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Wiadomości Nadarzyńskie

Szanowni Państwo,
pierwszy miesiąc roku za nami. In-

tensywny i bogaty w różnorodne wy-
darzenia począwszy od  wzruszającej 
uroczystości Jubileuszu Małżeństwa 
par z terenu Gminy Nadarzyn, które 
przeżyły wspólnie ponad pół wieku 
poprzez kolejne zrealizowane przed-
sięwzięcia (w tym np. otrzymanie 
dofinasowania na budowę terenów 
rekreacyjnych w Strzeniówce i Sta-
rej Wsi) do wstrząsającego Finału 
WOŚP w Gdańsku.

Tragiczne wydarzenie z 13 stycz-
nia poruszyło całą Polskę. Jedno-
cząca Polaków akcja zbiórki fun-
duszy na rzecz potrzebujących, 
wspólnego czynienia dobra, w ra-
mach WOŚP, za sprawą tragicznych 
wydarzeń w Gdańsku zamieniła 
się w dramat, a jednocześnie po-
stawiła nas wszystkich przed trud-
nym zadaniem naprawy naszego 
życia społecznego, naszych relacji.  
I tak jak wielu mieszkańców naszej 
ojczyzny zadaję sobie pytanie czy za-
bójstwo Pawła Adamowicza to czyn 
szaleńca, bestialska zbrodnia recy-
dywisty.....a może winni jesteśmy 
wszyscy począwszy od polityków 
po zwykłych obywateli? Czy, kiedy 
nie chcemy brać odpowiedzialności 
za wypowiadane, czy wypisywane 
słowa, lub kiedy biernie pozwalamy 
innym na szerzenie nienawiści, bo 
tak wygodnie, bezpiecznie, to nas nie 
dotyczy? Słowa nie zabiją od razu, 
nie zadają natychmiast krwawią-
cych ran, ale mogą wywołać łańcuch 
zdarzeń, które wprawią w ruch rękę 
szaleńca uzbrojoną w nóż. Myślę, 
że wszyscy powinniśmy wyciągnąć 
wnioski z tej tragedii i nie ustawać 
w staraniach  budowania wspólnoty 
bez nienawiści, z poszanowaniem 
drugiego człowieka i jego różnorod-
ności. Nie chodzi o wzniosłe gesty 
i patetyczne słowa, a codzienność.  
Pohamowanie krzywdzących słów, 
osądów, agresji wobec osób, które 
mają inny światopogląd, wyznanie, 
czy też w jakikolwiek sposób różnią 
się od nas.

Mieszkańcy Gminy Nadarzyn nie 
pozostali obojętni wobec wydarzeń 
w Gdańsku. Poruszenie widoczne 
było na każdym kroku. Wyrażając 
swoją solidarność z gdańszczanami, 

szacunek wobec zmarłego prezyden-
ta i okazując swój sprzeciw wobec 
przemocy, w dniu pogrzebu spotka-
liśmy się pod UG, aby symbolicz-
nie zapalić znicze. Wieczorem 20 
stycznia grupa mieszkańców zebra-
ła się przy Pastewniku, aby zapalić 
„światełko do nieba”. Symboliczny 
znak poparcia dla Jurka Owsiaka  
i idei WOŚP. 

Nasza lokalna społeczność jak 
zwykle aktywnie i szczodrze włączy-
ła się w kolejny finał WOŚP. Był tur-
niej tenisa stołowego „Gramy i poma-
gamy”, licytacje, koncerty, występy 
grup tanecznych, kabaretu (w Nada-
rzyńskim Ośrodku Kultury, gdzie jak 
co roku był lokalny sztab WOŚP), 
zbiórka do puszek prowadzona przez 
naszych dzielnych wolontariuszy. 
A wraz z Orkiestrą OSP Nadarzyn 
miałem zaszczyt być na otwarciu 27. 
Finału w sztabie głównym z Jurkiem 
Owsiakiem, poczuć pozytywną ener-
gię i zapał do wspólnego czynienia 
dobra. 

Nowy rok – nowe wyzwania  
i nowy budżet. Na działania inwe-
stycyjne w nowym budżecie Gmi-
ny zostanie przeznaczona kwota 
25.987.883 złote i 75 groszy co sta-
nowi 20% dochodów Gminy. Czyli 
co piątą złotówkę samorząd prze-
znaczy na nową infrastrukturę.  Do 
tego należy dodać inwestycje, które 
realizowane będą przez Przedsię-
biorstwo Komunalne Nadarzyn oraz 
Gminną Spółkę Wodno – Meliora-
cyjną dofinansowane przez Gminę. 
Daje to kwotę ok. 40 mln zł. I jest 
ona jedną z wyższych wydatkowa-
nych na inwestycje biorąc pod uwa-
gę budżety inwestycyjne gmin w 
okolicy. Wypadamy dobrze zarówno 
pod kątem wysokości nakładów jak 
i procentowego ujęcia. Większość 
inwestycji przeszła z lat poprzed-
nich. Dwa najważniejsze działania 
na 2019 rok, to budowa centrum 
„Parkuj i Jedz” w Nadarzynie oraz 
II etap budowy ścieżek rowerowych 
(Nadarzyn, Stara Wieś, Urzut, Roza-
lin, Walendów, Krakowiany) współ-
finansowana z przyznanych nam  
w 2018 roku funduszy unijnych. 
Wykonywane są zgodnie polityką 
antysmogowową - w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjne-

go Województwa Mazowieckiego  
2014-2020 dla ZIT WOF. Obecnie 
gmina przygotowuje wniosek w ra-
mach RRO działanie 4.3.1, na wy-
mianę nieefektywnych źródeł ciepła 
na nowe. Projekt skierowany jest do 
mieszkańców gminy. W sumie na 
te wszystkie działania zaplanowano 
przeznaczyć kwotę ponad 15 mln zł. 
Dużą kwotę w działaniach inwesty-
cyjnych gminy stanowi budowa ko-
lejnego etapu kanalizacji w Rozalinie 
(3.6 mln zł). Wykonawca został już 
wyłoniony. Rozpoczęcie następnych 
etapów będzie zależne od deklaracji  
i możliwości Gminy Żabia Wola, 
która będzie z naszym samorzą-
dem współpracowała przy bu-
dowie kanalizacji sanitarnej.  
Jeśli jesteśmy już przy kanalizacji 
należy nadmienić, że Przedsiębior-
stwo Komunalne Nadarzyn w tym 
roku planuje również rozpocząć 
budowę kanalizacji w Urzucie ze 
swoich środków. Pierwsza część tej 
inwestycji została wykonana. Mia-
nowicie zrealizowano przejście pod 
budowaną trasą S8 od oczyszczalni 
ścieków w Kostowcu. Przy tej in-
westycji Gmina Żabia Wola rów-
nież złożyła deklarację współpracy. 
PKN w 2019 roku będzie także roz-
budowywał oczyszczalnie ścieków  
w Młochowie (jest już zgoda insty-
tucji centralnej - Wody Polskie na 
zwiększenie operatów) oraz w Walen-
dowie i Nadarzynie ( po otrzymaniu 
zgody na rozbudowę). Na te działania 
przedsiębiorstwo przewidziało kilka 
milionów złotych. 350.000 złotych 
samorząd przeznaczy na sfinansowa-
nie nowych odcinków sieci wodo-
ciągowej w Parolach, Ruścu, Nada-
rzynie, Kajetanach i Walendowie. Te 
działania będą miały także wsparcie  
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z budżetu PKN. 800.000 złotych prze-
znaczymy także na budowę oświetle-
nia ulicznego. Mimo, że kwota jest 
dość imponująca to potrzeby w tym 
zakresie są bardzo duże. Na realizację 
czeka kilka dużych projektów każdy 
wartości około pół miliona złotych.  
O kolejności działań decydować bę-
dzie Rada Gminy. Dużym projektem 
będzie także rozpoczęcie zagospo-
darowywania terenów zielonych  
w miejscowości Stara Wieś i Strze-
niówka. Na te działania planowane jest 
przeznaczenie kwoty 660.000 złotych.  
Z działań projektowych do realiza-
cji przewidziano dokumentację pro-
jektową nowego Ośrodka Zdrowia  
w Nadarzynie (250.000 ) oraz do-

kumentację projektowo – kosztory-
sową adaptacji istniejącego Pałacu  
i Oficyny w zespole pałacowo- par-
kowym Młochów (75.423). Ważną 
częścią budżetu inwestycyjnego są 
także wykupy działek w Rozali-
nie pod parking przy świetlicy oraz  
w nadarzyńskim Rynku (650.000)

To najważniejsze działania na 
ten rok. Oczywiście będziemy 
także prowadzili prace związane  
z infrastrukturą drogową, choć nie  
w takim wymiarze jak w 2018 roku. 
Jednak kilka ulic uzyska utwardzoną 
nawierzchnię. Konsekwentnie bę-
dziemy udoskonalali nasze istnieją-
ce już tereny zielone. Wiele będzie 
zależało od możliwości pozyskania 

zewnętrznego dofinansowania, któ-
re w dużej mierze będzie determi-
nować nasze kolejne działania in-
westycyjne. Duży nacisk będziemy 
kładli także na poprawę stosunków 
wodnych. Działania w tym za-
kresie będziemy prowadzili m.in.  
w Ruścu, Strzeniówce i Nadarzynie.  
Zapraszam Państwa do zapoznania 
się z budżetem na 2019 rok na stronie 
internetowej www.bip.nadarzyn.pl.

Rozpoczęły się ferie zimowe – 
Uczniom, Rodzicom, Pracownikom 
oświaty życzę  udanego, radosnego  
i bezpiecznego wypoczynku.

Dariusz Zwoliński 
Wójt Gminy Nadarzyn  

Po podpisaniu umowy z wy-
konawcą trwają prace projek-
towe związane z powstaniem 
centrum przesiadkowego Parkuj  
i Jedź.  Ma ono powstać przy ul. 
Granicznej w Nadarzynie.

I n w e s t y c j e

Urząd Marszałkowski w Warsza-
wie pozytywnie rozpatrzył wniosek 
o dofinansowanie na rozwój terenów 
rekreacyjnych w Starej Wsi i Strze-
niówce. Gmina Nadarzyn otrzymała 
na ten cel dotację w wysokości 419 
740 zł! Umowa została podpisana 
przez Wójta Dariusza Zwolińskiego 
i Skarbnik Magdalenę Sieczkę.
Środki zostaną przeznaczone na 

Blisko 420 tys. zł dla Gminy Nadarzyn na 
infrastrukturę rekreacyjną!

budowę pumptracka i parkingu  
w Starej Wsi oraz placu zabaw  
i flowparku w Strzeniówce.
Poniżej przedstawiamy koncepcję 
zagospodarowania terenu w Starej 
Wsi. Nie jest to jeszcze wersja osta-
teczna, zapraszamy do zgłaszania 
pomysłów i potrzeb. Wszystkie su-
gestie należy kierować do referatu 
inwestycji UG Nadarzyn.

Kanalizacja

Podpisana została 
umowa z wykonawcą 
na budowę sieci kana-
lizacyjnej w Rozali-
nie (obejmująca ulicę 
Młochowską (odcinek), 
Chmielną, Żytnią, Ja-
godową, Uroczą (odci-
nek), Migdałową, Prze-
mysłową (odcinek)). 
Termin reaizacji tej in-
westycji - 30.10.2019 r. 
Rozpoczęły się już pra-
ce przy ulicy Chmielnej.

Referat Inwestycji
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Budżet Gminy Nadarzyn 2019
Budżet Gminy Nadarzyn dochody na 2019 rok 132 346 101,74 zł, 

w tym: dochody bieżące 118 022 971,13 zł,
dochody majątkowe 14 323 130,61 zł.

Udział dochodów własnych, dotacji i subwencji w ogólnym budżecie na 2019 rok przedstawia wykres.
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Porządkowanie melioracji
Aura nie przeszkadza Spółce Wodno-

-Melioracyjnej w porządkowaniu rowów  
melioracyjnych. W Ruścu przy ulicy Żwirowej 
(na 3 kilometrowym odcinku do rzeki Utraty  
w Szamotach) trwają prace związane z odmu-
laniem, odkrzaczaniem, czyszczeniem przepu-
stów i wylotów drenarskich rowu melioracyj-
nego.

red.

Dochody własne gromadzone są 
na podstawie różnych ustaw i gmi-
na może nimi dowolnie dyspono-
wać. Wpływają do kasy gminy od 
mieszkańców w formie podatków 
i opłat, a część otrzymujemy z Urzę-
du Skarbowego i Ministerstwa Fi-
nansów.

Subwencja to środki pieniężne 
należne gminie z budżetu państwa. 
Otrzymujemy je z Ministerstwa Fi-
nansów. Gmina może je przeznaczyć 
zgodnie z potrzebami i nie musi się  
z nich rozliczać. O przeznaczeniu 
subwencji decyduje Rada Gminy.

Dotacje otrzymujemy z budżetu 
państwa za pośrednictwem woje-
wody lub innych instytucji. Dotacje 
mają ściśle określone przeznaczenie, 
trzeba się z nich dokładnie rozliczyć 
i nie wolno ich wydać na inny cel, 
a niewykorzystane kwoty należy 
zwrócić.

Dochody własne, dotacje oraz subwencje w 2019 roku:

1. dochody własne gminy 88 008 215,00 zł,w tym: 

- dochody z podatków i opłat 43,391 mln. zł., w których główne pozycje pod względem wielkości dochodów stanowią wpły-
wy: z podatku od nieruchomości 26,9 mln zł;  podatku od środków transportowych 9,4 mln zł, wpływy z podatku od czynności 
cywilno-prawnych 5,4 mln zł; dochody z najmu i dzierżawy 450 tys zł, wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 400 tys 
zł; podatku od spadków i darowizn 320 tys zł; podatku rolnego 216 tys zł; wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego 
155  tys zł; wpływy z opłaty skarbowej 150 tys zł; udziały w podatkach  37 033 116,00 zł, w tym: 
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Uchwalony przez Radę Gminy Nadarzyn budżet po 
stronie wydatków na 2019 rok wynosi 

126 747 076,74 zł, w tym:
- w y d a t k i  b i e ż ą c e  100 759 192,99 zł
- w y d a t k i   m a j ą t k o w e    25 987 883,75 zł

W ogólnej kwocie wydatków bieżących zaplano-
wane wydatki jednostek budżetowych na 2019 rok 
wynoszą:

1. wydatki gminnych jednostek budżetowych 
70 996 429,10 zł, w tym: 

- oświata i wychowanie 27 379 311,00 zł: wydatki na 
bieżące utrzymanie trzech przedszkoli publicznych w Wo-
licy, Nadarzynie i Młochowie 4 923 250,00,00 zł, wydatki 
pięciu szkół publicznych w Nadarzynie, Ruścu, Kostow-
cu, Młochowie i Woli Krakowiańskiej 15 774 800,00 zł, 
wydatki gimnazjum i liceum w Nadarzynie 3 432 900,00 
zł, wydatki na oddziały przedszkolne w szkołach podsta-
wowych  1 135 500,00 zł, dokształcanie i doskonalenie za-
wodowe nauczycieli 107 400,00 zł, dowożenie uczniów 
do szkół gminnych 789 000,00 zł oraz na realizację zadań 
wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki  
i metod pracy 1 770 909,00 zł;

- drogi publiczne gminne i lokalny transport zbiorowy 
5 552 739,42 zł, w tym: bieżące wydatki związane z utrzyma-
niem i remontami dróg w gminie w wysokości 4 868267,22 zł 
(zimowe utrzymanie dróg, oznakowanie pionowe i poziome 
ulic i dróg gminnych, żwirowanie i profilowanie dróg gmin-
nych, drobne remonty cząstkowe nawierzchniach  bitumicz-
nych, naprawa chodników, bieżąca konserwacja elementów 
infrastruktury drogowej, bieżące remonty mostów, przepu-
stów oraz rowów odwadniających, itp.); 

- administracja publiczna 10 076 175,35 zł;  urzędy woje-
wódzkie 97 673,00 zł, rada gminy 52 000,00 zł, urząd gminy 
8 791 432,35 zł, promocja gminy 226 500,00 zł, wspólna ob-
sługa jednostek samorządu terytorialnego 728 250,00 zł; 

- gospodarka mieszkaniowa 1 926 000,00 zł, wydatki 
związane z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjno 
– kartograficznymi, opłatami i składkami z tytułu wieczy-
stego użytkowania gruntów oraz odszkodowania dla osób 
fizycznych; bezpieczeństwo publiczne i obrona narodowa 
1 532 800,00 zł, w tym Komendy Wojewódzkie Policji (dofi-
nansowanie dla policji w Nadarzynie) 20 000,00 zł, ochotni-

W dochodach majątkowych, zaplanowane zostały dodatkowe środki na realizację programów  
z udziałem środków europejskich.
 - 11 375 423,20 zł na zadania: „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwe-
stycji Terytorialnych – kolejny etap” oraz „Parkuj i jedź w Gminie Nadarzyn”.
- 117 967,41 zł na ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, zadanie: „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn.”
- 419 740,00 zł na zadanie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub tury-
stycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka”.

cze straże pożarne 463 000,00 zł, straż gminna 909 700,00 
zł, zarządzanie kryzysowe 95 100,00zł; 

- część równoważąca subwencji ogólnej 9 067 937,00 zł, 
wpłaty gminy Nadarzyn do budżetu państwa na część rów-
noważącą subwencji ogólnej (do podziału dla gmin bied-
niejszych tzw. „janosikowe”); 

- ochrona zdrowia 585 400,00 zł wydatki zaplanowane 
na lecznictwo ambulatoryjne (dofinansowanie na badania 
lekarskie i szczepienia w Ośrodkach Zdrowia Nadarzyn  
i Młochów) 285 400,00 zł, wydatki na realizację zadań okre-
ślonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania 
problemów alkoholowych i narkomanii 300 000,00 zł;

- pomoc społeczna 1 338 279,00 zł  wydatki bieżące 
gminnego Ośrodek Pomocy Społecznej 931 542,00 zł, 
oraz pozostała działalność w tym: zasiłki i pomoc w na-
turze (obiady dla dzieci w szkołach) 349 237,00 zł, usłu-
gi opiekuńcze 57 500,00 zł; pozostałe zadania w zakresie 
pomocy społecznej 1 204 000,00 zł, utrzymanie gminne-
go żłobka w Ruścu; edukacyjna opieka wychowawcza 
1 707 900,00 zł, bieżące wydatki placówki wychowania po-
zaszkolnego GODM Tęcza 571 500,00 zł, świetlice szkolne  
1 135 550,00 zł; 

-rodzina 1869,327 zł, świadczenia wychowawcze, świad-
czenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
wspieranie rodziny, rodziny zastępcze, działalność placó-
wek opiekuńczo- wychowawczych; gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska 4 926 800,00 zł, gospodarka ściekowa 
724 800,00 zł (usługi remontowe na terenie gminy),  wydat-
ki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospoda-
rowania odpadami komunalnymi 2 423 000,00 zł, sprzątanie 
ulic, przystanków w gminie 240 000,00 zł; 

- utrzymanie zieleni 55 000,00 zł; oświetlenie ulic, 

- podatek dochodowy od osób fizycznych (PDOF) 32 533 116,00 zł; 
- podatek od osób prawnych (PDOP) 4,5 mln zł; 
- dochody z majątku gminy  2,410 mln zł., w tym:  ze sprzedaży nieruchomości 300 tys zł, z tytułu odszkodowania za 
przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego 2 mln zł, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczy-
stego 110 tys zł;
- pozostałe dochody  5 174 099,00 zł, w tym: zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 150 tys zł.

2. dotacje ogółem 26 894 712,74 zł, w tym: dotacje celowe na zadania zlecone z budżetu państwa 12 671 352,00 zł, do-
tacje celowe na zadania własne z budżetu państwa 1 876 344,00 zł, dotacje celowe w ramach programów finansowanych 
z udziałem środków europejskich 12 347 016,74 zł.

3. subwencja ogólna (część oświatowa) 17 443 174,00 zł.
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Plan wydatków Gminy Nadarzyn na 2019 rok (w tys. zł)

W budżecie Gminy Nadarzyn na 2019 rok zaplanowa-
no wydatki majątkowe w wysokości 25 987 883,75 zł (co 
stanowi 20,5 % wydatków ogółem). W wykazie zadań ma-
jątkowych na 2019 rok znalazły się zadania nowe i  konty-
nuowane. Katalog największych inwestycji otwiera zada-
nie: budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn  
w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – 
kolejny etap. Na realizację danego zadania przewidziano 
w budżecie na rok 2019 kwotę 8 640 540,49 zł w tym 
wkład własny gminy wyniesie 1 740 912,63 zł. Plano-
wane na 2019 r. dofinansowanie ze środków unijnych,  
zgodnie z zawartą w roku 2018 umową, wyniesie – 6 875 
913,45 zł. Kolejną duża inwestycją jest zadanie „Parkuj  
i jedź w Gminie Nadarzyn”, na które przewidziano kwo-
tę 6 893 184,17 zł, w tym wkład własny gminy do ponie-
sienia w 2019 r. wynosi 2 275 513,63 zł. Gmina otrzyma 
na dane zadanie środki pochodzą z dotacji pozyskanej 
w ubiegłym roku – dofinansowanie na rok 2019 wynie-
sie 4 499 509,75 zł. Na drogi gminne ze środków inwe-
stycyjnych przeznaczona zostanie w 2019 roku kwota 
2 522 000,00 zł,  największe nakłady w tym zakresie 
przewidziano na przebudowę ulicy Głównej w Ruścu - 
2 000 000,00 zł.Na inwestycje związane z gospodarką 

komunalną i ochroną środowiska, gmina przeznaczyła 
kwotę 5 101 978,01 zł. Z wymienionej puli środków naj-
więcej zostanie wydane na budowę kanalizacji sanitarnej 
w miejscowości Rozalin – 3 600 000,00 zł, oraz budowa 
oświetlenia ulicznego - 948 000,00 zł. W bieżącym roku 
Gmina planuje zrealizować zadania z zakresu zagospo-
darowania terenów zielonych: Rozwój ogólnodostępnej 
i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kultural-
nej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strze-
niówka. Przeznaczono na ten cel kwotę 659 658, 00 zł,  
z czego 419 740,00 zł Gmina otrzyma w ramach przy-
znanego dofinansowania ze środków UE. Kolejnym 
znaczącym wydatkiem inwestycyjnym na rok 2019 
jest opracowanie koncepcji zagospodarowania tere-
nu działek nr 244/2 i 300/1 w Nadarzynie, w tym do-
kumentacja projektowa nowego kompleksu ośrod-
ka zdrowia w Nadarzynie. Na ten cel przeznaczono 
250 000,00 zł. Gmina przewiduje również zakup działek  
w Rozalinie oraz wykup 1/3 udziału w nieruchomości poło-
żonej w Nadarzynie, na łączną kwotę 662 245,00 zł.

Magdalena Sieczka
Skarbnik Gminy Nadarzyn 

placów i dróg gminnych 921 000,00 zł; realizowanie za-
dań z zakresu ochrony środowiska 110 000,00 zł, po-
została działalność, w tym: dokarmianie wolno żyją-
cych kotów, odławianie bezpańskich zwierząt, opieka  
i usługi weterynaryjne 443 000,00 zł; kultura i ochrona 
dziedzictwa narodowego 327 400,00 zł; kultura fizyczna  
i sport 2 235 000,00 zł, utrzymanie obiektów sportowych 
i rekreacyjnych, w tym:, stadionu sportowego i hal sporto-
wych w szkole podstawowej i gimnazjum, realizacja progra-
mu „Umiem Pływać.”
2. dotacje na zadania bieżące 13 941 215,00 zł:

- dotacje podmiotowe dla Instytucji kultury 2 575 055,00 
zł: Nadarzyński Ośrodek Kultury 1.710 000,00 zł i Bibliote-
ki 865 055,00 zł.

- dotacje celowe na zdania własne gminy realizowane 
przez podmioty nienależące do sektora finansów publicz-

nych 2 349 000,00 zł, z przeznaczeniem na: dotacje dla spółek 
wodnych 335 000,00 zł, działalność na rzecz dzieci i młodzie-
ży (w tym: wypoczynku letniego) 143 500,00 zł, wspieranie  
i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-
dzictwa narodowego 450 000,00 zł oraz na upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu 1 420 500,00 zł.

- dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów 
publicznych (jednostek oświatowych) 5 400 000,00 zł, w tym: 
dla dziewięciu przedszkoli niepublicznych  4 147 880,00 zł, 
dla dwóch szkół niepublicznych 1 680 000,00 zł i jednego 
gimnazjum 72 000,00 zł.

- dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień 
między jednostkami samorządu terytorialnego w tym: lokal-
ny transport zbiorowy - komunikacja do Warszawy (ZTM)  
1 630 000,00 zł.
3.świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 112 990,00 zł, 

w tym: 11 530 740,00 zł na po-
moc społeczną polegającą na 
wypłacie świadczeń społecz-
nych, rodzinnych, zasiłków, 
świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego, oświata i wychowa-
nie  939 050,00 zł, rada gminy  
i urząd gminy 244 000,00 zł, 
świetlice szkolne 72 700,00 zł, 
nagrody 48 000,00 zł, stypendia 
sportowe 95 000,00 zł, straże po-
żarne 120 000,00 zł, straż gmin-
na 10 300,00 zł. 

4.wydatki bieżące na pro-
gramy finansowane  
z udziałem środków z UE 
608 558,89 zł,
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Zgłaszanie
 awarii

 - woda i kanalizacja
Przedsiębiorstwo Komunal-

ne Nadarzyn Sp. z o.o. informu-
je, że w zakresie obsługi sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 
wszystkie awarie należy zgła-
szać pod numerami alarmowymi: 
Sieć wodociągowa: 503-755-217 
Sieć kanalizacyjna: 516-378-261 
Oczyszczalnia Ścieków Nadarzyn: 
22 729-83-20

Gmina Nadarzyn informuje  
o możliwości przystąpienia do pro-
jektu pn. „Ograniczenie zanieczysz-
czeń powietrza w Gminie Nada-
rzyn”. 

Projekt przewiduje możliwość 
otrzymania dofinansowania dla od-
danych do użytku budynków miesz-
kalnych, w których nie jest prowa-
dzona działalność gospodarcza, ani 
rolnicza, w zakresie:

1. Wymiany źródeł ciepła (kotłów, 
pieców węglowych lub innych sta-
rych i nieefektywnych systemów 
grzewczych na piece gazowe, kotły 
elektryczne, olejowe, spalające bio-
masę);

2. termomodernizacji budynków 
i/lub montażu źródła OZE, przy 
jednoczesnej wymianie nieefek-
tywnego kotła grzewczego na nowe 
źródło.

WAŻNE: Maksymalny poziom 
dofinansowania wynosi do 80 % 
kosztów kwalifikowanych projek-
tu, z tym że koszty kwalifikowane 
związane z termomodernizacją oraz 
OZE nie mogą przekroczyć 50% 
(ograniczenie nie dotyczy wymiany 
urządzenia grzewczego) wydatków 
kwalifikowanych projektu ogółem.

Wymiana kotłów węglowych lub 
innych starych, nieefektywnych 
systemów grzewczych:

- dofinansowanie obejmuje koszt 
zakupu i montażu nowego kotła 
 z zasobnikiem, czujki czadu;

- mieszkańcy na własny koszt do-
starczają świadectwo energetyczne, 
zawierające informację o efekcie 
ekologicznym oraz wartości współ-
czynnika EP po przeprowadzeniu 
modernizacji źródła ciepła;

- koszty związane z przyłączem 
gazowym wraz z dokumentacją pro-
jektową i prawomocnym pozwole-
niem na budowę, oraz wykonanie 
instalacji gazowej i kominowej po-
krywają mieszkańcy.

Termomodernizacja budynków, 
w których jednocześnie wymie-

niany jest nieefektywny kocioł 
grzewczy na nowe źródło:

- dofinansowanie obejmuje koszt 
zakupu i montażu nowego kotła 
z zasobnikiem, czujki czadu oraz 
ocieplenie ścian zewnętrznych, 
wewnętrznych, stropów, wymiana 
okien i drzwi, zastosowanie wenty-
lacji, wymiana instalacji centralne-
go ogrzewania;

- mieszkańcy na własny koszt 
dostarczają audyt energetyczny 
(wraz z kosztorysem planowanych 
robót), potwierdzający, że termo-
modernizacja będzie służyć popra-
wie oszczędności energii wyrażonej 
wskaźnikiem EP;

- koszty związane z przyłączem 
gazowym wraz z dokumentacją 
projektową i prawomocnym po-
zwoleniem na budowę, oraz wyko-
nanie instalacji gazowej i komino-
wej pokrywają mieszkańcy.

WAŻNE: Standard zapotrzebo-
wania budynku na nieodnawialną 
energię pierwotną do ogrzewania, 
wentylacji, chłodzenia, przygo-
towania ciepłej wody użytkowej  
w przypadku domów jednorodzin-
nych nie może przekroczyć 150 
kWh/ (m2 x rok), zaś w przypadku 
domów wielorodzinnych nie może 
przekroczyć wartości 135 kWh/ 
(m2 x rok). 

W PRZYPADKU OTRZYMA-
NIA DOFINANSOWANIA, DO 
ZADAŃ GMINY NALEŻEĆ BĘ-
DZIE PRZEPROWADZENIE PO-
STĘPOWANIA O UDZIELENIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO  
I WYBÓR WYKONAWCY RO-
BÓT TERMOMODERNIZACYJ-
NYCH ORAZ DOSTAWCY KO-
TŁÓW.

CHĘTNYCH MIESZKAŃCÓW 
PROSIMY O ZGŁASZANIE SIĘ 
DO URZĘDU GMINY pok. 100 
DO DNIA 18 STYCZNIA 2019 
ROKU w celu wypełnienia dekla-
racji zgłoszeniowej (musimy mieć 
minimum 20 zgłoszeń, żeby zacząć 

przygotowywać projekt).
Szczegółowe informacje prac ob-

jętych dofinansowaniem znajdują 
się w „Wykazie prac objętych do-
finansowaniem w ramach projektu 
zgodnie z regulaminem konkursu”.

Wymagane dokumenty:
Deklaracja udziału w projekcie – 

załącznik nr 1;
Oświadczenie o posiadanym pra-

wie do dysponowania nieruchomo-
ścią – załącznik nr 2;

Zgoda na przetwarzanie danych 
osobowych – załącznik nr 3.

Gmina przystąpi do konkursu  
w przypadku zainteresowania pro-
jektem co najmniej 20 osób speł-
niających wymogi regulaminu, na 
potwierdzenie których mieszkań-
cy na wezwanie Gminy dostarczą 
świadectwo lub odpowiednio audyt 
energetyczny.

Marta Ciarka-Matysiak
Referat Zamówień Publicznych  

i Funduszy Zewnętrznych

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

Czyste powietrze dla Nadarzyna

Podziękowania dla Firmy 
EVO - BUS  za ufundowa-
nie paczek świątecznych

dla dzieci z sołectwa Wolica

Sołtys, Rada Sołecka, Radny
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W czerwcowym wydaniu Wiado-
mości Nadarzyńskich z 2018 roku 
informowaliśmy, że (tuż przed wy-
borami uzupełniającymi, które od-
były się 4 marca 2018 roku), do Pro-
kuratury Rejonowej w Pruszkowie 
trafił donos komisarza, wikłający 
w postępowanie karne co najmniej 
1937 osób. Komisarz Nowak wska-
zał śledczym 997 „podejrzanych” 
adresów z insynuacją, że ich miesz-
kańcy albo zaniżają wysokość opła-
ty śmieciowej albo fikcyjnie mel-
dują u siebie nieuprawnione osoby. 
Wszystko miało rzekomo prowa-
dzić do celowego zafałszowania 
wyniku wyborów samorządowych. 
Jeszcze w marcu 2018 roku nowo 
wybrany wójt gminy Nadarzyn 
Dariusz Zwoliński wystosował do 
mieszkańców list, w którym wska-
zywał na absurdalność stawianych 
zarzutów i tonował społeczne emo-
cje. Wyjaśniał, że deklaracje śmie-
ciowe nie są wiarygodną podstawą 
do weryfikacji praw wyborczych 
mieszkańców. Wykazywał bezsen-
sowność donosu złożonego przez 
komisarza Nowaka na mieszkańców 
gminy. Po 10 miesiącach badania 
sprawy Prokuratura nie znalazła 
żadnych znamion przestępstwa. 
Postanowieniem z dnia 17 grud-
nia 2018 r. Prokuratura Rejonowa  
w Pruszkowie umorzyła dochodze-
nie zainicjowane zawiadomieniem 
Dariusza Nowaka – byłego komi-
sarza pełniącego obowiązki wójta 
gminy Nadarzyn, wobec stwierdze-
nia, że żadnego czynu zabronionego 
nie popełniono. Jako całkowicie go-
łosłowne jawią się więc insynuacje 
komisarza, jakoby nieprawidłowości 
w spisie wyborców w Gminie Nada-
rzyn miały istnieć już od 2004 roku.  
W ramach dochodzenia, w cha-
rakterze świadków przesłuchano 
łącznie 41 mieszkańców, zamiesz-
kujących nieruchomości według 

adresów wskazanych w zestawieniu 
Nowaka. Finalnie Prokurator do-
szedł do przekonania - co czytamy 
w uzasadnieniu umorzenia - że: 
„tok rozumowania zawiadamiają-
cego (…) jawi się jako sprzeczny 
ze wskazaniami doświadczenia ży-
ciowego i zasadami prawidłowego 
rozumowania. Oczywistym bo-
wiem jest, że rejestr a tym bardziej 
spis wyborców, ze względu na od-
mienny zakres i katalog wpisanych  
w nim osób, nie będzie odzwier-
ciedlał tej samej, a niekiedy nawet 
zbliżonej liczby osób, jaka wska-

zana jest w deklaracjach śmiecio-
wych. (…) W toku postępowania nie 
ujawniono żadnych okoliczności, 
uzasadniających popełnienie czynu 
polegającego na dopisywaniu osób 
nieuprawnionych do rejestru lub 
spisu wyborców w sposób sprzecz-
ny z obowiązującym prawem”. 
Decyzja Prokuratora jest ostatecz-
na, zawiadamiającemu komisarzo-
wi Nowakowi nie przysługuje na 
nią zażalenie gdyż nie doszło do 
naruszenia jego praw.

red.

Donos komisarza na własnych mieszkańców?
EPILOG
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Obowiązek odśnieżania  
dachów

W związku z opadami śniegu 
przypominamy o obowiązku odśnie-
żania dachów i usuwania lodowych 
sopli. Działanie to podyktowane jest 
przede wszystkim względami bez-
pieczeństwa. Szczególnie dotyczy 
to obiektów wielkopowierzchnio-
wych np. hal targowych czy maga-
zynów.

Brak wywiązania się z obowiązku 
odśnieżania dachu może wiązać się 
z mandatem dla właściciela bądź za-
rządcy danego obiektu.

Odśnieżanie chodników 

W ciągu ostatnich dni zawitała do 
nas zima z obfitymi opadami śniegu. 
Nie tylko dla kierowców stanowi to 
utrudnienie i wymusza ostrożniej-
szą jazdę (o co apelujemy!), także 
dla pieszych pojawił się szereg nie-
dogodności.

Urząd Gminy Nadarzyn otrzy-
muje zapytania od Mieszkańców 
dotyczące obowiązku odśnieżania 
chodników. Zgodnie z ustawą (art. 5 
ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 13 wrze-
śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach) to właścicie-
le nieruchomości przylegających do 
chodnika zobowiązani są do utrzy-
mania porządku i czystości na nim. 
Przy drogach powiatowych zgodnie 

z ustawą oraz ze stanowiskiem Za-
rządu Powiatu Pruszkowskiego obo-
wiązuje ta właśnie zasada. Chodniki 
położone przy granicy geodezyjnej 
nieruchomości zobowiązani są od-
śnieżać właściciele nieruchomości 
bezpośrednio z nimi sąsiadujących 
(pismo w tej sprawie poniżej).

Jeśli chodzi o drogi gminne, 
chcąc zapewnić komfort bezpiecz-

ne poruszanie się za-
równo kierowcom jak  
i pieszym, Przedsiębior-
stwo Komunalne Nadarzyn,  
w pierwszej kolejności od-
śnieża przede wszystkim 
drogi i ciągi pieszo rowero-
we, następnie zaś chodniki 
przy drogach gminnych 
niezależnie, czy znajdują 
się one bezpośrednio przy 
posesjach mieszkańców, 

Gdy spadnie śnieg....

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

czy w pasie drogowym (pierwszeń-
stwo w odśnieżaniu mają chodniki 
przy budynkach użyteczności pu-
blicznej).

Pracownicy przedsiębiorstwa  
w większości przypadków chodniki 
odśnieżają ręcznie i niestety wła-
snymi siłami nie są w stanie odśnie-
żyć wszystkich chodników.

Drogi powiatowe na terenie Gmi-
ny Nadarzyn: Brzozowa, Młynowa, 
Jastrzębska, Mazowiecka Mło-
chowska, Al. Kasztanowa, 3101W 
(Młochów-Krakowiany-Tarczyn), 
Klonowa, Rolna, Nad Utratą, Msz-
czonowska, Warszawska, Prusz-
kowska, Grodziska, św. Piotra  
i Pawła, Centralna, Sękocińska.

Drogi wojewódzkie na terenie 
Gminy Nadarzyn: Błońska, DW 
721.

red.
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Jubileusz 50 – lecia Pożycia 
Małżeńskiego to wydarzenie, ja-
kim może pochwalić się niewie-
le par małżeńskich. 5 stycznia 
br. Złote Gody w naszej gminie 
świętowało 10 par, które zawar-
ły związek małżeński w 1968  
i 1969 roku (przed 51 i 50 laty). 
Jako wyraz uznania i podzięko-

Złote Gody w gminie Nadarzyn

wania za wszystko, co tworzyli  
i budowali jako małżeństwo i ro-
dzina Jubilaci zostali odznaczeni 
medalami za długoletnie pożycie 
przyznawanymi przez Prezydenta 
RP, które w jego imieniu wręczał 
wójt gminy Nadarzyn Dariusz 
Zwoliński.

Jubilaci otrzymali także dyplo-

8 stycznia w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy Nadarzyn odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Ge-
neralnej Dyrekcji Dróg Krajowych 
i Autostrad [GDDKiA] oraz wyko-
nawcą przebudowy trasy S8 – firmą 
Intercor. 

Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy 
Nadarzyn, wraz z zastępcą Janu-
szem Rajkowskim, oraz pracowni-
kami Referatu Inwestycji zgłosili 
ubytki w drogach serwisowych przy 
ulicach: Promyka, Brzozowej i Ko-
morowskiej. To kontynuacja działań 
gminy w tej sprawie. Jeszcze przed 
opadami śniegu wykonawca uzu-
pełnił ubytki na ul. Brzozowej w 
Kajetanach. Ponadto gmina zgłosiła 
kwestię nierówności na „serwisów-
ce” do Paszkowa. 

Podczas spotkania poruszona zo-
stała również kwestia zakończenia 
prac na węźle Nadarzyn. Jak poin-
formował nas wykonawca, wszelkie 
działania powinny być zrealizowane 

na przełomie kwietnia i maja. Uzy-
skanie pozwoleń na użytkowanie 
kładek i wiaduktów – kwiecień/maj. 

Władze gminy zwróciły rów-
nież uwagę na kwestię słabego 
oznakowania zjazdu z trasy głów-
nej do Nadarzyna na węźle Pasz-
ków oraz budowy oznakowania 
zjazdu do miejscowości Urzut  
i Rozalin. Przedstawicielka GDD-
KiA zapewniła, że inwestor zajmie 

S p o t k a n i e  w  s p r a w i e  S 8

my gratulacyjne i okolicznościo-
we upominki. Serdecznie gratulu-
jemy i życzymy kolejnych 50 lat. 
W uroczystości uczestniczył JE 
Kardynał Kazimierz Nycz, który 
koncelebrował Mszę św. odpra-
wioną w intencji par.

red.

się tą sprawą.
Podczas spotkania przedstawicie-

le Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Nadarzyn dyskutowali o konieczno-
ści przywrócenia ciągłości linii ka-
blowych monitorujących sieć pod-
ciśnieniową kanalizacji sanitarnej  
w obszarze oddziaływania inwesty-
cji. Strony będą pracowały nad roz-
wiązaniem tej kwestii.

red.
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Już w tym roku, zgodnie z rozpo-
czętą reformą systemu oświaty, dwa 
roczniki uczniów będą ubiegać się  
o miejsca do nauki w szkołach śred-
nich. Zmiany w systemie edukacji 
polegające na wprowadzeniu ośmio-
klasowych szkół podstawowych, 
zniesieniu gimnazjów i wydłużeniu 
nauki w  liceum do czterech lat są 
ogromnym wyzwaniem dla nauczy-
cieli, dyrektorów i organów prowa-
dzących placówki oświatowe oraz 
wprowadzają ogromny niepokój 
wśród rodziców dzieci z roczników, 
które już za kilka miesięcy będą 
chciały kontynuować naukę w szko-
łach średnich.

Jak sytuacja wygląda w Gminie 
Nadarzyn zapytaliśmy Dyrektor 
Gminnego Zespołu Oświatowego 
Marię Aleksińską:

- Co oznaczają wprowadzane 
zmiany w systemie edukacji dla 
organu prowadzącego i odpo-
wiedzialnego za funkcjonowanie 
oświaty w naszej gminie?

- Reforma oświaty wprowadzana 
jest od trzech lat. Zmianom orga-
nizacyjnym towarzyszyły ogromne 
wydatki, związane z koniecznością 
przystosowania istniejących budyn-
ków dla młodszych niż dotąd (lub 
starszych) uczniów, zakupem po-
trzebnego wyposażenia i pomocy 
naukowych, jak również obsługą 
ruchu kadrowego, szczególnie od-
praw dla nauczycieli. Spadło to na 
barki samorządów. Przekazywane 
z opóźnieniem przez MEN środki 
pieniężne na rekompensatę nakła-
dów ponoszonych na kolejne eta-
py reformy zaspokajają  w ok. ¼  
wszystkich wydatków. Wśród wielu 
działań podejmowanych przez Gmi-
nę w związku z reformą oświaty są 
m.in. adaptacje pomieszczeń w ist-
niejących placówkach oświatowych 
(SP Rusiec, SP Wola Krakowiań-
ska), ich rozbudowa (SP Kostowiec, 
SP Młochów, SP Nadarzyn), do-
posażanie w pomoce dydaktyczne 
(w szczególności do przedmiotów 
przyrodniczo – matematycznych), 

wyposażenie pracowni językowych, 
informatycznych itd., doskonalenie 
kadry nauczycielskiej, czy dodatko-
we godziny dla przygotowujących 
się do egzaminów ósmoklasistów. 
Do tego należy także zaliczyć udział 
szkół w licznych programach i pro-
jektach m.in: językowych, edukacji 
obywatelskiej.

We wrześniu 2016 r. przywróco-
no poprzedni wiek rozpoczynania 
nauki, przez co sześciolatki wróci-
ły do przedszkoli, a do klas pierw-
szych szkół podstawowych zgłosiło 
się mniej od planowanych uczniów, 
skutkiem tego były mało liczne od-
działy. Trzeba przy tym pamiętać  
o generalnej zasadzie, że w szko-
łach pieniądze idą za uczniami (sub-
wencja jest rozdzielana wg liczby 
uczniów), a wydatki za oddziała-
mi i szkołami. Więc małe oddziały 
zwiększają lukę między wydatka-
mi, a dochodami. A ta zmniejszo-
na klasa przedzie przez całe osiem 
lat nauki w szkole podstawowej.  
W przedszkolach jest trochę lepiej – 
na koszty wpływa czas pobytu dzie-
ci w przedszkolu, który wg naszych 
obserwacji przeciętnie jest coraz 
dłuższy. Zatem koszty opieki nad 
jednym dzieckiem przedszkolnym 
po powrocie sześciolatków pra-
wie się nie zmniejszyły. Natomiast 
gwałtownie wzrosła liczba dzieci 
objętych opieką przedszkolną, tym 
bardziej, że utrzymała się zwięk-

szona w ostatnich latach liczba po-
syłanych do przedszkoli dzieci czte-
ro-, trzy- a nawet dwuipółletnich. 
Tymczasem, mimo przeznaczenia 
części subwencji oświatowej na sze-
ściolatki w przedszkolach, środki  
z subwencji lub dotacji przedszkol-
nej przypadające na jedno dziecko, 
nie pokrywają kosztów opieki nad 
tym dzieckiem, więc gdy dzieci 
jest więcej, luka między wydatkami  
i dochodami oświaty przedszkol-
nej rośnie. Te czynniki w pełni dały  
o sobie znać w wydatkach budżeto-
wych 2017 r. Natomiast likwidacja 
gimnazjów odbiła się na zeszło-
rocznych budżetach w stosunkowo 
niewielkim stopniu, ponieważ do-
tyczyła tylko okresu od września do 
grudnia. Jednak efekty finansowe 
tej zmiany w budżetach 2018 r i lat 
następnych będą na pewno bardzo 
duże. Podniesienie wieku obowiąz-
ku szkolnego i reforma struktural-
na spowodowały wzrost poziomu 
zatrudnienia w szkołach gminnych 
poprzez liczbę etatów przeliczenio-
wych  nauczycieli.

- Czy subwencje oświatowe, czyli 
pomoc od państwa rekompensu-
je wydatki na oświatę ponoszone 
przez samorządy?

- Niestety, zwiększenie subwencji 
oświatowej nie zrekompensowało 
wzrostu wydatków na utrzymanie 
szkół gminnych, więc oczywistym 
skutkiem takiego stanu rzeczy jest 

Refo r m a  ośw i a t y
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zwiększenie kosztów, które musi 
ponieść gmina. Nie przewidziano  
bowiem wszystkich skutków refor-
my i wszystkich nakładów finanso-
wych. Reforma oświaty ma też inne 
oblicze.  Likwidując gimnazja, nie 
wzięto pod uwagę,  że w 2015 roku 
szkoły te stanowiły mocny punkt  
systemu edukacji. Posiadały już  
w skali całego kraju bardzo dobrą 
bazę materialną, a przede wszyst-
kim zespoły pedagogiczne, które 
zdążyły do tego czasu wypracować 
metody pracy z nastolatkami. Wiele 
placówek posiadało już znaczny do-
robek programowy, stworzyło swoją 
tradycję, a szczególnie na obszarach 
wiejskich, coraz skuteczniej służyło 
wyrównywaniu szans edukacyjnych 
młodzieży. 

Szczególnie niekorzystnym skut-
kiem likwidacji gimnazjów stało się 
rozbicie zespołów pedagogicznych. 
Kryją się za tym problemy w zatrud-
nieniu; niektórzy nauczyciele, któ-
rzy przez lata włożyli wiele inwen-
cji we współtworzenie programów 
działania swoich placówek, stanęli 
przed koniecznością poszukiwa-
nia nowego zajęcia. Bezpośrednim  
i bardzo konkretnym skutkiem li-
kwidacji etapu gimnazjalnego jest 
skrócenie edukacji z dziewięciu do 
ośmiu lat – posunięcie troszkę inne 
aniżeli panująca na świecie tenden-
cja do wydłużania tego czasu. 

- Już po wakacjach naukę  
w szkołach średnich rozpoczną dwa 
roczniki – absolwenci wygaszanych 
gimnazjów i ośmioklasowych szkół 
podstawowych. Jakie są największe 
obawy z tym związane?  

- Niestety w 2019 r. nastąpi ku-
mulacja chętnych do nauki w li-
ceach ogólnokształcących. Wśród 
młodzieży po ośmioklasowej 
szkole podstawowej dodatkowo 
znajdzie się liczna grupa uczniów  
o rok młodszych, które rozpoczęły 
edukację szkolną jako sześciolatki. 
Jakkolwiek wg danych MEN kal-
kulowana liczba miejsc w szkołach 
ponadgimnazjalnych/ ponadpodsta-
wowych przekracza nawet potrze-
by, to już struktura ofert odbiega 
od zapotrzebowania. Ponad połowa 
młodzieży chce uczyć się w liceach 
ogólnokształcących, w których jed-

nak z powodu braku bazy lokalowej 
często nie ma możliwości utworze-
nia podwójnej liczby klas. Szcze-
gólnie dotyczy to placówek, które 
wcześniej nie były połączone z gim-
nazjami. 

W Gminie Nadarzyn udało się 
włączenie klas gimnazjalnych do 
liceum, które powstało, jak pamię-
tamy dzięki ogromnemu zaangażo-
waniu i determinacji zarówno władz 
lokalnych, jak i mieszkańców Gmi-
ny. Stworzenie tej placówki, po-
przedzone i badaniami i rozmowami  
z różnymi środowiskami lokalny-
mi, przyniosło bardzo dobry efekt.  
W pierwszym roku działalno-
ści stworzone zostały dwie klasy,  
w drugim trzy, a obecnie przy ku-
mulacji roczników przygotowane są 
miejsca dla sześciu klas – trzy dla 
absolwentów gimnazjów i trzy dla 
absolwentów szkół podstawowych 
po 25 miejsc w każdym oddziale. 
W kraju jednak ten fakt nie wyglą-
da tak „różowo”. Jako alternaty-
wę ministerstwo oferuje znacznie 
zwiększoną liczbę miejsc w szko-
łach branżowych, czyli dawnych 
zawodowych, których rozwój stano-
wi jeden z głównych celów obecnej 
reformy. Są one jednak traktowane 
jako ostatni wybór. Obecnie trudno 
stwierdzić, czy szkoły branżowe na 
podbudowie ośmioletniej edukacji 
podstawowej będą dobrym miej-
scem kształcenia, więc młodzież 
i rodzice idą w kierunku bardziej 
bezpiecznego wariantu dalszej edu-
kacji. 

- Jak według wyliczeń wygląda 
sytuacja jeśli chodzi o liczebność 
kolejnych roczników uczniów? 

- Powiaty, jak również naszą 
gminę czeka organizacyjna rewo-
lucja. W roku szkolnym 2019/20 
rozpocznie się okres wzrostu licz-
by uczniów, który (z wyjątkiem lat 
2020/21–2021/22) potrwa do roku 
2023/2024, po czym łączna liczba 
uczniów szkół ponadpodstawowych 
ponownie zacznie spadać. Pamiętaj-
my jednak, że wzrost liczby uczniów 
wynikać będzie ze zmian organiza-
cyjnych w oświacie w ostatnich la-
tach, a nie z powodów demograficz-
nych. We wrześniu 2019 r. do klas 
pierwszych szkół prowadzonych 

przez powiat trafi dwa razy więcej 
uczniów niż rok wcześniej, ale nie 
będzie to jedna klasa pierwsza, lecz 
dwie odrębne klasy szkoły ponad-
gimnazjalnej oraz ponadpodstawo-
wej. Nie znikną zatem przyczyny, 
które sprawiły, że trudno jest orga-
nizować oświatę tak, aby jej koszty 
nie rosły w kolejnych latach. Nieco 
później do szkół ponadpodstawo-
wych trafią uczniowie obecnych (w 
roku 2018/19) klas piątych szkoły 
podstawowej, których jest niemal 
o połowę więcej niż w obecnych 
klasach szóstych, gdyż uczniowie 
ci zaczynali szkołę podstawową, 
gdy rozpoczął się proces obniża-
nia wieku obowiązku szkolnego 
do sześciu lat i do szkoły podsta-
wowej jednocześnie przyjmowano 
siedmio- i sześciolatków. Podobnie 
będzie w następnym roku. W tych 
latach łatwiej będzie zatem organi-
zować stosunkowo duże oddziały 
klas pierwszych. Niestety jednak  
w roku 2024/25 do klas pierw-
szych szkół ponadpodstawowych  
przyjdzie bardzo mało uczniów 
obecnych klas trzecich szkoły pod-
stawowej, do których dziś chodzą 
tylko ci, których rodzice nie zdecy-
dowali się na posłanie ich do szkoły  
w wieku sześciu lat. Bardzo utrudni 
to organizację rozsądnej wielkości 
oddziałów klasy pierwszej w tech-
nikach Wszystko to wpływać będzie 
na zwiększenie liczby uczniów, ale 
jednocześnie nie sprawi raczej, że 
kształcenie jednego ucznia będzie 
wyraźnie tańsze niż obecnie. Wy-
nika z tego, że najprawdopodobniej 
koszt kształcenia jednego ucznia bę-
dzie większy. 

Mam świadomość, że zarówno dla 
osób bezpośrednio odpowiedzial-
nych za wprowadzane zmiany, czyli 
samorządów lokalnych, dyrektorów 
placówek oświatowych, jak również 
rodziców, uczniów,  jest teraz trudny 
czas. Ze swojej strony zapewniam, 
że podejmujemy wszelkie możliwe 
czynności, aby niedogodności zwią-
zane z wprowadzaną reformą były 
dla „naszych dzieci” i ich rodziców 
jak najmniej uciążliwe. 

Dziękuję za rozmowę. 
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W lutym 2019 rusza IX edycja 
ogólnopolskiej akcji edukacyjnej pt. 
„EkoWalentynki - czyli kochamy 
recykling!”. W Młochowie akcja bę-
dzie prowadzona w Szkole Podsta-
wowej. W Dniu Zakochanych - 14 
lutego 2019 zainaugurujemy naszą 
akcję rozdając w ponad 70 miej-
scowościach: czekoladki, pierniki  
i lizaki w kształcie serca oraz oczy-
wiście walentynkowe kwiatki, a to 
wszystko w  zamian za przynoszone 
zużyte baterie oraz drobny zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny. 
Od wielu lat w ramach „EkoWa-
lentynek” pragniemy pokazać, że 
podczas święta zakochanych, na to 
najwspanialsze uczucie zasługuje 
również Ziemia. Przypominamy, że 
codzienna troska o otaczający świat 
jest najlepszym dowodem miłości 
do naszej planety. Zbiórkę baterii  
i elektroodpadów będziemy prowa-
dzić do 22 kwietnia 2019 roku - czy-
li do Dnia Ziemi!

Tak jak w poprzednich edycjach 
partnerami „EkoWalentynek” są: 
REMONDIS Electrorecycling Sp. 

z o.o., Electro-System Organizacja 
Odzysku SEiE S.A. i ERP Polska 
Organizacja Odzysku SEiE i Orga-
nizacja Odzysku Opakowań S.A. - 
firmy, dzięki którym każdego roku 
wzrasta w Polsce poziom odzysku  
i recyklingu baterii oraz elektro-
odpadów. A nad całością czuwa 
Dominik Dobrowolski, ekolog  
i podróżnik - pomysłodawca akcji. 

Informacje o wszystkich ekowalen-
tynkowych akcjach są zamieszczane 
na stronie www.cycling-recycling.
eu .

WARTO PAMIĘTAĆ!
Dlaczego nie wolno wyrzucać 

zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego łącznie z inny-
mi odpadami? Elektroodpady są 
źródłem cennych surowców, któ-
re można ponownie wykorzystać, 
oszczędzając jednocześnie naturalne 
zasoby naszej Ziemi. Zużyty sprzęt 
może zawierać substancje (np: ołów, 
kadm, chrom, brom, rtęć, freon), 
które są niebezpieczne dla zdrowia  
i życia ludzi oraz dla środowiska! Za 
wyrzucenie elektroodpadów w miej-
sca do tego nieprzeznaczone grożą 
wysokie kary pieniężne – do 5000 
zł!

Koordynatorzy akcji:  
p. Anetą Bilińska-Gołda  
i Agnieszka Michalczyk

Szkolny Klub Wolontariatu
SP Młochów

Instytut Edukacji Pozytywnej: 
„Witamy w programie certyfikacji 
szkół „Szkoła Pozytywnego Myśle-
nia” realizowanym w ramach pro-
jektu „Myślę pozytywnie”. Ponie-
waż wykonaliście wstępne zadanie 
certyfikacyjne zostaliście wybrani 
do wyjątkowego grona 100 szkół, 
które przez cały rok będą współpra-
cowały z nami - Instytutem Edukacji 
Pozytywnej - nad wspieraniem zdro-
wia psychicznego dzieci i młodzie-
ży.”

W ramach programu co miesiąc 
nasza szkoła będzie otrzymywać do 
realizacji zadania certyfikowane do 
których wykorzystamy materiały 

otrzymane. Dzięki temu podejmie-
my realne działania na rzecz wspie-
rania naszych uczniów w zakresie 
tematyki zdrowia psychicznego. 
Pamiętajmy, że pozytywne myślenie  
w szkole daje siłę do uwierzenia  
w siebie, budowania wartościowych 
relacji, dbania o własne bezpieczeń-
stwo w stosunkach międzyludzkich. 
Cały projekt finansowany jest ze 
środków Narodowego Programu 
Zdrowia przez Ministerstwo Eduka-
cji Narodowej.

tekst SP Młochów

EKO WALENT YNKI 2019 SP Młochów, 
czyli  kochamy recykling cały rok

Szkoła Podstawowa w Młochowie 
z certyfikatem Szkoła Myślenia Pozytywnego
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10 stycznia w Szkole Podstawo-
wej w Ruścu odbył się II Konkurs 
Kolęd i Pastorałek pod hasłem 
“W Betlejemskiej szopie”, or-
ganizowany dla dzieci w wie-
ku przedszkolnym. Dla naszych 
przedszkolaków było to niesamo-
wite przeżycie, gdyż gościliśmy  
w naszej szkole koleżanki i kolegów 
z pobliskich przedszkoli z terenu 
gminy Nadarzyn. Celem konkur-
su było kultywowanie i rozwijanie 
tradycji wspólnego kolędowania 
oraz popularyzacja polskich kolęd  
i pastorałek, kształtowanie pew-
ności siebie przez wystąpienia 
publiczne a także integrowanie 
środowisk przedszkolnych. W kon-
kursie wzięło udział 27 dzieci z 7 
przedszkoli z terenu naszej gmi-
ny prezentując pastorałki i kolędy  
w duetach bądź solo. W reperuarze  
znalazły się też takie, które były 
znane i śpiewane przez publicz-
ność. W skład jury wchodzili repre-
zentanci poszczególnych placówek, 
oceniając wystąpienia dzieci w 4 
kategoriach: wybór odpowiedniej 

kolędy/pastorałki, opanowa-
nie pamięciowe tekstu i me-
lodii, czystość i poprawność 
wykonania, ogólne wrażenie 
artystyczne. Wśród uczestni-
ków konkursu wyodrębniono 
3 miejsca w dwóch katego-
riach wiekowych: 

 3 - 4 latki 
1 miejsce: Emma Kotlarz  

z Niepublicznego Przed-
szkola Sióstr Rodziny Ma-
ryi w Kostowcu 

2 miejsce:  Emilia Przybysz 
i Oliwia Guzek z Przedszkola Pu-

blicznego w Młochowie
3 miejsce:  Bartek Kuch  

i Zuzanna Stelmaszuk z Oddziałów 
Przedszkolnych w SP Rusiec / Ex 
aequo Grześ Głowacz  z Przedszkola 
Publicznego w Wolicy

 5 - 6 latki 
1 miejsce: Wiktoria Kowalska  

i Marysia Ruszczyk z Publicznego 
Przedszkola w Nadarzynie 

2 miejsce:  Sabina Szyjkowska  
z Przedszkola Publicznego w Wolicy

3 miejsce:  Karol Ganc i Natasza 
Bielińska z Niepublicznego Przed-
szkola „Jupik” / ex aequo Julia Gu-
taszewska i Jan Dziewulski z Niepu-
blicznego Przedszkola „Maluch”

Pozostałe dzieci za przepiękne 
wykonanie przygotowanych kolęd  
i pastorałek otrzymały wyróżnienia  
i upominki ufundowane przez Urząd 
Gminy Nadarzyn oraz Szkołę Pod-
stawową w Ruścu. Poczęstunek dla 
naszych gości został przygotowany 

“W Betlejemskiej szopie” II Konkurs Kolęd i Pastorałek

W konkursie uczestniczyły także 
dzieci z Przedszkola Publicznego  
w Nadarzynie W konkursie nada-
rzyńskie przedszkole reprezento-
wały dwa duety: Oskar Kordala  
i Leon Klimowski (dzieci 3-4 let-
nie) oraz Wiktoria Kowalska i Ma-
rysia Ruszczyk (dzieci 5-6 letnie). 
Chłopcy śpiewali pastorałkę p.t. 
„Gwiazdeczka”, za której wyko-
nanie otrzymali wyróżnienie. Duet 
dziewcząt śpiewał pastorałkę p.t. 
„Kołysanka dla Jezuska” „wyśpie-
wując” PIERWSZE MIEJSCE!  
w konkursie.

Zarówno chłopcy jak i dziewczę-
ta z wielką radością odbierali swoje 
nagrody i podziękowania. My rów-
nież dziękujemy i z całego serca 
gratulujemy!!!

tekst PP Nadarzyn

przez rodziców z oddziałów przed-
szkolnych, którym serdecznie dzię-
kujemy za zaangażowanie. Mamy 
nadzieję, że tradycja wspólnego 
śpiewania kolęd na dobre zagości 
w naszej placówce i będziemy mie-
li przyjemność podziwiać występy 
tak wspaniałych i utalentowanych 
młodych wokalistów na kolejnym 
konkursie. Wszystkim uczestni-
kom, opiekunom oraz przybyłym 
rodzicom dziękujemy za wspólnie 
spędzony czas i życzymy kolejnych 
sukcesów oraz rozwijania talentów i 
zamiłowania do muzyki wśród dzie-
ci. Do zobaczenia za rok!  

tekst i foto SP Rusiec
 Justyna Wyłupek,

 Dorota Sokołowska, 
Beata Dziewulska
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„Na świąteczną nutę…” - pod 
tym hasłem tuż przed Świętami 
Bożego Narodzenia w naszej szko-
le odbył się wzruszający, pełen za-
dumy Koncert Kolęd i Pastorałek. 
Tym razem, w związku z naszym 
małym jubileuszem, postanowi-
łyśmy z panią Agnieszką Siwiec 
– niezastąpionym mentorem i po-
mysłodawczynią przedświąteczne-
go kolędowania w naszej szkole 
-  zmienić troszkę koncepcję nasze-
go spotkania. Dlatego zamiast kon-
kursu, zorganizowałyśmy koncert, 
którego celem było przeniesienie 
się choć na chwilę w atmosferę 
zbliżających się świąt Bożego Na-
rodzenia, którym towarzyszy pięk-
na tradycja śpiewania kolęd. 
Nasi mali i więksi artyści i tym ra-
zem nie zawiedli. Razem ze swo-
imi opiekunami przygotowali wy-
stępy na najwyższym poziomie. 
Było mnóstwo śmiechu, radości, 
ale też wzruszeń i refleksji. Pod-
czas koncertu można było usłyszeć 

tradycyjne kolędy, które zna-
my i które za każdym razem 
wzbudzają w nas wiele emocji, 
jak też współczesne pastorał-
ki niosące ze sobą nadzieję, 
przybliżające nam klimat świąt  
i otwie-
r a j ą c e 
n a s z e 
serca na 
bliźnie-

go. W ten ma-
giczny nastrój 
wprowadziły 
nas następu-
jące świątecz-
ne utwory: 
„Aniołek maleńki jak wróbelek”, 
„Pastorałka od serca do ucha”, „Kie-
dy świat nawiedza zima”, „W dzień 
Bożego Narodzenia”, „Gwiazdy 
tańczyły”, „Tobie mały Panie”, 
„Zbliża się godzina”, „Cicha noc”, 
„Całą noc padał śnieg”, „My też pa-

stuszkowie”, „Święta w nas”, „Oto 
o północy”, „Kolęda dla Piotra”, 
„Jest taki dzień” i wiele innych.
Nasze zaproszenie przyjęli:
 -  Zespoły i soliści ze SP w Kostow-
cu, SP w Nadarzynie, SP w Nowej 
Wsi, SP w Woli Krakowiańskiej  
i oczywiście SP w Ruścu.
 - Pani Krystyna Masłowska – Dy-
rektor Gminnego Ogniska Dziecię-
co Młodzieżowego Tęcza;
 - Pan Janusz Rajkowski – Zastępca 
Wójta Gminy Nadarzyn;
 - Pan Mirosław Chilmanowicz – 
założyciel i dyrygent Orkiestry OSP 
Nadarzyn;
Rolę gospodarza pełnił Pan Ma-
rek Dołęga, Dyrektor naszej 
szkoły, przy którego wsparciu  
i nieustającej motywacji nasz kon-

cert był naprawdę niezwykły. Nie 
mogło na widowni zabraknąć rów-
nież naszych wspaniałych Wicedy-
rektorów: Pani Agnieszki Blat i Pani 
Agnieszki Sobczyńskiej. Wszyscy 
artyści otrzymali podziękowania 

za udział 
w naszym 
koncercie w 
formie sta-
tuetek oraz 
s ł o d y c z y . 
Te ostatnie 
ufundowała 
nasza nie-
zas tąpiona 
Rada Ro-

dziców, za co serdecznie dziękuje-
my. Były też nagrody specjalne. Pan 
Dyrektor wręczył na ręce opieku-
nów zespołów i solistów Nagrodę 
Grand Prix dla Szkoły Podstawowej 
w Nadarzynie, oraz wraz z zapro-
szonymi gośćmi wyróżnił występ 
Julii Sankowskiej uczennicy Szkoły 
Podstawowej w Nowej Wsi, która 
wzruszyła wszystkich przepięknym 
wykonaniem kolędy „Śpij, mój Sy-
neczku” wręczając jej specjalną 
statuetkę Dyrektora Szkoły. Mamy 
nadzieję, że kolejne nasze spotkania 
będą równie udane, pełne wzruszeń 
i niespodzianek.

tekst i foto SP Rusiec
 Katarzyna Myzia

Koncert Kolęd i Pastorałek w SP Rusiec

Podziękowania
Pracownicy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej mają zaszczyt 
podziękować  

Pani Grażynie Witkowskiej, 
która przez ponad 17 lat pełniła 
funkcję kierownika za zaanga-
żowanie, poświęcenie, oddanie, 

wytrwałość, cierpliwość oraz trud 
włożony w pracę na rzecz lokalnej 

społeczności Gminy Nadarzyn. 
Długoletnia współpraca z Panią 

była dla nas wszystkich ogromną 
przyjemnością. Życzymy Pani 

zdrowia, pogody ducha, dostatku  
i samych miłych chwil.

Pracownicy GOPS w Nadarzynie
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„Szlachetna Paczka 2018” z Kostowca
Radosny okres Świąt Bożego 

Narodzenia wzmaga w nas potrze-
bę pomocy ludziom potrzebują-
cym. Pełni oczekiwania na przyj-
ście Dzieciątka Jezus z nadzieją 
pragniemy aby był to czas miłości  
i otwartych serc.

W grudniu 2018 r  w Niepublicz-
nym Przedszkolu Sióstr Rodziny 
Maryi Kostowcu zorganizowana 
została zbiórka w ramach „Szla-

c h e t n e j 
P a c z k i ” . 
W akcji 
u c z e s t -
n i c z y -
ło wie-
le osób 
z grona 
przyjaciół 
p r z e d -

szkola: rodziców i pracowników. 
Wspieraliśmy samotną 89-letnią 
Panią Jolę, byłą przedszkolankę  
z Milanówka.

Z wielkim zaangażowaniem 
zbiórkę przeprowadziła Aneta 
Kryńska nauczycielka grupy 
Biedronek. Zebraliśmy nie-
spodziewaną ilość artykułów 
żywnościowych, środków czy-
stości, materiałów tekstylnych, 
odkurzacz oraz piecyk elek-
tryczny.

Pragniemy gorąco podzięko-
wać wszystkim darczyńcom za 
okazane serce.

Zgodnie z zasadą Szlachetnej 
Paczki 
JEDEN ZA WSZYSTKICH 
WSZYSCY ZA JEDNEGO !

Agnieszka Woźniak

19 grudnia 2018 roku delegacja SP Nadarzyn udała się na 
spotkanie wigilijne, jak co roku, do zaprzyjaźnionego Domu 
Dziecka w Krasnymstawie z prezentami imiennymi dla każ-
dego dziecka. Jest to dla nas bardzo ważne wydarzenie, przy 
którym nie brakuje uśmiechu, radości, życzliwości 
i wzruszeń. Wychowankowie domu dziecka wraz 
z dyrekcją, wychowawcami, pracownikami oczekiwa-
li nas przy stole wigilijnym. Do stołu zasiedli również 
księża z parafii pw. Trójcy Przenajświętszej w Kra-
snymstawie.

Tradycyjnie, na spotkaniu nie zabrakło jasełek, mo-
dlitwy, życzeń, łamania się opłatkiem… i długo wy-
czekiwanego, najbardziej przez maluchy, ale i te star-

Mikołaj z Nadarzyna w Domu Dziecka 
 w Krasnymstawie

sze pociechy też, momentu wręczania prezentów. 
Mikołaj spełnił wszystkie wymarzone przez pod-
opiecznych życzenia.

Dzięki Wam, kochani Rodzice i Uczniowie całej 
naszej społeczności szkolnej, mogliśmy sprawić, że 
wszystkie dzieci czuły się potrzebne, kochane i mo-
gły poczuć magię tych świąt. Serdecznie dzięku 
jemy wszystkim Uczniom, Rodzicom, Nauczycie-
lom i wszystkim Osobom które zaangażowały się 
w tegoroczną akcje. Oto kilka fotek, które mówią 
wszystko - ta radość to dzięki WAM!!! Dziękujemy.

Samorząd Uczniowski
SP Nadarzyn
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Dożywianie dzieci w szkole to 
ważny i budzący wiele emocji, nie 
tylko ze strony rodziców, temat. 
Nasi uczniowie przeciętnie spę-
dzają w szkole około 7- 8 godzin 
dziennie. A są i tacy, którzy prze-
bywają w niej nawet 10. Ten czas 
dzieci poświęcają na lekcje wyni-
kające z planu, zajęcia dodatkowe, 
a potem długo czekają na rodziców  
w świetlicy. Nauka w szkole, to 
ciężka praca umysłowa i fizyczna 
ucznia, a młody organizm chce jesz-
cze rosnąć i dojrzewać. I skąd brać 
na to energię i budulec, skoro ka-
napki oraz słodkie przekąski zapa-
kowane do śniadaniówki zazwyczaj 
znikają już po pierwszej przerwie, 

bo śniadanie zjedzone w domu w po-
śpiechu, to jakby go wcale nie było.  
A potem… Potem to już tylko obiad, 
ale nie dla wszystkich. W naszej 
szkole z oferty firmy cateringowej 
korzystało zaledwie 25 % uczniów. 
Pozostali nie jedli, bo często rodzi-
ców nie było na nie stać. Wydatek 
9 zł to niby mała kwota, ale gdy 
do szkoły rodzic posyła dwoje lub 
troje dzieci, to suma opłat 2 obiady 
znacznie obciąża budżet domowy.

Często w szkole po godzinie 15.00 
dzieci szukają jedzenia, wypijają 
mleko i wyjadają darmowe warzy-
wa i owoce, które otrzymuje szkoła 
w ramach unijnego projektu, ale czy 
to zastąpi obiad? Chyba jednak nie. 
Na pierwszy ciepły posiłek  mogą li-
czyć dopiero późnym popołudniem 
w domu.

Na początku roku szkolnego jed-
na z mam zwróciła się do szkoły  
z prośbą o pomoc materialną, a dru-
ga mama zapytała, czy są dzieci  
w naszej szkole, które tej pomocy 
potrzebują i w ten sposób zrodził 
się pomysł nawiązania współpra-
cy z Kulczyk Foundation. Okazało 
się, że fundacja nie tylko obiecała 
pomóc potrzebującej  mamie, ale 
zaproponowała dofinansowanie do-
żywiania dla wszystkich uczniów 
naszej szkoły w ramach programu 
„Żółty Talerz”.

„Żółty Talerz”, to program wspar-
cia systemu żywienia dzieci stwo-
rzony przez Kulczyk Foundation 
poprzez działanie tam, gdzie kon-
kretne dziecko siada do posiłku: 
w stołówce, w świetlicy, czy też 
w domu rodzinnym. Program re-
alizowany jest przy współudziale 
największych polskich organizacji 
pozarządowych a także placówek  
szkolnych i przedszkolnych.

W ramach programu Dominika  
i Sebastian Kulczyk, fundatorzy 
Kulczyk Foundation, przeznaczyli 
środki finansowe na realizację czte-
rech strategicznych celów:

1. Więcej dzieci jedzących w sto-
łówce

2. Lepsze jakościowo i zdrowsze 
jedzenie

3. Mobilizacja dorosłych do po-

mocy w żywieniu dzieci
4. Łatwiejszy dostęp do wiedzy  

o zdrowym żywieniu
Program, poza realizacją czterech 

strategicznych celów, kładzie na-
cisk na następujące wyzwania:

– należy mówić o żywieniu 
wszystkich dzieci w miejsce styg-
matyzującego „dożywiania”.

– dziecko zje dobrze tylko wtedy, 
jeśli wszystkim wokół będzie na 
tym zależało.

– także samo dziecko, jeśli damy 
mu taką wiedzę, może nauczyć do-
rosłych, co znaczy prawidłowe ży-
wienie!

„Żółty Talerz”, to w założeniu 
nowy standard zmiany społecz-
nej, który powstaje także z myślą 
późniejszego wykorzystania go  
w działaniach systemowych przez 
inne organizacje pozarządowe, in-
stytucje centralne lub lokalne, czy 
zorganizowane grupy obywateli. 
Bardzo się cieszymy, że dzięki 
współpracy z fundacją udało nam 
się pozyskać fundusze na żywienie 
naszych uczniów. Każde dziecko 
otrzyma codziennie, może skrom-
ny, ale ciepły pełnowartościowy 
posiłek. Wszyscy uczniowie naszej 
szkoły będą mogli uczestniczyć w 
spotkaniach z dietetykami, podczas 
których zdobędą wiedzę i umiejęt-
ności w zakresie zdrowego odży-
wiania. Na terenie naszej szkoły 
odbędą się również warsztaty kuli-
narne, gdzie ta wiedza i umiejętno-
ści będą mogły być wykorzystane.

 Mamy nadzieję, że ten fakt  zmo-
bilizuje dorosłych do pomocy. Li-
czymy, że dzięki dofinansowaniu 
większa liczba rodziców zdecyduje 
się na wykupienie pełnego obiadu. 
A może inni sponsorzy nam pomo-
gą w naszych działaniach? Warto 
pomagać. Nie mamy kuchni, nie 
mamy nawet  stołówki, ale mamy 
super rodziców gotowych do po-
mocy i współpracy na rzecz dzieci. 
I to im oraz Kulczyk Foundation 
w imieniu naszych uczniów chcę 
szczególnie podziękować. 

tekst: Jolanta Ludwiniak
SP Wola Krakowiańska

Radny, Sołtys i Rada Sołecka 
wsi Urzut-Kostowiec serdecznie 
dziękują Mieszkańcom sołectwa 
za liczny udział w corocznym spo-
tkaniu opłatkowym, które odbyło 
się 4 stycznia 2019r. przy współ-
udziale władz gminy, powiatu  
i osób duchownych naszej parafii. 
Spotkanie uświetnione zo-
stało przez niespodziewane-
go, specjalnego gościa jakim 
był św. Mikołaj, który wszyst-
kim dzieciom wręczył prezenty.  
Szczególne podziękowania kieru-
jemy do wszystkich Pań i Panów, 
którzy byli bezpośrednio zaanga-
żowani w organizację spotkania. 
DZIĘKUJEMY !!!

Spotkanie opłatkowe
 w Urzucie

„ Żółty Talerz”
Dziękujemy!
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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

22.12.2018
W godzinach popołudniowych zo-
staliśmy zadysponowani do usu-
nięcia drzewa pochylonego na linię 
średniego napięcia w Wolicy. Nasze 
działania polegały na zabezpiecze-
niu i zamknięciu drogi do czasu 
przyjazdu Pogotowia Energetycz-
nego oraz usunięciu drzewa. 
24.12.2018
Udział zasępu w usunięciu skutków 
wypadku dwóch aut osobowych 
na ulicy Błońskiej. Na miejscu 
obecne dwa zastępy PSP Prusz-
ków, OSP Brwinów, Policja WRD 
Pruszków oraz Pogotowie Ratun-
kowe. Działania prowadzone były  

w godzinach popołudniowych.
26.12.2018
Udział zastępu w usunięciu skut-
ków wypadku z udziałem dwóch 
aut osobowych w Strzeniówce. 
Nasze działania polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia 
oraz uprzątnięciu jezdni. Na miej-
scu obecne  były dwa zastępy PSP 
Pruszków, Policja WRD Pruszków, 
policja Nadarzyn oraz Pogotowie 
ratunkowe. Działania prowadzone 
w godzinach wieczornych.
27.12.2018
Udział zastępu w usunięciu skut-
ków kolizji dwóch aut osobowych 
na wiadukcie w Paszkowie. Nasze 

działania polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia oraz uprząt-
nięciu jezdni. Na miejscu obecne 
były Policja WRD Pruszków. Dzia-
łania były prowadzone w godzinach 
porannych.
31.12.2018
Wyjazd zastępu do załączonej czuj-
ki dymowej na terenie sortowni 
odpadów Hetman. Po sprawdzeniu 
pomieszczeń oraz hal sortowni, nie 
stwierdzono zagrożenia. Na miejscu 
obecne PSP Pruszków. Działania 
prowadzone w godzinach wieczor-
nych.

Krzysztof Hamernik

Naczelnik OSP Nadarzyn 

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.

Drodzy Mieszkańcy.

Pod koniec ubiegłego roku prze-
prowadzonych zostało w sumie 129 
interwencji, wśród których 87 zosta-
ło zgłoszonych przez mieszkańców. 
20 interwencji dotyczyło zwierząt, 
głównie bezpańskich lub biegających 
bez nadzoru opiekuna, z których  
5 zostało odłowionych i przekaza-
nych do schroniska bądź też zwró-
cono właścicielom. Strażnicy prze-
prowadzili 38 kontroli posesji pod 
kątem właściwego gospodarowania 
odpadami. Zastosowali jedno po-
uczenie oraz trzy mandaty karne.  
W pozostałych przypadkach nie 
stwierdzili nieprawidłowości. Były 
także zgłoszenia  dotyczące spala-
nia śmieci w piecach, jednak nie 
potwierdziły się one. W wielu przy-
padkach spalane jest paliwo (np. 
węgiel) o bardzo słabej jakości, 
jednak dopuszczalne przez prawo  

i w momencie rozpalania następuje 
duże zadymienie, które po pewnym 
czasie ustaje. W uzasadnionych 
przypadkach Strażnicy będą pobie-
rali próbki popiołów, które zostaną 
przekazane do laboratorium w celu 
ujawnienia zabronionych substancji. 
W takiej sytuacji sprawca ujawnio-
nego wykroczenia musi liczyć się  
z mandatem karnym 500 zł lub skie-
rowaniem sprawy do sądu, gdzie 
kara wynosi do 5000 zł. Strażnicy 
posiadają na wyposażeniu wilgotno-
ściomierz, za pomocą którego moż-
na sprawdzić, czy drewno, którym 
Państwo palicie w swoich piecach 
posiada odpowiednią wilgotność.  
W myśl obowiązujących przepisów 
nie można spalać drewna, którego 
wilgotność jest większa niż 20 %.  
Jeśli ktoś  z Państwa jest zaintere-
sowany sprawdzeniem wilgotności 
proszę o kontakt z Dyżurnym SG 
(22 720 08 67).

Ponadto 45 razy interweniowali-
śmy wobec kierowców, którzy nie 
przestrzegali  przepisów o ruchu 
drogowym. Dotyczyło to głównie 
parkowania w strefie zakazu, jak 
też na ścieżkach rowerowych przy 
pl. Poniatowskiego.  Kolejnych 18 
zgłoszeń dotyczyło nieprzyjemnego 
zapachu powodującego uciążliwość. 
Potwierdziło się 7 spośród nich. 

Aura jest bardzo zmienna i waż-
ne jest by do niej się dostosować. 
Apeluję o odśnieżanie chodników 
znajdujących się przy Państwa po-
sesji jak również usuwanie zalega-
jącego śniegu z dachów wielkopo-
wierzchniowych (tu głównie dotyczy 
wszelkiego rodzaju hal, magazynów, 
warsztatów). Ważną informacją bę-
dzie dla Państwa, że metr sześcienny 
śniegu może ważyć od 200 do 800 kg 
w zależności czy jest to śnieg świeży, 
mokry, czy też topniejący. Informa-
cje odnośnie przepisów związanych  
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z obowiązkiem odśnieżania niejed-
nokrotnie pojawiały się już na stro-
nie internetowej, czy na łamach WN. 

Chciałbym poinformować, że 
Strażnicy Gminni niosą również po-
moc w zakresie uruchamiania pojaz-
dów, których akumulatory odmówiły 
posłuszeństwa. Posiadają na wypo-
sażeniu odpowiednie urządzenie.  
W sytuacjach tego wymagających 
również należy skontaktować się  
z Dyżurnym Straży Gminnej.

W zawiązku ze zbliżający-
mi się feriami zimowymi, na 
czas ich trwania Straż Gminna 
w Nadarzynie będzie pracować od 
godziny 8:00 do 22:00. Zgłaszając 

interwencje, które nie wymagają 
pilnej realizacji można korzystać  
z aplikacji „MÓJ NADARZYN” do-
stępnej dla telefonów komórkowych 
z systemem android, która jest do 
pobrania w sklepie PLAY jak rów-
nież skanując QR CODE. 

Sposób działania aplikacji dostęp-
ny jest pod linkiem:

https://www.nadarzyn.pl/pli-
k,7621,aplikacja-moj-nadarzyn-
-opis-systemu.pdf

Życzę wszystkim Państwu spokoj-
nych i pogodnych ferii zimowych 
oraz przede wszystkim bezpiecz-
nych zarówno w drodze, jak też pod-
czas wypoczynku.

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej  

w Nadarzynie

Panie Włodzimierzu,
z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość  

o odejściu Pana Żony,
wieloletniej towarzyszki życia.

W tych trudnych chwilach proszę przyjąć  
wyrazy współczucia z powodu tak ogromnej straty.

Składamy Panu oraz Bliskim najszczersze kondolencje.

Dyrektor i Pracownicy 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani HENRYKI WENCEL
Rodzinie oraz Bliskim składamy wyrazy

głębokiego współczucia

 Społeczność Szkoły Podstawowej w MłochowieZ głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Henryki Wencel
- wieloletniej nauczycielki Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, Dyrektora 

Gminnego Zespołu Szkół.
Była to osobą twórczą, o niezwykłej ekspresji, służąca pomocą młodszym 

kolegom i koleżankom, optymistycznie nastawiona do świata i ludzi.
W pamięci pracowników szkoły i grona pedagogicznego 

na zawsze pozostanie jej profesjonalizm, umiejętności organizacyjne, 
poczucie humoru.

W tych trudnych chwilach przekazujemy Rodzinie
wyrazy głębokiego współczucia i żalu.

Dyrekcja, Rada Pedagogiczna, Pracownicy Szkoły Podstawowej
im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie
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Świąteczna Zbiórka 
Żywności

Świąteczna Zbiórka Żywności  
i akcja „Zostań św. Mikołajem”, or-
ganizowana przez harcerzy w naszej 
gminie w ciągu  trzech  pierwszych 
tygodni grudnia, jak zwykle przy-
niosła      wspaniałe efekty. Dzięki 
ludzkiej ofiarności zebraliśmy po-
nad półtorej tony  artykułów spo-
żywczych, które przy współpracy 
z parafialnym Zespołem Caritas 
zostały przekazane potrzebującym 
mieszkańcom z terenu naszej gmi-
ny. Dziękujemy wszystkim, którzy 
wykonali taki gest solidarności!   

Betlejemskie Światło 
Pokoju 2018

Jak co roku, przed świętami, do-
tarło do Polski Światło z Groty 
Narodzenia w Betlejem. Dnia 16 
grudnia zostało przekazane polskim 
harcerzom przez słowackich skau-
tów. Harcerze z naszego Szczepu 
21 grudnia zanieśli je do szkół na 
terenie gminy Nadarzyn, do Urzędu 
Gminy, Ośrodka Zdrowia i innych 

instytucji. Tym razem akcja prze-
biegała pod hasłem: „Światło, które 
łączy”.

Orszak Trzech Króli

6 stycznia 2019r. nasi harcerze, 
po raz piąty, współorganizowali 
nadarzyński Orszak Trzech Kró-
li. Niektórzy mieli do odegrania 
wyznaczone role, inni rozdawali 
licznie gromadzącym się uczestni-
kom śpiewniki, korony i naklejki. 
Pod koniec uroczystości, podczas 
wspólnego kolędowania na pl. Po-
niatowskiego, częstowaliśmy ludzi 
herbatą i pączkami (ufundowanymi 
przez cukiernię W-Z). Wydarzenie, 
jak zwykle, przebiegło w bardzo 
radosnej i rodzinnej atmosferze  
i zgromadziło, mimo ujemnych 
temperatur, mieszkańców w bardzo 
różnym wieku.

Nadarzyński Szczep 
„Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych

Nagroda dla naszego 
Komendanta

Nasz Komendant ks. hm. Jaro-
sław Kuśmierczyk oddał już 30 li-
trów krwi, jako członek Klubu Ho-
norowych Dawców Krwi PCK „Dar 
Serca”.  W dniu 11 grudnia, podczas 
gali Honorowych Dawców Krwi w 
Warszawskim Ratuszu, otrzymał od 
Ministra Zdrowia odznaczenie „Za-
służony dla Zdrowia Narodu”. Gra-
tulujemy!

26 stycznia rozpoczęło się kolej-
ne tygodniowe szczepowe zimowi-
sko, w tym roku również do ośrod-
ka wczasowego „Kłos” w Wiśle. 
Mamy nadzieję na dobre warunki 
śniegowe i wspaniałe zimowe przy-
gody!  
Przebieg zimowiska można będzie 
śledzić na stronie: 
https://zimowiskowataha2019.blog-
spot.com

dh. Magdalena Pawlica
Foto: archiwum szczepu
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Wyrazy współczucia dla

 Pana Piotra Kozłowskiego
 z powodu śmierci

 Teścia 
Składają Sołtys, Rada Sołecka i Radny Wolicy 

Z głebokim żalem przyjęliśmy  
informcję o śmierci

Pana Józefa Pawła Hołowni

 Rodzinie i Najbliższym  
składamy wyrazy współczucia  

i ubolewania

 Radny i Sołtys oraz Rada Sołecka 
Strzeniówki

Panu Piotrowi Kozłowskiemu
Wiceprezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn

składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Teścia
Wójt Gminy Nadarzyn i Pracownicy UG Nadarzyn,

Przewodnicząca Rady oraz Radni i Sołtysi Gminy Nadarzyn

Pani Zofii Latkowskiej

składamy wyrazy głębokiego współczucia
i ubolewania z powodu śmierci

MĘŻA
Wójt Gminy Nadarzyn, Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn,

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, Radni, Sołtysi
oraz Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nadarzyn

Z wielkim żalem przyjęliśmy
informację o śmierci

ŚP. Henryka Bilińskiego

 Radnego I kadencji 
Rady Gminy Nadarzyn

 Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy głębokiego współczucia

Wójt Gminy Nadarzyn, Pracownicy Urzędu 
Gminy Nadarzyn,

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, 
Radni, Sołtysi

Z głebokim żalem przyjęliśmy  
informcję o śmierci

ŚP. Józefa Pawła Hołowni

 Rodzinie i Najbliższym  
składamy wyrazy współczucia  

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn, 
Radni, Sołtysi,

Wójt Gminy Nadarzyn, Pracownicy UG,
Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nadarzyn
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Z ogromnym żalem żegnamy o. Piotra i dziękujemy 
za Jego posługę i pomoc. Pozostanie w naszej pamięci 
jako człowiek niezwykle oddany pracy na rzecz osób 
uzależnionych i współuzależnionych, a przede wszyst-
kim jako bardzo życzliwy, pogodny, uśmiechnięty 
i skromny człowiek.

Brat Piotr Hejno współpracował z Gminą Nada-
rzyn od 2013 roku. Pierwszy raz spotkaliśmy się 
podczas I Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdro-
wego Stylu Życia. Ojciec Piotr Hejno przez kilka lat 
przewodniczył Mszom św. z okazji kolejnych rocz-
nic grupy Klemens, działającej przy kościele pw.św.
Klemensa w Nadarzynie. Uczestniczył  w spotka-
niach  z mieszkańcami w ramach cyklu „Dzień Drzwi 
Otwartych” w Nadarzynie i w Młochowie. Pomimo, 
iż w 2016 roku został przeniesiony do Krynicy Mor-
skiej, a następnie do Bydgoszczy, zawsze pamiętał 
o Nadarzynie – przesyłał pozdrowienia i życzenia; 
był z nami w stałym kontakcie.

Piotr Hejno miał 35 lat, w 2003 r. 
wstąpił do zakonu, a w 2011 r. przy-
jął święcenia kapłańskie. Praco-
wał m.in. w Ośrodku Apostolstwa 
Trzeźwości w Zakroczymiu. Zginął 
2 stycznia 2019 r podczas wędrówki 
w Alpach.

Tak pisaliśmy w WN o naszym 
ostatnim spotkaniu w 2016 roku  
w Nadarzynie:

W piątek 1 lipca 2016 r.  odbyło 
się spotkanie podczas, którego po-
żegnaliśmy  się z o. Piotrem Hejno 
z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości 
z Zakroczymia. O. Piotr opuszcza 
Zakroczym, ale jak powiedział „nie 
żegnamy się, ale mówimy do widze-
nia”. Od lat o. Hejno współpracował 
z grupą Klemens oraz od samego 
początku uczestniczył w Nadarzyń-
skich Dniach Profilaktyki organi-
zowanych przez Gminę Nadarzyn 
- brał udział w spotkaniach z miesz-
kańcami naszej gminy („Dzień 
Drzwi Otwartych” w Nadarzynie  
i w Młochowie, mitingi otwarte), 
służył radą ludziom dotkniętym 
uzależnieniem i ich najbliższym, ce-
lebrował nabożeństwa z okazji NDP 
i kolejnych rocznic powstania grupy 
wsparcia.

Krystyna Masłowska
Pełnomocnik Wójta 

 ds. Uzależnień

Mimo wszystko...
Ludzie są nierozumni, nielogiczni i samolubni

Kochaj ich, mimo wszystko
Jeśli czynisz dobro, oskarżają cię o egocentryzm

Czyń dobro, mimo wszystko
Jeśli odnosisz sukcesy, zyskujesz fałszywych

przyjaciół i prawdziwych wrogów
Odnoś sukcesy, mimo wszystko

Twoja dobroć zostanie zapomniana już jutro,
Bądź dobry, mimo wszystko

Szlachetność i szczerość wzmagają twoją wrażliwość
Bądź szlachetny i szczery mimo wszystko

To, co budujesz latami może runąć w ciągu jednej nocy
Buduj, mimo wszystko

Ludzie w gruncie rzeczy potrzebują twojej pomocy,
mogą cię jednak zaatakować, gdy im pomagasz

Pomagaj, mimo wszystko
Dając światu najlepsze, co posiadasz,

otrzymujesz ciosy,
Dawaj światu najlepsze, co posiadasz, mimo wszystko.

Matka Teresa z Kalkuty

P o ż e g n a n i e
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Pogotowie ogrodnicze. 
Wycinki drzew, prace 

porządkowe. 
Ogrody pielęgnacja  
i wykonanie. Przyłą-
cza kanalizacyjne od 

budynku do  studzienki. 
Drenaże  

i odwodnienia rynien. 
Remonty. Okolice 

Nadarzyna. 
tel. 511 289 481

Anteny TV – montaż, usta-
wianie, naprawy, serwis. 

tel. 883-997-800

Sprzedam działkę: 
1295 m kw.; 2787 – Urzut, 

ul. Łączna, 
tel. 505 987 404

Zapraszam na lekcje
inwidualne  

z j.angielskiego 
(przyg. do matury, 
egz. ósmoklasisty).

tel. 501 936 198

Pracownia protetyczna  
w Nadarzynie.

Ekspresowa naprawa 
protez.

tel. 502 142 219
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Czym jest procedura 
„niebieskiej karty” ?

Konsultacje indywidualne

Prawne konsultacje indywidu-
alne odbywają się w siedzibie Po-
gotowia. Zapisy na konsultacje  
w poradni prawnej prowadzi sekre-
tariat pod numerem telefonu 22 824 
25 01.

Prawnicy Ogólnopolskiego Po-
gotowia dla Ofiar Przemocy w Ro-
dzinie „Niebieska Linia” udzielają 
porad przez telefon, w czasie spo-
tkań indywidualnych oraz, lecz tak-
że poprzez e-mail. Klienci Pogo-
towia mogą uzyskać pomoc m.in.  
w zapoznaniu się z przysługują-
cymi prawami, znalezieniu wła-
ściwych rozwiązań prawnych czy 
napisaniu odpowiedniego pisma do 
sądu, instytucji czy urzędu. Krystyna Masłowska – przewodnicząca  

Zespołu Interdyscyplinarnego  
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Dyżur prawny w ramach  
Poradni Telefonicznej  

„Niebieskiej Linii”

Infolinia przeznaczona jest dla 
wszystkich osób pokrzywdzonych 
przestępstwem, w tym ze szcze-
gólnym uwzględnieniem osób do-
świadczających przemocy w rodzi-
nie oraz jej świadków.

Listowne porady prawne

Aby uzyskać poradę prawną na-
leży pisać na adres: Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar Przemocy  
w Rodzinie „Niebieska Linia”  
ul. Korotyńskiego 13 02−121 War-
szawa.

Specjalista
Stałe dni

konsultacji
Godzina Zapisy

GKRPA/pełnomocnik Wójta ds.

uzależnień
wtorki 16.15 - 18

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym 

w dniach i godzinach przyjęć 

tel.(22) 729 82 74 

lub w GODM Tęcza (pon.-pt. 9.00-17.00)

tel. (22) 739 73 11 

Psycholog Agnieszka

Jaślikowska

środy

piątki

16-19

10-13

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym 

w dniach i godzinach przyjęć 

tel. (22) 729 82 74

Psycholog dziecięcy Beata

Nasiadka 
czwartki 16- 20

W Gminnym Ognisku Dziecięco-

Młodzieżowym Tęcza 

(pon.-pt. 9.00-17.00) tel. (22) 739 73 11

Psychoterapeuta / specjalista

ds. przeciwdziałania przemocy

w rodzinie / mediator

Marek Mietelski

piątki
16 - 20

W Gminnym Ośrodku Pomocy

Społecznej

tel. (22) 739 73 20

pon.9.00-17.00

wt.-czw. 8.00 – 16.00

pt.8.00-15.00

Oferta Punktu Konsultacyjnego 
(GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej)

Dyżury stałe

Przemoc i oferta pomocowa

Porady prawne przez e-mail

Aby uzyskać poradę prawną na-
leży pisać na adres: prawnicy@
niebieskalinia.pl Ten adres poczto-
wy jest chroniony przed spamowa-
niem. Aby go zobaczyć, konieczne 
jest włączenie obsługi JavaScript. 

Numer Poradni Telefonicznej 
to (22) 668 70 00.

Działalność Poradni Telefonicz-
nej dofinansowana jest ze środków 
kampanii Avon kontra Przemoc.

Źródło: http://www.niebieska-
linia.pl/6169-szukasz-pomocy-
-prawnej.

Porady udzielane są  
bezpłatnie.
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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.

System powiadamiania SMS  
Gminy Nadarzyn

Szanowni Państwo, przypominamy, że w naszej gmi-
nie funkcjonuje system powiadamiania SMS – owego.

Każdy mieszkaniec zainteresowany otrzymywa-
niem ważnych wiadomości może rejestrować się drogą 
elektroniczną na stronie Gminy 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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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

W sobotę 19 stycznia w samo południe, kiedy w Gdań-
sku rozpoczynały się uroczystości pogrzebowe Prezydenta 
Adamowicza, nadarzynanie przed Urzędem Gminy Nada-
rzyn oddali hołd zamordowanemu samorządowcowi. Przed 
budynkiem zapłonęły znicze ułożone w kształt serca.

- „Nec temere, nec timide” - „Bez zuchwałości, ale  
i bez lęku” – to słowa zapisane w herbie miasta Gdańska 
– powiedział do przybyłych z potrzeby serca mieszkańców 
Dariusz Zwoliński wójt gminy. – Słowa, które warto zapa-
miętać i słowa, które należy powtarzać. Zwłaszcza dzisiaj 
w dniu pogrzebu prezydenta Pawła Adamowicza. Pawła 
Adamowicza nie zabiły słowa, zginął od ciosów nożem 
zadanych ręką szaleńca. Ale tego szaleńca do tego bestial-
skiego mordu popchnęły słowa pełne nienawiści, pogardy 
i fałszu, których nie szczędzono (…) zarówno w mediach 

jak i Internecie. Dlatego mamy moralne prawo bez zu-
chwałości ale i bez nienawiści, i bez lęku żądać, prze-
ciwstawić się hejtowi.”

Następnie zgromadzeni minutą ciszy uczcili pamięć 
zamordowanego samorządowca. Muzyk z Orkiestry 
OSP Nadarzyn odegrał na trąbce Sygnał Wojska Pol-
skiego „Śpij kolego”.

Natomiast 20 stycznia wieczorem na nadarzyńskim 
Pastewniku rozbrzmiało „The Sound of Silence” - tu 
w ramach solidarności z Jurkiem Owsiakiem i WOŚP 
rozbłysło światełko do nieba. Mieszkańcy zgromadzi-
li się przy ognisku. Do nieba rozbłysły światła telefo-
nów, latarek, sztuczne ognie…

red.

„Bez zuchwałości, ale i bez lęku”
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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:

Galbraith R.: Zabójcza biel
Billy przychodzi 

do agencji Cor-
morana Strike’a, 
by prosić o wyja-
śnienie okoliczno-
ści zbrodni, którą 
widział w dzieciń-

stwie. Klient wyraźnie cierpi na za-
burzenia psychiczne, lecz detektyw 
wyczuwa, że historia brzmi wiary-
godnie. Gdy dopytuje o szczegóły, 
Billy w panice ucieka. Śledztwo 
wiedzie bocznymi uliczkami Lon-
dynu ku zakamarkom brytyjskiego 
parlamentu oraz do ponurej wiej-
skiej rezydencji. Cormoran zma-
ga się nie tylko z zawiłym docho-
dzeniem, lecz także z problemami  
w życiu prywatnym.

Sabała-Zielińska B.: TOPR
Ta książka jest 

pierwszą tego 
typu pozycją  
w Polsce. Niko-
mu do tej pory nie 
udało się skłonić 
ratowników do 
opowieści o tru-

dach ich pracy. O ich sukcesach, 
porażkach, wątpliwościach oraz bo-
haterskiej niezłomności. TOPR to 
hermetyczne środowisko ludzi, któ-
rzy "robią swoje", nie bardzo o tym 
rozprawiając. Instytucja, którą two-
rzą ludzie z krwi i kości. Zwyczajni, 
a jednak - wyjątkowi. Zapraszamy 
do ich świata. Do historii o życiu, 
determinacji, bólu, nadziei i cudach. 
Sigurdardóttir Y.: 
Odziedziczone zło

Pod osłoną nocy 
we własnym domu, 
w bestialski spo-
sób, zostaje za-
mordowana młoda 
kobieta. Krótko po 
tym wydarzeniu 

zwyrodnialec ponownie odbiera 
komuś życie. Do pewnego radio-
amatora z Reykjaviku docierają  
z eteru zakodowane wiadomości, łą-
czące go z obiema ofiarami, mimo, 
że ich nigdy nie znał.  W tej dosko-
nałej powieści kryminalnej, Yrsa 
Sigurðadóttir trzyma swoich czytel-
ników w napięciu od pierwszej do 
ostatniej strony.

Berg T.: Teatr świata. Mapy, które 
tworzą historię

Porywająca 
podróż przez 
czas i prze-
strzeń, która na 
zawsze zmieni 
twoje myśle-
nie o świecie.  
Z książki do-
wiesz się, 
jak tworzono 

pierwsze, prehi-
storyczne rysunki 
świata, odkry-
jesz, jaką funk-
cję pełniły mapy 
w zarządzaniu 
imperiami oraz 
dlaczego zaczęto 
tworzyć rysunki 
dna oceanicz-
nego. To także 
fascynująca opo-
wieść o ambicji  
i śmiałości docie-
rania tam, gdzie 
nie sięgają ani 
wzrok, ani wy-
obraźnia. O tym, 
że nic nie jest 
pewne i ustalone 
raz na zawsze.

Sorokin W.: Manaraga
W ł a d i -

mir Sorokin, 
mistrz absur-
dalnego hu-
moru i grote-
ski, powraca  
w wielkim 
stylu. Jest rok 
2037, ludzkość 
drukuje już tyl-
ko banknoty,  

a książki można znaleźć wyłącz-
nie w muzeach. Ale są wybrańcy, 
którzy wciąż je CZYTAJĄ. Jed-

nak CZYTAĆ oznacza teraz palić 
bezcenne pierwodruki. Géza Ja-
snodworski, mistrz kulinarno-li-
terackich perwersji, musi działać  
w głębokiej konspiracji, bo za gril-
lowanie na książkach grozi więzie-
nie albo śmierć. Ale zagrażają mu 
nie tylko służby specjalne zachod-
niej cywilizacji, która próbuje pod-
nieść się po niszczących wojnach 
religijnych, lecz również tajna or-
ganizacja fałszerzy książek z sie-
dzibą na uralskiej górze Manaraga.
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Beatty P.: Sprzedawczyk
N a r r a t o r 

S p r z e d a w c z y -
ka, urodzony w 
„rolniczym get-
cie” Dickens, na 
po łudn iowych 
przedmieściach 
Los Angeles, był  

w dzieciństwie obiektem badań 
psychologicznych o podłożu raso-
wym. Teraz pędzi żywot Kalifor-
nijczyka z niższej klasy średniej. 
Zwiedziony i rozczarowany stanem 
w jakim znalazło się jego rodzinne 
miasto, narrator próbuje naprawić 
krzywdę: podejmuje się niewy-
obrażalnie odrażającego czynu: na 
nowo wprowadza niewolnictwo,  
a w miejscowym liceum – segrega-
cję, co doprowadza go przed obli-
cze Sądu Najwyższego.

Guell X.: Uwięzieni w raju
Praga, 10 

sierpnia 1942 
roku. Hans 
Krasa, czeski 
k o m p o z y t o r  
i dyrygent po-
chodzenia ży-
d o w s k i e g o , 
zostaje depor-

towany do obozu koncentracyjne-
go. Razem z nim trafiają do obozu 
inni kompozytorzy oraz wielu mu-
zyków i śpiewaków. Nazistowskie 
władze z Adolfem Eichmannem 
na czele chcą uczynić z Theresien-
stadt wzorcowy obóz, za pomocą 
którego mogłyby pokazać światu, 
że Żydzi nie są mordowani. Hans 
Krasa i pozostali muzycy nie mają 
złudzeń co do czekającego ich losu, 
ale by przeżyć, podejmują diabo-
liczną grę z nazistami. Muzyka sta-
je się jedynym sposobem na unik-
nięcie transportu do obozu zagłady 

w Auschwitz i wzmocnienie więzi 
pomiędzy tymi, którzy nie mogą 
zmienić swojego przeznaczenia.

Griffey H.: Mocne plecy. Proste 
ćwiczenia w służbie siedzenia

S t w o r z o n e 
do ruchu ciało 
boleśnie cier-
pi z powodu 
s i e d z ą c e g o 
trybu życia. 
Długie godzi-
ny spędzone 
przy biurku, 

za kierownicą czy na kanapie osła-
biają mięśnie i mają niekorzystny 
wpływ na postawę. Rezultat? Bóle 
kręgosłupa, bóle głowy, kłopoty tra-
wienne i zmęczenie. Można temu 
przeciwdziałać, stosując regularnie 
łagodne ćwiczenia rozciągające  
i wzmacniające. Harriet Griffey wy-
jaśnia, jak wzmocnić ciało i zwięk-
szyć jego elastyczność, by zapobie-
gać groźnym dla zdrowia skutkom, 
jakie powoduje długotrwałe przeby-
wanie w pozycji siedzącej.

Każdy trzylatek, który przyj-
dzie do naszych bibliotek, otrzyma  
w prezencie Wyprawkę Czytelniczą, 
a w niej: książkę „Pierwsze wiersze 

Mała książka – wielki człowiek
dla…” oraz Kartę Małego Czytel-
nika. Za każdą wizytę w bibliotece, 
zakończoną wypożyczeniem mini-
mum jednej książki z księgozbioru 

dziecięcego, Mały Czy-
telnik otrzyma naklejkę, 
a po zebraniu dziesięciu 
zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem po-
twierdzającym jego czy-
telnicze zainteresowania. 
W Wyprawce znajdą coś 
dla siebie także rodzice. 
„Książką połączeni, czy-
li o roli czytania w życiu 
dziecka” to broszura infor-
macyjna, przypominająca  
o korzyściach wynikają-
cych z czytania dzieciom 
oraz podpowiadająca, 
skąd czerpać nowe inspi-
racje czytelnicze. Dzięki 
akcji dziecko pozna waż-
ne miejsce na czytelniczej 
mapie dzieciństwa (bi-

bliotekę) i zostanie pełnoprawnym 
uczestnikiem życia kulturalnego.

Biblioteka Publiczna Gminy Nada-
rzyn, jako jedna z 3 tys. bibliotek  
w całej Polsce, bierze udział  
w pilotażowym projekcie Instytutu 
Książki. Zapraszamy wszystkie ma-
luchy urodzone w 2016 roku.
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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. 

Beata Fedorko
Dyrektor Biblioteki 

Mamy świetną wiadomość dla 
fanów e-booków! Już od 1 lute-
go 2019 r. w naszych bibliotekach 
dostępne będą kody, dzięki któ-
rym będziecie mogli czytać książki 
elektroniczne całkowicie za darmo,  
a wszystko to dzięki serwisowi Le-

gimi. Wystarczy pobrać w biblio-
tece kod, zalogować się na stronie 
Legimi (https://www.legimi.pl/
bp_nadarzyn) i cieszyć się e-booka-
mi i audiobookami. Z lektur można 
skorzystać na telefonie, tablecie lub 
kompatybilnym z systemem czytni-

16 stycznia 2019 r. gościem Bi-
blioteki Publicznej Gminy Nadarzyn 
była Anna Jackowska, podróżnicz-
ka, która swoim motocyklem była  
w wielu dalekich i odmiennych 
kulturowo miejscach. Opowie-
działa nam o swojej podróży do 
Syrii i Jordanii, mimo, że wy-
prawa ta miała miejsce kil-
ka lat temu. Ania opowiedziała  
o swojej samotnej podróży moto-
cyklem, o wie-
lu wspaniałych 
i otwartych lu-
dziach, których 
spotkała na swo-
jej drodze a także 
o problemach z 
otrzymanym man-
datem i... zagubie-
niem aparatu fo-
tograficznego. Ta 

barwna, pełna pozytywnych emo-
cji opowieść uzupełniona była po-
kazem najciekawszych fotografii. 
Nie zabrakło również pytań zwią-
zanych z tematyką motocyklową. 
Publiczność pytała o wagę moto-
cykla i to czy, jako drobna kobieta, 
jest w stanie samodzielnie go pod-
nieść, a także o czysto praktyczne 
sprawy jak strój motocyklowy, 
rodzaj opon itp. Cieszymy się, że 

tak wiele osób znalazło czas na spę-
dzenie wieczoru z naszym gościem. 
Spotkanie odbyło się przy pełnej sali  
a my, bibliotekarze dwukrotnie do-
stawialiśmy krzesła zastanawiając 
się czy znajdzie się jeszcze odrobi-
na miejsca. Wśród publiczności nie 
zabrakło stałych bywalców, ale też 
i nowych twarzy. Tym razem licz-
nie odwiedzili nas członkowie klu-
bów motocyklowych „Boruta” oraz 
„Nornica”. A na koniec spotkania 
autorka podpisywała swoje książki 
oraz wylosowała osobę, która otrzy-
mała nagrodę - książkę ufundowaną 
przez Wydawnictwo Sonia Draga.

Foto: Maria Kołecka, archiwum 
Biblioteki

Czytaj, gdzie chcesz – Legimi w bibliotece!
ku (informacje o modelach czytni-
ków dostępne na stronie Legimi). 
Sprawdzajcie informacje na naszej 
stronie i pytajcie o szczegóły bi-
bliotekarzy.

MOTOCYKLIŚCI, SYRIA I JORDANIA
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Tytułowy Żalanasz, to miasto 
portowe nad częściowo wyschnię-
tym jeziorem Aralskim. Miejsce 
pomiędzy wielką wodą i rozległą 
pustynią, niegdyś dobrze prospe-
rujące ogniwo gospodarki sowiec-
kiej, dzisiaj zaledwie cień dawnej 
świetności. W obiektywie Marci-
na Sautera Żalanasz, to jednak nie 
tylko sugestywne krajobrazy, lecz 
przede wszystkim losy ludzi, którzy 
zainwestowali tutaj swoje życiowe 
nadzieje i oczekiwania, a teraz po-
zostało im trawić swoją samotność 
pośród ruin statków oraz portowych 
żurawi.

fot: materiały prasowe

MARCIN SAUTER 
Fotografik, operator i reżyser fil-

mów dokumentalnych. Autor te-
ledysków i ponad dwudziestu wy-
staw fotograficznych. Studiował 
Fotografię w PWSFTViT, ukończył 
kurs dokumentalny MSRF Andrzeja 
Wajdy. Członek Związku Polskich 
Artystów Fotografików. Prowadzi 
w Bydgoszczy wraz z Maciejem 
Cuske Bydgoską Kronikę Filmo-
wą. Jego debiut „Za płotem” został 
wyróżniony na Krakowskim Fe-
stiwalu Filmowym w 2005 roku.  
Z kolei dwudziestominutowy 
„Pierwszy dzień” zdobył główne 
nagrody między innymi na takich 
festiwalach jak: Międzynarodowy 
Festiwal Filmów Doku-
mentalnych DocLisboa, 
Międzynarodowy Festi-
wal Filmów Dokumen-
talnych w Mexico City 
czy Festiwal Filmowy 
w Belfaście. Razem  
z grupą Paladino zreali-
zował dokument „An-
drzej Wajda: Róbmy 
zdjęcie!” (2008). Dwa 
lata wcześniej Paladi-

no, w skład którego 
oprócz Sautera wcho-
dzą także: Thierry Pa-
ladino, Maciej Cuske  
i Piotr Stasik, otrzy-
mała Nagrodę Arty-
styczną miasta To-
runia im. Grzegorza 
Ciechowskiego. Ko-
lejny jego film, czyli 
„Na północ od Kala-
brii” (2010) otrzymał 
dwie nagrody na pre-

stiżowym festiwalu DOK. Leipzig 
– Nagroda Jury Ekumenicznego  
i Nagroda Trade Union ver.di. Adre-
sat listu gratulacyjnego Prezydenta 
RP za sukcesy filmowe za granicą. 
Beneficjent Nagrody dla Najlep-
szego Krótkometrażowego Filmu 
Dokumentalnego na IDFA (Interna-
tional Documentary Film Festival 
Amsterdam) w 2017 roku za film 
„Żalanasz – Pusty Brzeg”. Tytuł ten 
został także nagrodzony Złotą Żabą 
na Międzynarodowym Festiwalu 
Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych 
„Camerimage”. Wcześniej, choć  
w tym samym 2017 roku, zadebiu-
tował na Krakowskim Festiwalu 
Filmowym, gdzie otrzymał Nagro-
dę Prezesa Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich za montaż. Razem  
z Maciejem Cuske i Edytą Wró-
blewską jest wykładowcą kursu 
Przedszkole Filmowe w Szkole 
Wajdy.

(http://wajdaschool.pl/instructor/
marcin-sauter/ )

ŻALANASZ
Film dokumentalny
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2017
Barwny, 42 minuty
Reżyseria, scenariusz, zdjęcia: Mar-
cin Sauter
Muzyka: Jerzy Rogiewicz
Dźwięk: Marcin Lenarczyk
Montaż: Ziemowit Jaworski, Michał 
Marczak, Katarzyna Orzechowska
Producent: Barbara Ławska
Produkcja: Studio Filmowe Kronika

„Żalanasz” 

„Żalanasz – pusty brzeg” - film o 
morzu, które zniknęło - zdobył już 
wiele nagród na festiwalach w kra-
ju i zagranicą. W lutym będą mieli 
Państwo okazję zobaczyć ten przej-
mujący dokument w Kinie Noko-
wym. Po projekcji zapraszamy na 
spotkanie z Marcinem Sauterem – 
reżyserem filmów dokumentalnych, 

operatorem, fotografem, który wy-
reżyserował, napisał scenariusz  
i stworzył zdjęcia do tego dokumen-
tu. 
Zapraszamy 15 lutego (piątek)  
o godzinie 19:00
Wstęp wolny.
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2 marca 2019r. zaprasza-
my na spektakl w wykonaniu 
Edyty Olszówki i Piotra Polka 
„Akompaniator”.
 Szczegóły wkrótce na stro-
nie internetowej www.nok.pl

WERNISAŻ
Jak malowałby Chełmoński, 

gdyby żył w XXI wieku? 

„Żywe obrazy naszego sąsiada 
Józefa Chełmońskiego” to nowe 
twórcze spojrzenie na dzieło ma-
larza z przełomu XIX i XX wie-
ku i próba odpowiedzi na pytanie, 
jak tworzyłby mistrz, gdyby żył  
w naszych czasach. Prace, które 
pokażemy na wystawie są efektem 
współdziałania młodzieży z Koze-
rek i ośrodka MONARU-u w Bu-
dach Zosinych z dwójką niezwykle 
interesujących i doświadczonych 
artystów: Małgorzatą Serwatką  
i Wojciechem Kopacewiczem.
Łączące malarstwo i fotografię 
dzieła powstały w ramach pro-
jektu Stowarzyszenia Działań 

Twórczych Parabuch. Działaniom 
twórców towarzyszyła muzyka  
w wykonaniu saksofonisty Andrzeja 
Antolaka, który zagra też na werni-
sażu w Nadarzynie. Młodzi twórcy  
z Monaru mieli też okazję uczestni-
czyć w prowadzonych przez Małgo-
rzatę Ojrowską warsztatach małych 
form rzeźbiarskich. Gliniane figurki 
posłużyły do inscenizacji „nowych” 
obrazów mistrza Chełmońskiego. 
To pierwsza tego typu wystawa  
w Galerii 51 m2. Będzie można 
zobaczyć intrygujące foto-obrazy, 
posłuchać muzyki a także poznać 
historię niezwykle ciekawej inicja-
tywy społeczno-artystycznej. Pro-
jekt „Żywe obrazy naszego sąsiada 
Józefa Chełmońskiego” dofinanso-
wano ze środków Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, a jego 
efekty pokazywała m.in. Pocze-

kalnia PKP – Przestrzeń Kulturze 
Przyjazna w Grodzisku Mazowiec-
kim. Warto zaznaczyć, że wcześniej 
podobne działania Małgorzata Ser-
watka i Wojciech Kopacewicz pro-
wadzili w Radoniach i Milanówku  
z lokalną młodzieżą, co również 
znajdzie odbicie podczas wernisażu. 
Na otwarcie wystawy zapraszamy 
23 lutego o godzinie 17.00 do sie-
dziby NOK. Przewidziany jest kon-
kurs z nagrodą. 

Wstęp wolny. 
Wystawa potrwa do 27 marca.  

Koncert z elementami zajęć 
umuzykalniających prowadzony 
zgodnie z teorią E. E. Gordona, 
gdzie stymulowany jest słuch ma-
łych dzieci (w wieku od 3 mie-
siąca do 5 lat) poprzez śpiewanie 
melodii w różnych skalach mo-
dalnych oraz rytmizowanie wier-
szyków w nietypowym metrum. 
Koncert będzie miał charakter in-
teraktywny i improwizowany. Za-
miast krzeseł rozłożymy poduszki 
i dywaniki. Muzycy będą śpiewać 
i grać wśród publiczności, a naj-
młodsi uczestnicy koncertu wraz  
z rodzicami będą mogli swobodnie 
pląsać przy dźwiękach muzyki. Nie 
zabraknie kolorowych rekwizytów, 
baniek mydlanych i instrumentów 
na których zagrają z nami dzieci.

Wystąpią: 
Ewa Kozioł – altówka, ukulele, 
zabawy z melodią i rytmem 
Przemysław Grochowski – forte-
pian, ukulele 
Marcin Kożuchowski – gitara, flet 
poprzeczny 
Małgorzata Kożuchowska – Panek 
– ukulele, zabawy z melodią  
i rytmem 
Magdalena Nejbauer – zabawy 
z melodią i rytmem, instrumenty 
perkusyjne 
Aleksandra Tkaczyk – zabawy 
melodią i rytmem  

17.02.2019r., o godz. 17.00

Bilety w sprzedaży na godzinę 
przed koncertem 10zł./osoba

Z cyklu: Koncerty dla Dużych i Małych
Zapraszamy na Koncert Gordonowski

Warsztaty Filozoficzne dla dzieci 5-7 lat
Temat: Strach. Odwaga. Jak wpływają na nasze życie?

Jest świat do odkrycia! - oznajmił 
uroczyście.
Zainspirowani rozmową mrówko-
jada i orzesznicy z Innej podróży 
Lotty Olsson i Marii Nilsson Tho-
re podejmiemy dyskusję na temat 
odwagi i strachu. Co to znaczy być 

odważnym? Kogo nazywamy od-
ważnym? Dokąd może zaprowa-
dzić nas odważne podstępowanie 
a dokąd strachliwe? Czy, aby wy-
razić własne zdanie potrzebna jest 
nam odwaga? Co to jest strach? 
Czego się boimy? Czy należy słu-

chać strachu? Co to są uczucia? 
Co się dzieje, gdy rozmawiamy  
o tym, co czujemy? Czy warto mówić  
o swoich uczuciach? Co zyskujemy, 
co tracimy? Czy to prawda, że do 
odważnych świat należy? Dlacze-
go?

Na te i inne pytania, będzie-
my wspólnie starali się zna-
leźć odpowiedź. Postaramy się  
o najweselszą definicję odwagi. In-
formacja dla rodziców: Będziemy 
pracować na Arystotelesa rozu-
mieniu odwagi jako cnoty męstwa, 
dzielności, czyli umiejętności pod-
jęcia dobrej decyzji mimo trud-
nych warunków. Odwaga łączy 
się z uczuciem lęku, strachu, bólu. 
Prawdopodobnie skupimy się na 
dzielności wytrwania we własnym 
stanowisku, czy w przywiązaniu do 
własnych przekonań oraz prawie 
do własnego zdania. Nawiążemy 
do definicji emocji jako stanie po-
ruszenia umysłu, z łac. emovere –  
w ruchu; nawiążemy do teorii 
uczuć: spostrzegam fakty, budzą się 
emocje, emocje wpływają na ciało.

24.02.2019 r., godz. 15.00
Prowadzi Róża Stawierej.

Wstęp wolny.
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Rubrykę redaguje Kamila Michalska 
Dyrektor NOK

Z cyklu: Teatrzyk w walizce
Zapraszamy na przedstawienie  

Teatru Czwarte Miasto

Deklarowana kwota jaką zebrał 
sztab w Nadarzynie wynosi: 

51532,93 zł + waluta obca!!!
Licytowaliśmy 117 przedmiotów 

od godz. 15.00 do 19.00. Rekor-
dowa kwota jaka padła podczas li-
cytacji to 1000 zł, za którą nabyto 
T-Shirt z logo 27. Finału WOŚP  
i podpisem Jurka Owsiaka. 

Ogólna suma z licytacji: 14764,00 
zł. 

Przez czternaście lat grania z Or-
kiestrą Jurka Owsiaka, Nadarzyn 
zebrał 398455,20 zł!!!

Podczas imprezy finałowej do sto-
iska Fundacji DKMS, zgłosiło się 
16 ochotników, aby zarejestrować 
się jako potencjalny dawca komórek 
macierzystych szpiku. Gratulujemy 
i dziękujemy!!!

Wielkie podziękowania dla:
- wolontariuszy kwestujących 

(najcięższa puszka Pani Katarzy-
ny Pasierbek: 12154,90 + waluta 
obca!!!)

- opiekunów wolontariuszy (Na-
uczycieli z Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nadarzynie oraz ze Szkoły 
Podstawowej w Nadarzynie, Rodzi-
ców)

- wolontariuszy pomagających  
w sztabie 

- organizatorów Turnieju tenisa 
stołowego „Gramy i Pomagamy” 

(Liceum Ogól-
n o k s z t a ł c ą c e  
w Nadarzynie)

- darczyńców
- instytucji 

(Liceum Ogól-
nokształcące w  
Nadarzynie SPG 
ZOZ Nadarzyn/
Młochów, Biblio-
teka Nadarzyn/
Młochów, Fundacja DKMS, GODM 
„Tęcza” Nadarzyn/Młochów, Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Nadarzynie, Publiczne Przed-
szkole w Nadarzynie, Stowarzysze-
nie Szlakiem Tęczy,  Szkoła Podsta-
wowa w Młochowie)

- firm (Cukiernia W-Z, Studio 
Florystyczne „Antonia” Justyna Ku-
charska, Strefa Kominka, Pracownia 
Ceramiki Geneli, Service DAF Wa-
lendów, Florystyka Artystyczna Su-
chy Badyl, Salon optyczny Perfect 
Vision, Studio Figura, Scania Polska 
S.A., stacja paliw MOYA Nada-
rzyn, stacja paliw LUKOIL Urzut, 
Ptak Warsaw Expo, Centrum Mody 
Nadarzyn)

- zespołów i grup tanecznych 
występujących podczas finału  
w NOK: (Orkiestra Dęta OSP Nada-
rzyn, Zespół instrumentalny Szkoły 
Muzycznej w Nadarzynie, Balet-

nice Agnieszki Biedrzyckiej – Ja-
nik,   Młodzi Duchem, NOK Pęd 
Band, Pani Danuta Woźniak, grupa 
teatralno-kabaretowa Biedronki, 
Taneczny Mix Pauliny Piśkiewicz, 
Openmind, Lights of Iluvatar)

oraz
- Wójta Gminy Nadarzyn  - Pana 

Dariusza Zwolińskiego za użycze-
nie busa do przewozu wolontariu-
szy

- Pana Mirosława Chilmanowicza 
i Kuby - ucznia gimnazjum, za prze-
bojowe prowadzenie licytacji

- naszej niezawodnej i hojnej Pu-
bliczności!!!

DO ZOBACZENIA ZA ROK!!!

Szef Sztabu WOŚP  
w Nadarzynie

Monika Mazurek

BAL KARNAWAŁOWY 
Zapraszamy 

 2 lutego 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

P O B I T Y  R E KO R D  W  N A D A R Z Y N I E !

,,Książę Papusz i  jego przyjaciele’ ’

Za siedmioma górami, za siedmioma lasami… A może dawno, dawno 
temu… Jakby się nie zaczęło, będzie wesoło! Zapraszamy na dynamiczną  
i przewrotną przygodę Księcia Papusza i jego przyjaciół. Bajka łącząc kon-
wencję żywego planu i aktorstwa  lalkowego, wzbogacona piosenkami oraz 
interakcją z widzem, uczy jak ważna w życiu jest przyjaźń i rodzina. Zapra-
szamy najmłodszych, jak i tych trochę starszych, na pełną uśmiechu teatralną 
opowieść o losach zagubionego księcia z Rumunii, który szuka swoich bli-
skich. Czy uda mu się dotrzeć do rodziców i krewnych? Jakie miasta, kraje  
i kontynenty będzie musiał przebyć, aby odnaleźć swój nowy dom w… Gdyni?

Scenariusz: Martyna Janczewska
Reżyseria: Dariusz Majchrzak
Obsada: Jakub Piprowski / Mag-
dalena Kurek, Dorota Sadowska,  

Martyna Janczewska, Hanna Łu-
bieńska 
Oprawa Muzyczna: 
Hanna Łubieńska

Scenografia i lalki: Magdalena 
Kurek
Dźwięk: Piotr Kądziela

Wstęp 10 zł./dziecko
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S P O R T

Sport szkolny

Dziewczęta ze Szkoły w Ruś-
cu pod wodzą trener piłki ręcz-
nej Patrycji Młynarskiej zajeły 
pierwsze miejsce w rozegranym 
w Podkowie Leśnej Turnie-
ju o Puchar Króla. Chłopcy na-
tomiast zajęli miejsce trzecie.  

Szczegółowe wyniki na stronie 
organizatora:
www.podkowalesna.pl
Zakadka Sport i turystyka

Najbliższe zawody już w lutym 
Turniej w Michałowicach, nato-
miast rozgrywki gminne i powia-
towe w piłce ręcznej odbędą się w 
Ruścu. Zapraszamy na treningi we 

Champions Handball Academy  
w Gminie Nadarzyn

W Gminie Nadarzyn  (w SP Ru-
siec) planowane jest powstanie 
jednego z oddziałów Champions 
Handball Academy. Założona przez 
wybitnych polskich szczypiorni-
stów - Sławomira Szmala, Grzego-
rza Tkaczyka i Karola Bieleckiego 
- akademia jest projektem skierowa-
nym do dzieci w wieku 6-10
lat (klasy I-III). Projekt ma na celu 

przede wszystkim popularyzację
piłki ręcznej oraz aktywizację dzie-
ci i młodzieży przez sport. Podczas
spotkania 11 stycznia przedstawi-
cieli Akademii z Wójtem Dariu-
szem Zwolińskim (fot. powyżej) 

omówiono ogólne założenia jej 
funkcjonowania. 
22 stycznia odbyło się spotka-
nie informacyjne z rodzica-
mi zainteresowanymi uczest-
nictwem swoich pociech  
w zajęciach Akademii. W najbliż-
szym czasie, po feriach, odbędzie 
się trening pokazowy.

Wszyscy zainteresowani proszeni 
są o kontakt z Patrycją Młynarską 

SP Rusiec ( tel. 22 729 81 97)

Piłka ręczna z Mistrzami

W dniach 21 i 23 stycznia 2019 
roku w Pruszkowie rozegrano mi-
strzostwa powiatowe w piłce siatko-
wej chłopców szkół średnich. Nada-
rzyńscy licealiści w fazie grupowej 
zajęli miejsce pierwsze i awansowali 
do finałów. W końcowej klasyfikacji 
uplasowali się na miejscu czwartym.

Tu r n i e j  p i ł k i  rę cz n e j  o P u c h a r K ró l a 
 w Po d kow i e Leś n e j

wtorki 15.30 – 16.30 i w środy 15.30 
– 16.30  Hala Szkoły Podstawowej 
w Ruścu, ulica Osiedlowa 72

Prezes UKS RUSIEC
 Jacek Nowocień – trener PZLA  

i trener piłki ręcznej w UKS Rusiec 
 Patrycja Młynarska

Gratulujemy.
W dniu 24 stycznia br. w hali spor-

towej GOS przy ulicy Żółwińskiej 
rozegraliśmy mistrzostwa szkół 
podstawowych dziewcząt i chłop-
ców w mini-piłce siatkowej katego-
ria dzieci. Zgłosiły się reprezentacje 
wszystkich publicznych szkół pod-
stawowych naszej gminy.

Klasyfikacja:
Dziewczęta: I m - S.P. Nadarzyn, 

II m - S. P. Rusiec, III m - S.P. Ko-
stowiec, IV m - S.P. Młochów,  
V m - S.P. Wola Krakowiańska.

Chłopcy: I m - S.P. Młochów, 
II m - S.P. Rusiec, III m - S.P. Ko-
stowiec, IV m - S.P. Nadarzyn,  
V m - S.P. Wola Krakowiańska.

Gratulujemy dziewczętom  
z Nadarzyna i chłopcom z Młocho-
wa, którzy w dniach 13 i 14 lutego 
będą reprezentowali naszą gminę  
w finale powiatowym, który zostanie 
rozegrany w Szkole Podstawowej  
w Nadarzynie.

Mistrzostwa

Materiały dotyczące sportu 
szkolnego przygotował 

Wiesław Iwaniuk - koordynator 
sportu szkolnego

fot archiwum GLKS Nadarzyn
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PRZEMYSŁAW KUŹKOW 
(1999 r., 190 cm) - zawodnik MKS 
Pruszków grający napodstawie 
umowy szkoleniowej w GLKS - 
pozytywnie zadziwił, ale niezaszo-
kował, bowiem o jego wyjątkowym 
talencie strzeleckim mówi się już 
od kilku lat. Już w swoim drugoli-
gowym debiucie, zawodnik prowa-
dzony przez znanego trenera Jacka 
Gembala, zdobył 46 punktów.W se-
zonie Kuźkow notuje średnio 28.8 
punktu, 5.3 zbiórki oraz 4.4 asysty 
na mecz. Trafia41.5% rzutów z gry, 
w tym 31.6% trójek. Pozostaje cze-
kać, gdy będzie miał okazję spraw-
dzić się i uczyć w wyższych ligach. 
Czego gratulując sukcesów życzy-
my utalentowanemu zawodnikowi!

20 stycznia - wygrana z ZKS Stal 
Stalowa Wola 92:75. Po mało uda-
nej pierwszej kwarcie, kiedy prze-
ciwnicy rzucili nam aż 30 punktów, 
wzięliśmy się do pracy - przede 
wszystkim w obronie - i na swoją 
korzyść rozstrzygnęliśmy wszyst-
kie pozostałe odsłony meczu. Waż-
ne jest także to, że jako zespół byli-
śmy lepsi od przeciwników niemal 
w każdym elemencie gry: w zbiór-
kach, asystach, przechwytach, czy 
blokach, a także mniejszej liczbie 
strat - to wszystko doprowadziło do 
końcowego rezultatu. 

Najwięcej punktów zdobyli: 
 Przemek Kuźkow (38, 5zb., 6 as.)  
i Kuba Chadaj  (21, 5 zb., 1 as.).

Kolejne spotkanie u siebie - 23 
stycznia przegraliśmy po emocjo-
nującym pojedynku z ŁKS AZS 
UŁ SG Łódź 97:101. Przemek Kuź-
kow  znowu zadziwił- zdobywa 53 
punkty. Lider wśród zdobywców 
największej liczby punktów kolej-
ny raz pokazał swoją wysoką klasę. 
Podejmowaliśmy wiceliderów ta-
beli i na początku spotkania nic nie 
wskazywało na to, że w końcówce 
będziemy przeżywać takie emocje! 
Wynik do przerwy 50:51. Druga po-
łowa wyglądała zgoła odwrotnie - 
to my nadawaliśmy ton rozgrywce,  

a goście próbowali nas gonić. Oprócz 
Przemka, który w tym meczu znowu 
odpalił swój zabójczy tryb - trafił 8 
trójek i poprawnie wykonał 15 na 
16 rzutów osobistych, celnie punk-
towali także Kuba Chadaj, Fryderyk 
Dalkowski , czy Sebastian Konecki.  
W końcówce spotkania dało jednak 
o sobie znać zmęczenie (Przemek 
rozegrał pełne 40 minut), kontuzja 
Sebastiana oraz przewinienia, któ-
re przedwcześnie wykluczyły z gry 
Kubę i Fryderyka. Goście walczyli 
do końca i dzięki temu wywieźli  
z Nadarzyna niełatwe dwa punkty.

Dziękujemy licznej publiczności 
za wspaniały doping i zapraszamy 
na kolejne spotkania w hali przy ul. 
Sitarskich 4: 2 lutego o godz. 18.00 
z KK Warszawa; 16 lutego o godz. 
18.00 z KKS Tur Basket Bielsk 
Podlaski; 2 marca o godz. 18.00  
z Akademią Koszykówki Legii 
Warszawa.  

Dziękujemy kibicom za wspania-
ły doping od pierwszego do ostat-
niego gwizdka.

Na podstawie info: www.polski-
kosz.pl

Koszykarskie osiągnięcia naszych drugoligowców
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Rubrykę sekcji tenisa stołowego 
redaguje Artur Kostecki  

i Piotr Napiórkowski  
fot. arch. GLKS Nadarzyn 

Bardzo pracowity a jednocześnie 
bardzo udany weekend zaliczyli 
tenisiści i tenisistki stołowe GLKS 
Nadarzyn.  W końcówce tygodnia, 
12 i 13 stycznia zostały rozegrane 
mecze IV ligi mężczyzn (sobota, 
9.00)  I ligi kobiet (sobota, 16.00). 
W niedzielę zaś GLKS był współor-
ganizatorem III Grand Prix Mazow-
sza Seniorek i Seniorów. 

Zaczynając od IV ligi mężczyzn 
należy wspomnieć iż nasza drużyna 
jest najmłodszym zespołem startu-
jącym w tej klasie rozgrywkowej, 
jednocześnie są to nasi wychowan-
kowie. Tym razem naszym prze-
ciwnikiem był zespół Iskra Kotuń. 
Wynik który osiągnął nasz zespół 
jest bardzo wysoki 9-1, jednak trzy 
pojedynki w całym meczu były bar-
dzo zacięte i trwały po pięć setów. 
Na szczęście wszystkie końcówki 
wygrywali nasi zawodnicy i dzięki 
temu mecz zakończył się tak do-
brym dla nas rezultatem.

Punkty w meczu zdobyli  Filip 
Kostecki, Maks Nawarski i  Do-
minik Borowski po 2,5 oraz Adam 
Kostecki 1,5. W meczu na skutek 
przerwy spowodowanej zabiegiem 
lekarskim nie mógł wystąpić To-
mek Trzaskowski. Liczymy jednak 
że szybko wróci do gry i wzmocni 
nasz zespół już w kolejnych spotka-

niach. Gratulacje 
chłopcy !!!

Nasz zespół ak-
tualnie zajmuje 3. 
miejsce w tabeli  
z niewielką stratą 
do lidera rozgry-
wek.

W godzinach po-
południowych do walki  przystąpił 
nasz zespół I ligi kobiet. Przeciwni-
kiem był zespół Galaxy Białystok, 
w którym występują dwie zawod-
niczki z Białorusi. W pierwszej 
rundzie na wyjeździe wygraliśmy 
6-4 i tutaj zapowiadał się trudny 
mecz.

Do pierwszych gier przystąpiły 
Ola Falarz i Ola Dąbrowska, które 
bardzo dobrze dla nas otworzyły 
wynik spotkania. Pewnie wygrała 
Ola Falarz zaś Ola Dąbrowska po-
konała swoją przeciwniczkę Moni-
kę Klimczak dopiero w pięciu se-
tach. Te dwa zwycięstwa dały nam 
prowadzenie 2-0. W kolejnych spo-
tkaniach natomiast było zmiennie  
i bardzo ciężko. Wiktoria prowa-
dząc 2-0 w setach nie zdołała po-
konać swojej przeciwniczki ule-
gając ostatecznie 2-3, zaś zupełnie 
odwrotnie ułożył się mecz Domin-
ki Gilewskiej. Mimo przegrania 
dwóch pierwszych setów zdołała 
ona opanować nerwy i w kolejnych 
wygrywała nieznaczną różnicą 
dwóch punktów, jednak to ona była 
zwyciężczynią tego spotkania. Po 
grach pojedynczych prowadziliśmy 
3-1.

W rzucie gier podwójnych pierw-
sze sety należały do nas i na pierw-
szym i na drugim stole. Jednak to 

nasze przeciwniczki  
z Białegostoku wy-
grały oba deble i 
doprowadziły wy-
nik całego spotkania 
do remisu 3-3. Całe 
spotkanie tak na-
prawdę zaczęło się 
od początku.  Jed-
nak to nasz zespół  

w kolejnych starciach był lepszy. 
Z remisu, po zwycięstwach Oli Fa-
larz i Oli Dąbrowskiej zrobiło się 
5-3 dla naszego zespołu -wynik 
poprawiły Wiktoria Ziemkiewicz 
I Dominika Gilewska. Ostatecznie 
wygraliśmy 7-3 jednak po bardzo 
zaciętym spotkaniu. Dzięki temu 
zwycięstwu nasz zespół awansował 
na 3 miejsce w rozgrywkach I ligi 
z jednopunktową stratą do lidera. 
Świetny początek drugiej rundy 
dziewczyny. Gratulacje.

Po sobotnich spotkaniach część 
naszych zawodników i zawodni-
czek przystąpiła do III Grand Prix 
Seniorów i Seniorek. Turniej ten 
jest częścią kwalifikacji do Indywi-
dualnych Mistrzostw Polski Senio-
rek i Seniorów. Wygrana w turnieju 
daje możliwość startu w III Grand 
Prix Polski, który rozegrany zosta-
nie pod koniec stycznia w Zielonej 
Górze. 

Szczególnie dobrze zaprezen-
towały się nasze dziewczyny. Do 
finału awansowały Wiktoria Ziem-
kiewicz i Dominika Gilewska  

w półfinałach pokonując przeciw-
niczki z Grodziska Mazowieckiego. 

W samym finale Wiktoria poko-
nała Dominikę i tym samym zdoby-
ła I miejsce.

Gratulacje!!! Na zdjęciu podium 
Grand Prix Mazowsza – Wiktoria 
Ziemkiewicz i Dominika Gilewska, 
obie GLKS Nadarzyn oraz Martyna 
Lis, Bogoria Grodzisk Mazowiecki

Bardzo dziękujemy Wójto-
wi Gminy Nadarzyn za wsparcie  
w organizacji turnieju na naszych 
obiektach. Są to kolejne zawody 
wojewódzkie rozegrane w świet-
nych warunkach!

Udany początek roku tenisistów 
stołowych GLKS Nadarzyn
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GLKS - sekcja piłki siatkowej
Najmłodsze siatkarki

 pokazują moc

Przerwa świąteczno-no-
woroczna nie dla wszyst-
kich była faktycznie prze-
rwą. Po czasie dla rodziny, 
po świątecznym ucztowaniu 
i po prezentach nasze siat-
karki wróciły do treningów. 
Jednostki treningowe, które 
udało się zorganizować były 
ostatnim i kluczowym ele-
mentem przygotowań do II 
edycji Łaskovia Olimp Cup. 
Turniej odbył się w dniach 
28-30 grudnia i był bardzo 
owocny dla wszystkich ze-
społów GLKS Nadarzyn. 
Złoto w kategorii czwó-
rek, oraz srebra w trójkach 
i dwójkach, a wszystko to 
okraszone dodatkowo licz-
nymi wyróżnieniami indy-
widualnymi. To naprawdę 
robi wrażenie. Nawet zwy-
kle powściągliwa w swoich 
osądach Trenerka Dominika 
Leśniewicz podsumowała 
ten turniej krótko: „jestem 
mega zadowolona, bo pomi-
mo Świąt dziewczęta dobrze 
popracowały, a trening wcale 
nie był lekki”.

Kolejne awanse
 młodziczek

Oba zespoły młodziczek 
pną się w górę! Pierwszy 
zespół młodziczek wygrał 
turniej II Ligi MWZPS, 
dziewczęta zapewniły sobie 
zdecydowany awans do I 
Ligi z kompletem zwycięstw. 
Oczywiście przedświąteczna 
atmosfera nieco udzieliła się 
wszystkim zawodniczkom 
– piękne siatkarskie wymia-
ny przeplatane były prosty-
mi szkolnymi błędami. Na 
szczęście wszystko wspania-
le się skończyło. Drugi ze-

spół młodziczek również co 
turniej pokazuje charakter i 
po kolejnym awansie jest już 
w VI Lidze. Z niecierpliwo-
ścią czekamy na powrót ry-
walizacji w tej kategorii!

Turniej Świąteczny, czyli 
piękne zwieńczenie roku

Pozostańmy jeszcze chwilę 
w świątecznym klimacie, bo 
wspomnienie Turnieju Świą-
tecznego nadal jest bardzo 
żywe i ciepłe. Był to turniej 
zorganizowany dla dziewcząt 
trenujących w Sekcji oraz ich 
rodziców. Zagraliśmy we-
wnętrzne gry we wszystkich 
kategoriach, a do turniejo-
wej drabinki dołączyła rów-
nież część kadry trenerskiej. 
Wspaniała kilkugodzinna 
zabawa, mnóstwo uśmiechu 
i radości. Dziewczęta z przy-
zwyczajenia, mimo towarzy-
skiego charakteru turnieju, 
walczyły o każdą piłkę. Ro-
dzice przekonali się jaki jest 
smak rywalizacji podczas 
imprezy tego typu, a przed-

stawiciele kadry trenerskiej 
nie dopuścili do zmiany po-
rządku (świata) i wygrali. 
Oczywiście po rywalizacji 
sportowej przyszedł czas 
na nieco bardziej uroczystą 
część wieczoru. Dekoracja 
zwycięzców turnieju, nagro-
dy indywidualne, oraz wy-
różnienia za cały rok ciężkiej 
pracy. Naturalnie ze względu 
na charakter tego wydarzenia 

siatkarki odwiedził przebra-
ny na czerwono gość z brodą, 
było mnóstwo śmiechu i ra-
dości, a czas życzeń i wspól-
nych rozmów przy barszczu  
i pierogach niewątpliwie 

jeszcze dodatkowo zintegro-
wał całą grupę.

Kadetki z jedną przegraną 
w sezonie

Fascynująca jest prze-
wrotność siatkówki… Nasz 
pierwszy zespół kadetek po 
znakomitym sezonie awan-
sował do fazy play-off z 
pierwszego miejsca w grupie, 
tracąc przez całe rozgrywki 
jedynie trzy sety (po jednym 
z zespołami: Krótka Mysia-
dło, Radomka Radom oraz 
Sparta Grodzisk Maz.), zdo-
bywając 38 punktów, gdzie 
drugi w tabeli zespół miał ich 
jedynie 28. Po 12 wygranych 
meczach z rzędu przyszedł 
czas na jedno potknięcie – 
przegrana 0:3 w pierwszym 

meczu play-off. Niestety to 
potknięcie mimo wygranej  
w drugim meczu 3:2 prze-



01 (236) styczeń 2019 39

Wiadomości Nadarzyńskie

Redaktor naczelna: Dorota Sobolewska. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. 
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych, 

zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!! 
Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy 
oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego. 

Adres Redakcji: Nadarzyński Ośrodek Kultury; 05-830 Nadarzyn, pl. Poniatowskiego 42, z dopiskiem „Wiadomości” 
tel. 22 729 89 15; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; nok@nok.pl. Formularz zgłoszenia reklam oraz ich cennik na stronie www.nok.pl 

w zakładce „Wiadomości Nadarzyńskie”. Wydawca: Nadarzyński Ośrodek Kultury. 
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21 

rodziło się w zablokowanie  
możliwości gry o awans do 
I ligi. Bolesna, ale  mamy 
nadzieję bardzo pouczają-
ca lekcja…Po wznowieniu 
rozgrywek w Nowym Roku 
nieco przebudowany kadro-
wo zespół kadetek wygrał 
pierwszy mecz o 3 miejsce 
z drużyną Sparty Warszawa. 
W kolejnych dniach czeka 
nas mecz rewanżowy na na-
szej hali i mamy nadzieję, że  
w kolejnym artykule będzie-
my mogli z radością napisać  
o pozytywnym zakończeniu 
rozgrywek kadetek w wyko-
naniu naszych siatkarek.

Noworoczny Turniej  
o Puchar Prezesa MWZPS
To nowy punkt w siat-

karskim kalendarzu, który 
pewnie zostanie w nim na 
dłużej. Co ciekawe do tur-
nieju nie można było się tak 
zwyczajnie zgłosić, prawo 
startu miało jedynie 12 naj-
lepszych zespołów z turnieju 
rozstawieniowego Kinde-
r+Sport. GLKS Nadarzyn 
reprezentowały dwa zespo-
ły w kategorii dwójek, dwa  
w kategorii trójek i jedna 
czwórka. Pierwsza czwórka 

zdecydowanie wygrała tur-
niej zdobywając złoty medal  
i puchar. Pierwsza trójka rów-
nież stanęła na najwyższym 
stopniu podium pokonując  
w finale zespół z Bło-
nia. Natomiast dziewczęta  
z pierwszej dwójki pokazały, 
że aktualnie wolą brąz, nie-
stety mecz o trzecie miejsce 
był pojedynkiem pomiędzy 
dwoma naszymi zespołami. 
Podsumowując piękny wy-
nik w dobrze obsadzonym 
turnieju, a kolejne puchary  
i medale znakomicie prezen-
tują się w klubowych gablo-
tach. 

Z mini-siatkówką na medal
Drugi weekend stycznia 

stał pod znakiem turnie-

Dołącz do nas
Chcemy kolejny raz podkreślić, że nigdy nie jest za póź-

no żeby dołączyć do sekcji. Styczeń może być doskonałym 
miesiącem, żeby zacząć swoją siatkarską przygodę. Jak wi-
dać sekcja Piłki Siatkowej GLKS Nadarzyn bardzo prężnie 
działa co przynosi kolejne sukcesy. Wszystkie szczegóły  
i najświeższe wyniki zawsze na naszej stronie facebook.
com/asglksnadarzyn/ Serdecznie zapraszamy!

jów Kinder+Sport. Dziew-
częta kolejny raz pokazały 
wolę walki i głód zwycię-
stwa! Pierwszy zespół czwó-
rek utrzymał pozycję lidera  
w 1 lidze, a drugi zespół pro-
wadzony   przez   trenerkę 
Ewę Nowak po komple-
cie zwycięstw  awansował  
do 2 ligi. Trójki niestety nie 
mają podziału na ligi, a szko-
da bo zespoły prowadzone 
przez trenera Grzegorza Ko-
mendowskiego dały pokaz 
świetnej gry. Pierwszy ze-
spół zanotował komplet zwy-
cięstw, a drugi zajął drugie 
miejsce. Dwójki prowadzone 
przez trenera Damiana Krze-
mińskiego to aż trzy zespo-
ły. Pierwszy zdecydowanie 
wygrał swoją grupę tracąc  

w czterech spotkaniach je-
dynie 12 punktów, drugi ze-
spół nie oszczędzał nerwów 
trenera, ale również wygrał 
swoją grupę! Trzeci zespół 
zaprezentował się bardzo 
dobrze wygrywając trzy  
z pięciu spotkań.

Rubrykę sekcji piłki siatkowej 
redaguje Damian Krzemiński

fot. arch. GLKS Nadarzyn 
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Wolontariuszka 
Katarzyna Pasierbek

Tomasz Ducki 
w Kinie Nokowym

Magdalena Zawadzka,
 Salon Poezji K40

Musical Piotruś Pan

Zespół Szkoły Muzycznej 
w Nadarzynie

Młodzi  Duchem

Orkiestra OSP Nadarzyn

Baletnice

Aukcja

Nok Pęd Band

Fot. M. Kołecka


