Niespodziewanie na salę na swoich 
„saniach” wjechał prawdziwy świę-
ty! Nikt się tego nie spodziewał!

Pomagały mu Śnieżynki – star-
sze zawodniczki. Mikołaj poprosił 

dzieci, aby pokazały 
mu imitacje zagrań 
i inne ćwiczenia. 
Wszystko odbywa-
ło się przy muzyce  
i z uśmiechami na 
twarzy. Wszyst-
kie dzieci, nawet 
te duże otrzyma-
ły upominki. Było 
mnóstwo zabawy  
i śmiechu! 

Ho ho ho...

Rubrykę sekcji tenisa stołowego 
redaguje Artur Kostecki  

i Piotr Napiórkowski  
fot. arch. GLKS Nadarzyn 
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GLKS - sekcja piłki siatkowej
Mijający rok był z całą pewno-

ścią rokiem największych sukce-
sów sportowych. Było to możliwe 
tylko dzięki spełnieniu kilku wa-
runków. Po pierwsze wspaniała 
baza treningowa jaką przez lata 
stworzyła Gmina Nadarzyn. Po 
drugie znakomita organizacja za-
jęć, o co dba doświadczona kadra 
trenerska wkładająca mnóstwo 
serca i pasji we wszystko co orga-
nizujemy. Po trzecie ciężka praca 
wszystkich zawodniczek podczas 
treningów, turniejów i zawodów. 
To trzy główne składniki przepisu 
na liczne sukcesy Sekcji w mijają-
cym roku. Z nieukrywaną radością 
chcemy przytoczyć największe  
z nich. Jak wiadomo w każdym 
sporcie najwięcej pracy wkłada się 
w podstawowe szkolenie, Nadarzyn 
jest już kojarzony w całej siatkar-
skiej Polsce ze znakomitej pracy 
z najmłodszymi zawodniczkami. 
Fantastyczne jest to, że mamy na-
macalne dowody na to, że przyję-
te plany treningowe i ogólne za-
łożenia pracy sekcji już owocują 
sukcesami. Trenerki Dominika 
Leśniewicz i Ewa Nowak wraz ze 
swoimi podopiecznymi znakomi-
cie promowały nadarzyński sport 
podczas finałów ogólnopolskich. 
Przypomnijmy sobie osiągnięcia  
w tej kategorii:

Złoty Medal Mistrzostw Mazowsza 
w Mini-Siatkówce w kategorii dwójek,

Brązowy Medal Mistrzostw Polski  
w Mini-Siatkówce w kategorii dwójek,

Srebrny Medal Mistrzostw Mazow-
sza w Mini-Siatkówce w kategorii tró-
jek,

IV miejsce w Polsce w Mini-Siatków-
ce w kategorii trójek,

VII miejsce w Mistrzostwach Ma-
zowsza w Mini-Siatkówce w kategorii 
czwórek.

Oczywiście od czasu tych sukce-
sów, zdążyliśmy już zacząć kolejny 
sezon Mini-Siatkówki i tym razem 
wygląda to obiecująco. Po kilku 
turniejach, które organizowaliśmy  
w Nadarzynie byliśmy pełni optymi-
zmu przed „oficjalną” inauguracją 
kolejnego sezonu.  W drugą sobotę 

grudnia zespoły prowadzone przez 
trenerów Damiana Krzemińskiego 
i Grzegorza Komendowskiego jak 
burza przeszły przez turnieje roz-
stawieniowe. Dzień później do gry 
weszły zespoły trenerek Dominiki  
i Ewy. Oczywiście liczyliśmy na 
dobre wyniki, te które osiągnęliśmy 
motywują do jeszcze cięższej pracy. 
Listy rankingowe Mini-Siatkówki 
dziewcząt we wszystkich katego-
riach od dwójek po czwórki rozpo-
czynają się od zespołów z Nadarzy-
na. Po Nowym Roku wracamy do 
rozgrywek.

Kolejnym etapem rozwoju siat-
karskiego rzemiosła jest gra w ka-
tegorii młodziczek, a dalej kadetki, 
juniorki i seniorki. Nasza sekcja to 
od kilku lat głównie rozgrywki mło-
dzieżowe, a w tym roku udało się 
wywalczyć kilka medali. Są to mię-
dzy innymi: 

Brązowy Medal Mistrzostw Mazow-
sza Szkół Podstawowych,

Brązowy Medal Mistrzostw Mazow-
sza klas Gimnazjalnych,

V miejsce w Mistrzostwach Mazow-
sza Młodziczek,

Brązowy Medal w Turnieju 1/2 Mi-
strzostw Polski w Siatkówce Plażowej 
Młodziczek,

Srebrny Medal Mistrzostw Mazowsza 
Młodziczek w Siatkówce Plażowej,

V Miejsce w Mistrzostwach Mazow-
sza Kadetek w Siatkówce Plażowej,

Złoty Medal Mistrzostw Mazow-
sza LZS w kategorii Gimnazjum.

Trzeba podkreślić że to wyczyny 
naszych dziewcząt jedynie do wa-
kacji włącznie! Po przepracowaniu 
okresu przygotowawczego sezon 
rozpoczęliśmy od serii ogólnopol-
skich turniejów organizowanych 
przez Sekcję przy wsparciu Gminy 

Nadarzyn, Urzędu Marszałkowskie-
go Województwa Mazowieckiego 
oraz lokalnych sponsorów, którym 
serdecznie dziękujemy! Musimy 
przyznać że nasze zawodniczki bar-
dzo rzadko bywają gościnne. Oczy-
wiście to bardzo cieszy, a jak widać 
wygrywanie weszło już dziewczę-
tom w krew.

W związku z reformą eduka-
cji rozegraliśmy w tym roku 
„Ostatnią Gimnazjadę LZS”  
i tak puchar z dumnym podpisem 
„Mistrzynie Ostatniej Gimnazja-
dy LZS” ku radości zgromadzo-

nych na hali przy ul. Żółwiń-
skiej został w Nadarzynie. 
Na najlepszej drodze do 
awansu do finału krajowego 
są dziewczęta reprezentują-
ce Nadarzyn w rozgrywkach 
szkolnych grające jako zespół 
SP Nadarzyn.

Po rozgrywkach szkol-
nych musimy nieco sku-

pić się na zmaganiach mło-
dziczek i kadetek w naszych 
ligach wojewódzkich MWZPS. 
Pierwszy zespół młodziczek zano-
tował fantastyczny start i walczy na 
parkietach I i II ligi wojewódzkiej. 
Drugi zespół młodziczek walczy  
w VII lidze. Warto podkreślić, że na 
Mazowszu mamy w sumie XI lig 
młodziczek! Do końca rozgrywek 
zostało jeszcze trochę czasu, a więc 
liczymy że pierwszy zespół zdoła 
na stałe zadomowić się w pierwszej 
lidze, oraz że drugi zespół zaliczy 
kolejne awanse.

Pierwszy zespół kadetek prowa-
dzony przez trenerkę Anetę Krze-
mińską podczas fazy zasadniczej 
nie znalazł pogromcy i awansował 
do fazy play-off z kompletem punk-
tów! Co ważne dziewczęta podtrzy-
mują dobrą passę i podczas pierw-
szego meczu play-off wygrały na 
hali w Nadarzynie z  zespołem MOS 
Wola Warszawa II. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na kolejne spotkania! 
Drugi zespół kadetek, składają-
cy się w większości z młodziczek 
uplasował się w środku tabeli. Jest 
to zdecydowanie bardzo dobry wy-
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Rubrykę sekcji piłki siatkowej 
redaguje Damian Krzemiński

fot. arch. GLKS Nadarzyn 
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nik a dla dziewcząt, które mierzyły 
się głównie z zawodniczkami o rok 
starszymi bezcenna lekcja siatkówki.

Zgłosiliśmy w tym roku do roz-
grywek również drużynę seniorek, 

dziewczęta pokazują na boisku 
sporo charakteru i w połowie sezo-
nu mają spore szanse na awans do 
fazy play-off. Takich wyników we 
wszystkich kategoriach może nam 

Szanowni Państwo, 
Drodzy Przyjaciele nadarzyńskiej siatkówki! 

Z okazji zbliżających się świąt pragniemy Wam 
najpierw podziękować za mnóstwo wsparcia i sy-

gnałów, że to co robimy jest zauważane i doceniane. 
Obiecujemy nie spocząć na laurach oraz, że doło-

żymy wszelkich starań aby kolejny rok był przynaj-
mniej tak dobry jak ten, który niebawem pożegnamy.

Życzymy zdrowia, abyście mogli Państwo jeszcze 
częściej i liczniej odwiedzać halę przy ul. Żółwiń-

skiej, aby kibicować nadarzyńskim zawodniczkom.
Życzymy szczęścia, abyśmy mogli razem cieszyć się 

z kolejnych zwycięstw, medali i sukcesów.
Niech te zbliżające się 

święta Bożego Narodzenia 
będą doskonałą okazją do spokojnego spotkania 

w rodzinnym gronie. 
Szampańskiej zabawy sylwestrowej 

oraz Szczęśliwego Nowego Roku.
Do zobaczenia w Styczniu,

Wszystkiego Najlepszego życzą 
zawodnicy i trenerzy oraz personel GLKS!

zazdrościć niejeden z okolicznych 
klubów. 



Koncert Barbary Wrońskiej

Koncert Nok Pęd Band
„Jest takie miejsce”

Fot. M. Kołecka

Fot. M. Zdrzyłowski


