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ROZLICZ SIĘ Z PODATKU TAM GDZIE MIESZKASZ - WARTO
Szanowni Mieszkańcy, podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) to jedno z najważniejszych źródeł dochodów gminy. Jeśli mieszkacie na terenie gminy Nadarzyn
i tutaj płacicie podatki, to uczestniczycie w jej rozwoju.
Z podatków finansowane są lokalne inwestycje podnoszące komfort życia. Wspierają rozwój miejscowości,
z którą obecnie jesteśmy związani, codziennie korzystając z infrastruktury oraz różnych usług współfinansowanych właśnie z podatków. Miejscowości, w której mieszkamy, a nie tej, w której jesteśmy tylko zameldowani.
Warto o tym pamiętać – to taki mały akt lokalnego patriotyzmu. Nie trzeba w tym celu nawet zmieniać miejsca
zameldowania.

TU MIESZKAM – TU PŁACĘ PODATKI
Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania, tym lepszy standard życia zaoferuje gmina
swoim mieszkańcom. Jak poinformowało Ministerstwo
Finansów planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) w 2019 r. wyniesie
38,08%. Zatem nieco ponad 38% podatku każdej osoby,
która składając deklarację wskaże gminę Nadarzyn jako
miejsce zamieszkania i dołączy formularz ZAP3 zasili
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budżet gminy. Dzięki tym funduszom możliwe jest finansowanie przez gminę działalności jednostek organizacyjnych, rozwijanie pasji i zainteresowań dzieci,
inwestycje w sport i kulturę, poprawa jakości lokalnej
infrastruktury (drogi, chodniki, tereny zielone, place
zabaw, świetlice, infrastruktura wodno-kanalizacyjna…).
Niestety wiele osób faktycznie mieszkających
w Gminie Nadarzyn nie rozlicza się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie (ul. Staszica 1). Ich podatki
trafiają do innych gmin, z których infrastruktury nie
korzystają. Co tym samym uszczupla budżet gminy
i możliwości inwestycyjne.
Ponad 38% z płaconych przez Państwa podatków
wróci do gminy Nadarzyn jeśli rozliczając PIT wskażecie gminę Nadarzyn jako miejsce zamieszkania i dołączycie formularz ZAP3!
red.
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Marzec był kolejnym pracowitym
i pełnym ważnych wydarzeń miesiącem w życiu naszej społeczności.
W 5 sołectwach Gminy Nadarzyn
(Nadarzyn I, Nadarzyn II, Rozalin,
Wolica, Urzut - Kostowiec) wybrane zostały nowe rady sołeckie, w 4
z nich sołtysi. Kolejne wybory już
w kwietniu, do udziału w których
serdecznie zapraszam mieszkańców.
Pomału ruszyliśmy z oczekiwanymi inwestycjami takimi jak budowa
kolejnych odcinków tras rowerowych, czy kanalizacji w Rozalinie.
Z niecierpliwością wszyscy czekamy na zakończenie budowy trasy
S8 i otwarcie węzła w Nadarzynie.
Piękna, słoneczna, wiosenna pogoda sprzyja nie tylko rozpoczynanym
inwestycjom, ale i spacerom oraz
korzystaniu z miejsc do rekreacji
i wypoczynku na świeżym powietrzu.
Coraz więcej spacerowiczów zarówno w lasach, parku młochowskim,
jak i przy nadarzyńskim Pastewniku.
Mieszkańcy rozpoczęli wiosenne porządki wokół swoich domostw. Tutaj chciałbym uczulić i przypomnieć
o zakazie wypalania traw. Już kilkakrotnie nasi strażacy ochotnicy brali
udział w akcjach gaszenia pożarów
właśnie tym spowodowanych. Myślę, że wszyscy mamy świadomość
jak niebezpieczne jest to, zarówno
dla ludzi jak i środowiska.
26 marca w Urzędzie Gminy odbyło się istotne dla mieszkańców Gminy, spotkanie dotyczące gospodarki
odpadami komunalnymi, w tym narastającego problemu tej gospodarki
oraz omówienia spraw związanych
z rosnącymi cenami za odbiór i zagospodarowaniem odpadów komunalnych, czy też kwestii dalszego
funkcjonowania instalacji P.U. Hetman w Nadarzynie. Obecni byli m.in.
przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, firmy Hetman. W podsumowaniu, które było wynikiem pytań
i dyskusji ustalono, że firma Hetman:
zaprosi w maju br. grupę roboczą złożoną z radnych gminy i mieszkańców
do swojej siedziby w celu przedstawienia sposobu realizacji wdrażania
norm BAT (ang. best available technology – najlepsze dostępne techniki); niezwłocznie po otrzymaniu
przedstawi opinii publicznej protokół
03 (238) marzec 2019

kontrolny WIOŚ z przystosowania
swojej instalacji do nowych norm
unijnych BAT; zobowiąże się do
wystąpienia z wnioskiem do WIOŚ
i Urzędu Marszałkowskiego o uzyskanie zgody od 1 stycznia 2020r.
(wejście w życie nowych regulacji ustawy o gospodarce odpadami komunalnymi) o bezpośrednie
wywożenie frakcji biologicznej od
mieszkańców do biogazowni bez
potrzeby przeładowywania jej w
instalacji Hetman; potwierdzi zakończenie procesu kompostowania
odpadów biologicznych na terenie
P.U. Hetman od dnia 01.01.2020r.;
wprowadzi system monitoringu,
w tym monitoringu bramy od hali
do sortowania odpadów komunalnych; wprowadzi telefon alarmowy,
na który mieszkańcy mogliby zgłaszać ewentualne uciążliwości będące
efektem działalności firmy w celu
błyskawicznego ich wyeliminowania. Chciałbym przypomnieć, że
w zeszłym roku Rada Gminy wystosowała oficjalny apel do Zarządu
Woj. Mazowieckiego dotyczący usunięcia sortowni śmieci firmy Hetman.
Kończący się miesiąc minął także
pod znakiem problemów oświatowych tzn. groźby ogólnopolskiego
strajku nauczycieli, a także niepewności i chaosu związanego z reformą oświaty, w tym w szczególności
przed egzaminami oraz wyborem
dalszego kształcenia ósmoklasistów
i gimnazjalistów. Temat strajku
i powodów jego przeprowadzenia
jest bardzo skomplikowany i trudny. Jak wygląda praca nauczyciela
„od środka” wiem z własnego ponad
20-letniego doświadczenia. Teraz
zaś widzę to od strony osoby odpowiedzialnej i zarządzającej oświatą
w gminie. Jest to niezwykle ważna dziedzina życia, a jak wyglądają
realia związane z jej utrzymaniem
i niezbędnym rozwojem o tym więcej na dalszych stronach WN.
Jeśli chodzi o zawirowania we
wprowadzanej reformie – pomimo
zapewnień rządu niestety dwa roczniki naszej młodzieży są jej „królikami doświadczalnymi”. Wiem, że
zarówno dyrektorzy naszych podstawówek, a także kończącego swoje funkcjonowanie nadarzyńskiego

gimnazjum, jak i nauczyciele wraz
z rodzicami, a przede wszystkim
młodzież - są pełni obaw. Wiem
też, że podejmowane było, od początku wiele zmian, które wymusiła reforma, szereg działań które
mają pomóc uczniom i ułatwić im
start do dalszego kształcenia. Już
dziś życzę powodzenia na egzaminach i będę trzymał kciuki. Jeśli
chodzi o strajk nauczycieli zaś, po
licznych rozmowach, referendach
w naszych placówkach oświatowych szkoły podstawowe wyrażają gotowość strajkową. 2 kwietnia
po spotkaniu z dyrektorami podjęte zostaną konkretne decyzje co
do przebiegu i formy protestu. Na
pewno będziemy robili wszystko, aby uczniowie oraz ich rodzice
w jak najmniejszym stopniu odczuli
skutki strajku. W trzech publicznych
przedszkolach będzie zapewniona
opieka dla wszystkich dzieci.
4 marca minął rok od przedterminowych wyborów na Wójta
Gminy Nadarzyn. Lista osób, którym chciałbym podziękować za zaufanie i wybór, jak i wsparcie oraz
wspólną pracę jest bardzo długa.
Od rodziny i najbliższych współpracowników, po wszystkich zaangażowanych w jakikolwiek sposób
w nasze wspólne sprawy, Mieszkańców naszej Gminy. Dziękuję za codzienne dowody sympatii, uśmiech,
dobre słowo, chęć współpracy,
cenne rady, wspólne działanie, ale
i słowa konstruktywnej krytyki, to
wszystko zobowiązuje do jeszcze
lepszej pracy. I jak tu nie nucić „kocham Nadarzyn”…

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn
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Inwestycje

Drogi
Na podstawie zgłoszeń - na bieżąco są uzupełniane ubytki. W tym
zakresie współpracujemy również
z zarządcami dróg powiatowych,
wojewódzkich, a także wykonawcą trasy S8, do których kierujemy
informacje o ubytkach. Ponadto,
po zgłoszeniach radnych i sołtysów, są prowadzone naprawy dróg
tłuczniem kamiennym i betonowym. Podpisana została również
umowa z wykonawcą, który będzie
naprawiał drogi o nawierzchniach
tłuczniowych - w zakresie ułożenia
warstwy z destruktu i powierzchniowego zamknięcia lub alternatywnie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych z dowiezieniem,
wbudowaniem i zagęszczeniem
mechanicznym oraz jednokrotnym
powierzchniowym
utrwaleniem
nawierzchni. Jeśli pogoda będzie
sprzyjająca prace te ruszą już na początku kwietnia.

Trwają także prace projektowe związane z powstaniem Parkuj i Jedź. Wykonawca przystąpił
do przebudowy ul. Granicznej w
Nadarzynie. Odcinek drogi objęty przebudową będzie wyłączony
z ruchu. Wykonawca zapewni dojazd do posesji zlokalizowanych
w obrębie prac. (fot. poniżej)

Warto „powalczyć” o niższe koszty
relizowanych inwestycji
Podpisano umowę w zakresie zaprojektowania i budowy kolejnego
odcinka ścieżek rowerowych na
terenie naszej gminy - obecnie odcinka w Walendowie. Wykonawca
przygotowuje dokumentację projektową.
Rozpoczęła się także budowa kolejnego odcinka sieci kanalizacyjnej w Rozalinie, obejmująca ulicę
Młochowską (odcinek), Chmielną,
Żytnią, Jagodową, Uroczą (odcinek), Migdałową, Przemysłową (odcinek). Termin realizacji
30.10.2019 r.
Choć kolejne nierozstrzygnięte
przetargi (postępowanie przetargowe trwało od jesieni zeszłego roku)
spowodowały przesunięcie w czasie rozpoczęcia obu wymienionych
powyżej inwestycji, dzięki konsekwencji - udało się zaoszczędzić
ponad 3 mln. Podczas nierozstrzygniętych przetargów kwoty oferowane przez przystępujące firmy
znacznie przekraczały przeznaczony na to budżet.
Przy postępowaniu przetargowym na budowę kanalizacji
w Rozalinie, gdzie Gmina również
ogłosiła pięć postępowań przetargowych, z czego ostatnie postępowanie zostało podzielone na trzy
części, tak aby móc rozpocząć

inwestycje w tym roku. Podsumowując wszystkie postępowania w
tym zakresie łączna kwota została
zmniejszona o ok. 690.0000,00 zł.
Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Nadarzyn w ramach
ZIT – kolejny etap. Gmina pozyskała na tę inwestycję środki zewnętrzne w wysokości 6.903465,46 zł,
w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020,
Osi Priorytetowej IV - Przejście na
gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie
4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój
zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki
i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego. Z
budżetu gminy na ten cel niezbędne
jest zabezpieczenie dodatkowo niemal 9 mln zł (8.958.305,18 zł.). Do
zrealizowania jest ponad 17 km ścieżek rowerowych (przebiegać będą
one przez Starą Wieś, Urzut, Młochów, Krakowiany i Walendów).

Referat Inwestycji

Konsultacje w sprawie terenów
rekreacyjnych w Starej Wsi
Do 15 kwietnia można zgłaszać swoje uwagi związane z koncepcją zagospodarowania terenów rekreacyjnych
w Starej Wsi. Konsultacje na ten temat rozpoczęły się jeszcze w ubiegłym roku. W tym temacie odbyły się konsultacje z Mieszkańcami m.in. podczas spotkania z wójtem
Dariuszem Zwolińskim, czy podczas dyskusji i wymiany pomysłów w Internecie. Wójt pozytywie odniósł się
do sugerowanych przez Mieszkańców zmian w projekcie.
Obecnie do wyboru są dwie koncepcje.
Zapraszam do zgłaszania swoich uwag i kontaktu ze mną tel. nr 503595785 lub osobistego
w kolejne poniedziałki 1, 8 i 15 kwietnia w godz. 17:0018:00 lub osobiście ul. Tymiankowa 33.

Radny Bogdan Perzyna
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Dwa warianty koncepcji zagospodarowania
terenów rekreacyjnych w Starej Wsi
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Dziennikarka musi przeprosić NOK
za naruszenie dóbr osobistych
W ostatnim czasie, przed Sądem
Okręgowym w Warszawie odbyła się rozprawa w ramach której
Nadarzyński Ośrodek Kultury domagał się ochrony swojego dobrego
imienia. Jeszcze w 2017 r. na portalu stopaborcji.pl ukazał się bowiem
artykuł, w którym niesprawiedliwie
przestawiono NOK w bardzo złym
świetle a wszystko dlatego, że na
jednym z biletowanych koncertów
wystąpiła Natalia Przybysz, którą
ze względów światopoglądowych
swego czasu „znienawidziły” środowiska antyaborcyjne.
W efekcie, Sąd nakazał autorce krzywdzących twierdzeń
zwrot 600 zł kosztów sądowych
oraz opublikowanie oświadczenia
o treści:
„W związku z artykułem mojego
autorstwa pt. „Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury bezkarna
po zorganizowaniu koncertu Natalii Przybysz”, który ukazał się
dnia 25 października 2017 roku
na łamach portalu stopaborcji.pl,
przepraszam Nadarzyński Ośrodek
Kultury za stwierdzenia godzące
w jego dobre imię (renomę), sugerujące, że organizacja koncertu
i ogólnie działalność Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury ma podejrzany
charakter.”
Co niezwykle istotne, Sąd uznał
także prawidłowość postępowania
Dyrektor NOK, która w 2016 r. nie
zdecydowała się odwołać zakontraktowanego wcześniej koncertu
popularnej piosenkarki. W uzasadnieniu nieprawomocnego jeszcze
wyroku, w kontekście sugerowanej
przez pozwaną autorkę „bezkarności” urzędniczej, czytamy m.in.:
„na gruncie prawa pozytywnego
ani ogólnie respektowanych zasad
słuszności nie ma podstaw do tego,
aby przyjąć, że dyrektor powinna
ponieść jakąkolwiek karę za zachowanie zgodne z prawem, odmawia-
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jące wprowadzenia swego rodzaju represyjnej cenzury światopoglądowej
w postaci odwołania koncertu piosenkarki”.
red.
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Powraca temat „Paszkowianki”
Jedno z kolejnych działań w celu zaprojektowania tzw. Paszkowianki.
List Dariusza Zwolińskiego - Wójta Gminy Nadarzyn
i Małgorzaty Pacheckiej - Wójt Gminy Michałowice
do Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika.
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WAŻNE SPRAWY NA BIEŻĄCO...
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Ile kosztuje nas gminna oświata?

W ostatnim czasie przez samorządy przetoczyła się
fala oburzenia spowodowana wypowiedzią Premiera
Morawieckiego dla TVN24 gdzie szef rządu powiedział, że „samorządy terytorialne często oszczędzają
na nauczycielach”, dodając, że „samorządy dostają
subwencję budżetową centralną i nie wypłacają np.
dodatku motywacyjnego, funkcyjnego, albo za trudne
warunki pracy”?
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie masowo zaczęli przedstawiać wydatki swoich samorządów na
Oświatę. Te dane są dla rządu druzgoczące. Warto
podkreślić, że na podstawie reformy oświaty z 1991r.
władze centralne zakładały pierwotnie, że subwencja
pokryje całkowite koszty funkcjonowania oświaty w
gminach. Jak wyszło na przykładzie naszej Gminy
przedstawię poniżej.
Gminy otrzymują od Ministerstwa Oświaty rządową
subwencję na funkcjonowanie gminnej oświaty (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja) tzw. subwencję
oświatową, którą wylicza się na podstawie liczby dzieci
znajdujących się w gminnym systemie oświatowym. Te
pieniądze mają m.in. pokryć koszty pracy nauczycieli,
pracowników administracji, utrzymania budynków itp.
i itd.
Przyjrzyjmy się na przykładzie trzech ostatnich lat jak
Gmina Nadarzyn „oszczędza na oświacie”.

Premier Morawiecki i Minister Zalewska mówili także,
że samorządy oszczędzają na samych nauczycielach, nie
wypłacając im należnych za wykonaną pracę pieniędzy.
W takim razie prześledźmy wydatki poniesione w ostatnich latach na wynagrodzenia w nadarzyńskiej oświacie
(wraz z pochodnymi ZUS) w latach 2016-2018

- w 2016 r.: 17.528 865,62 zł
- w 2017 r.: 18.097 670,73 zł
- w 2018 r.: 18.972 075,16 zł
Jasno z tego wynika, że rządowa
SUBWENCJA NIE WYSTARCZA
nawet NA PENSJE
dla naszych NAUCZYCIELI !!!

Z tych wyliczeń wynika, że w ciągu trzech lat Gmi-

W latach 2016-2018 gminna subwencja oświatowa i dotacja na przedszkola wynosiła:

- rok 2016 r.: 14.639 519 zł
- rok 2017 r.: 15.339 796 zł
- rok 2018 r.: 16.797 870 zł
Tymczasem, na oświatę w tym okresie wydaliśmy:

- rok 2016 r.: 33.687 146 zł
- rok 2017 r.: 36.155 785 zł
- rok 2018 r.: 40.823 670 zł
W powyższych kwotach nie ma inwestycyjnych wydatków oświatowych, a w ciągu ostatnich trzech lat Gmina
Nadarzyn zainwestowała m.in.: w budowę kompleksu
oświatowego w Ruścu (budowa zakończyła się w 2017
roku ) ponad 30 mln zł, rozbudowę szkół w Nadarzynie (ponad 4 mln zł), w Młochowie (ponad 3.3 mln zł)
i Kostowcu (ponad 1,8 mln zł). Doposażano także placówki w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz pomoce
dydaktyczne i wykonano remonty w latach 2016-2018
na kwotę ponad 4 mln złotych.
W sumie samorząd wydał na infrastrukturę oświatową niemal 44 miliony złotych.
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na Nadarzyn wydała na oświatę o 63.889 417 złotych więcej niż wynosiła subwencja rządowa na ten
cel. Jak dodamy środki samorządowe zaangażowane
w infrastrukturę oświatową to kwota ta wyniesie dużo
powyżej 100 mln złotych.
100 milionów złotych to koszt wybudowania kanalizacji i dróg gminnych w Ruścu, Starej Wsi, Krakowianach i Woli Krakowiańskiej.
Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Dyżury członków Rady Seniorów!
Począwszy od 18 marca, w każdy poniedziałek
w godzinach 15:00-16:30 w sali konferencyjnej
nr 130 w Urzędzie Gminy Nadarzyn będą dyżurowali członkowie Rady Seniorów. Radni zapraszają do kontaktu, zgłaszania swoich pomysłów
i potrzeb. Na podstawie tematów poruszanych podczas dyżurów, czyli w oparciu o zgłaszane przez
Mieszkańców potrzeby, powstanie plan pracy Rady
Seniorów.
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Spotkanie w sprawie odpadów komunalnych
26 listopada 2018 roku odbyło
się w Urzędzie Gminy nieformalne
spotkanie z mieszkańcami, którzy
wskazywali na niedogodności związane z działalnością firmy Hetman
w Nadarzynie. Wynikiem tego było
kolejne spotkanie zwołane - 25 marca 2019 roku - na wniosek Wójta
Gminy, na które zostali zaproszeni:
Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji
Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego pani Urszula
Pawlak, Komendant Komisariatu
Policji w Nadarzynie Piotr Mikusek, Komendant Straży Gminnej
Adam Piskorz oraz prezes P.U.
Hetman Mieczysław Ciechomski.
Przybyli licznie mieszkańcy, w tym
sołtysi i radni Gminy Nadarzyn.
Spotkanie dotyczyło narastającego
problemu gospodarki odpadami,
w
tym
omówiono
sprawę
związaną z rosnącymi cenami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
Dyskutowano też na temat dalszego funkcjonowania instalacji firmy
Hetman w Nadarzynie
Dyrektor Urszula Pawlak przedstawiła rolę Urzędu Marszałkowskiego w uzyskiwaniu przez instalacje pozwolenia zintegrowanego
niezbędnego do uzyskania statusu
RIPOK-u, planu gospodarki odpadami na terenie Mazowsza, przyczyny rosnących cen za odbiór odpadów komunalnych, perspektywy
związane z unijnymi dyrektywami

w gospodarce komunalnej. Odpowiedziała także na serię pytań
mieszkańców, w tym związanych
z prawnymi aspektami funkcjonowania instalacji firmy Hetman
w Nadarzynie.
Pani Sylwia Łazowska przedstawiła
warunki
ogłoszonego przetargu na odbiór odpadów komunalnych na terenie
gminy, którego otwarcie będzie
5 kwietnia 2019 roku. Przedstawiła
jak kształtują się nowe ceny w sąsiednich samorządach już w wyniku rozstrzygnięcia przetargów na
nowych warunkach. Przypomniała
jak będzie wyglądała selekcja odpadów na poszczególne frakcje oraz
omówiła liczbę zgłoszeń do referatu ochrony środowiska w urzędzie
gminy w sprawie uciążliwości P.U.
Hetman. Udostępniła wyniki kontroli Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony Środowiska w tej firmie.
Następnie komendanci posterunku Policji i Straży Gminnej podali
liczbę zgłoszeń od mieszkańców na
uciążliwość instalacji P.U. Hetman
na przestrzeni kilku ostatnich lat.
Prezes P.U. Hetman Mieczysław
Ciechomski opowiedział o dostosowywaniu instalacji do nowych
unijnych norm BAT (Best Available
Techniques), które w zdecydowany
sposób powinny ograniczyć uciążliwości wynikające z działalności
jego firmy dla bezpośrednio z nią
sąsiadujących mieszkańców. Choć
momentami emocje brały górę, to
trzeba podkreślić, że całość debaty

przebiegła kulturalnie.
Podsumowanie, ustalono, że Firma Hetman zaprosi w maju br grupę
roboczą złożoną z radnych gminy
i mieszkańców do swojej siedziby w celu przedstawienia sposobu
realizacji wdrażania norm BAT.
Niezwłocznie po otrzymaniu przedstawi opinii publicznej protokół
kontrolny WIOŚ z przystosowania
swojej instalacji do nowych norm.
Zobowiąże się do wystąpienia
z wnioskiem do WIOŚ i Urzędu
Marszałkowskiego o uzyskanie
zgody od 1 stycznia 2020 (wejście
w życie nowych regulacji Ustawy
o Gospodarce Odpadami Komunalnymi) o bezpośrednie wywożenie
frakcji biologicznej od mieszkańców do biogazowni bez potrzeby
przeładowywania jej w instalacji
Hetman. W następnym etapie potwierdzi zakończenie procesu kompostowania odpadów biologicznych
na terenie P.U. Hetman od dnia
01.01.2020 r. Wprowadzi też system monitoringu bramy do hali do
sortowania odpadów komunalnych
oraz telefon alarmowy, na który mieszkańcy mogliby zgłaszać
ewentualne uciążliwości celm błyskawicznego wyeliminowania ich.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Ko s z t o w n e „ ś m i e c i ”
W 2013 r. rząd wprowadził „rewolucję śmieciową”, która nałożyła
na samorządy obowiązek organizacji systemu odbioru odpadów od
mieszkańców. „Unijne regulacje
rzadko bywają tak przydatne jak w
przypadku gospodarki odpadami.
Nie dość, że środowisko korzysta,
to jeszcze na zbieraniu i przetwarzaniu śmieci powstały pierwsze
prywatne fortuny” – w 2014 roku na
swoich łamach informował Forbes.
System odbioru odpadów miał
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być w całości finansowany z pobieranych od mieszkańców opłat.
Jednak rynek negatywnie zweryfikował założenia. Okazało się, że
pozyskane w ten sposób środki nie
pokrywają całości kosztów odbioru,
transportu, odzysku czy unieszkodliwiania odpadów.
Obecnie sytuacja na rynku odbioru i zagospodarowania odpadów znacznie się pogorszyła. Z
danych GUS wynika, że statystyczny Polak w 2015 roku „wyprodukował” średnio 283 kg od-

padów komunalnych. W 2017
roku było to już średnio 312 kg.
W 2015 r. w Polsce zebranych zostało 10863,5 tys. ton odpadów
komunalnych, a więc o 5,2 proc.
więcej niż rok wcześniej. Natomiast
w 2017 roku w Polsce wytworzono
11 969 tys. ton odpadów. Najwięcej
(81,8 proc.) śmieci w 2015 r. „wyprodukowały” gospodarstwa domowe.
Każdego roku rośnie ilość odpadów, które trzeba nie tylko odebrać,
ale też posortować, oddzielając pa03 (238) marzec 2019
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pier, szkło, metal i plastik. Z zebranych lub odebranych w 2017 roku
odpadów komunalnych, do odzysku
trafiło 56,6% ilości wytworzonych
śmieci. Do recyklingu przeznaczono 26,7% odpadów. W 2020 r.
zobowiązani jesteśmy poddać recyklingowi 50 proc. każdego z czterech rodzajów wymienionych materiałów. Resztę powinniśmy spalić,
otrzymując w zamian energię. Tymczasem liczba przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów
komunalnych maleje.
Koszty zagospodarowania odpadów komunalnych rosną, a ma
na nie wpływ m.in.: tzw. opłata za
składowanie opadów, która jest
ustalana w drodze rozporządzenia
Rady Ministrów i waloryzowana w drodze obwieszczenia Ministra Środowiska. W 2013 r. jej
wysokość wynosiła 115,41 zł za
tonę odpadów niesegregowanych,
w 2018r. wzrosła do 140 zł, w 2019
r. do 170 zł, a od 2020 r. ma wynieść
270 zł. Zwiększenie ilości odpadów
i związane z tym przepełnienie instalacji, które w pierwszej kolejności przyjmują do przetwarzania
odpady z dużych inwestycji budowlanych. Decyzje Chin, Malezji
i Tajlandii o zaprzestaniu skupowania odpadów gromadzonych selektywnie z Europy i malejąca liczba
instalacji do zagospodarowywania
odpadów doprowadziła do monopolizacji rynku i drastycznego wzrostu
cen. Przepełnione odpadami RIPOK-i wprowadzają ograniczenia
ilości odbieranych odpadów i radykalnie podnoszą ceny. Z roku na rok
03 (238) marzec 2019

rosną koszty pracy i opłata środowiskowa.
Z doświadczenia sąsiednich samorządów wynika, że podwyżek

Grodziska zdecydowały się na podniesienie opłat dla mieszkańców już
od 1 lutego 2019 r. Za odpady segregowane opłaty w wysokości 19
zł od osoby, a za niesegregowane
29 zł od osoby. W Podkowie Leśnej opłata za segregowane odpady
wynosi 15 zł, za nie segregowane
30 zł, w Izabelinie odpowiednio
29 i 58 zł, w Babicach 29 i 62 zł.
W Błoniu 14,50 i 29 zł, w Radziejowicach 29 i 58 zł (I przetarg
unieważniono, gdyż opłata wynosiłaby 35 zł miesięcznie od osoby
w przypadku śmieci gromadzonych
w sposób selektywny). W Żabiej
Woli opłaty wynoszą odpowiednio
17 i 29 zł, w Grodzisku Mazowieckim stawki przejściowe wynoszą 19
i 29 zł, w Michałowicach 11 i 22 zł
(gmina dokłada 1,8 mln z budżetu),
w Makowie Mazowiecki opłaty wynoszą 19 i 38 zł, a w Brwinowie 16

nie unikną także mieszkańcy naszej gminy. Wszędzie mieszkańców czekają większe lub mniejsze podwyżki. Jesienią ubiegłego
roku ceny zaczęły nagle rosnąć,
a w gminach pojawiły się problemy z zapewnieniem stabilnego odbioru odpadów. Firmom opłaca się
wypowiadać obowiązujące umowy
i płacić odszkodowania jak to miało
miejsce w Konstancinie Jeziornej.
Grodzisk Mazowiecki w swoim budżecie zaplanował na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych kwotę 22 mln zł. Do
przetargu przystąpiła jedna firma,
z ofertą opiewającą na 54 mln.
Przetarg unieważniono, a władze

i 32 zł (gmina dokłada około 3,1
mln z budżetu). Trudna sytuacja jest
w Piasecznie. Od kwietnia mieszkańcy za śmieci posegregowane zapłacą 27 zł od osoby, a za zmieszane
– 54 zł. Zaś od stycznia do czerwca
gmina obsługiwana jest w trybie
awaryjnym. Pojawiają się pomysły
zmiany metody naliczania opłaty za
śmieci i uzależnienie jej od ilości
zużywanej wody lub metrażu. Takie naliczanie opłat funkcjonuje w
Lesznowoli, osoby segregujące odpady od kwietnia zapłacą 4 zł za 1 m
sześć. zużytej wody, zaś ci, którzy
zaniechają segregacji – 8 zł za 1 m
sześć. zużytej wody.
red.
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O Ś W I ATA

Program „Maluch+”
w Gminie Nadarzyn
Program „Maluch+” wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 - żłobków, klubów
dziecięcych i dziennych opiekunów.
Jego beneficjenci mogą otrzymać
dofinansowanie do tworzenia i zapewnienia funkcjonowania miejsc
opieki. „Maluch+” jest programem rocznym, a za jego realizację
odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Gmina Nadarzyn korzysta z programu od roku 2015, kiedy w jego
ramach stworzono 16 dodatkowych
miejsc. Corocznie Gmina może
występować o dofinansowanie do
zapewnienia ich funkcjonowania.
Bezpośrednim beneficjentem działań jest utworzony przez samorząd
Gminny Żłobek nr 1 „Zaczarowany
Ogród” w Ruścu, ul. Szkolna 20.
Gmina mając na uwadze zapotrzebowanie na opiekę nad dziećmi do
3 roku życia, nie szczędzi na ten
cel wydatków. Tylko w ubiegłym
roku na utrzymanie Gminnego
Żłobka nr 1 „Zaczarowany Ogród”
samorząd przeznaczył 1 127 836,
21zł. Wpłaty rodziców wyniosły
273 691,00 zł., a z programu „Maluch+” otrzymaliśmy 28 800, 00
zł. Utrzymanie żłobka w 2018 roku
w sumie wyniosło 1 156 636.21 zł.
W tegorocznej edycji „Maluch+”,
Gmina również wnioskowała o dofinansowanie do zapewnienia funkcjonowania miejsc opieki stworzonych w ramach programu. Obecnie
czekamy na podpisanie umowy
i pozyskanie dotacji w wysokości
28 800, 00 zł.

Rada Seniorów
Gminy Nadarzyn
i Stowarzyszenie Seniorów
Gminy Nadarzyn

ZAPRASZAJĄ

Mieszkańców Gminy do
wspólnego posprzątania
Sołectw

Startujemy 11 maja
o godz. 10:00,

akcja będzie trwała do
godz. 14:00
Przyjdź! Weź udział! Zrób
coś dla siebie i innych!
Szczegóły wkrótce
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Uczniowie klasy 4 ze Szkoły Podstawowej
z Młochowa z wizytą
w firmie reklamowej Dentsu
Dnia 21. 02 .2019r. wszyscy
uczniowie klasy IV wyjechali na
wycieczkę do firmy Dentsu, która
znajduje się w Warszawie.
Jako pierwsze były
warsztaty pod tytułem: ,,Jak zapobiegać konfliktom”. Następnie zostaliśmy
podzieleni na grupy.
Nasza ekipa udała
się do sali z nowoczesnymi gadżetami.
Mieliśmy 45 minut
na zabawę. W tej sali
było super! Mogliśmy się wyszaleć do
woli i za pomocą fal
mózgowych prowdzić samochód - symulator, słyszeć
a właściwie odczuwać muzykę
dzięki przewodzeniu kostnemu,
a to dzięki specjalnemu plecakowi. Po zabawie poszliśmy zwiedzać cały budynek. Widzieliśmy:
siłownie, garaż, budki telefoniczne
i biura pracowników firmy. Po tak
długim spacerze zjedliśmy pyszny
i ciepły obiad.
Następnie
wzięliśmy
udział
w warsztatach, podczas których
sami tworzyliśmy reklamy. Po
przedstawieniu swoich pomysłów
obejrzeliśmy krótką prezentację

firmy Red 8 , pracującej dla Dentsu, na temat tworzenia reklamy. Na
koniec czekała nas zabawa. Zjeżdżaliśmy z kręconej zjeżdżalni,

znajdującej się przy portierni. Zjazd
był bardzo szybki, a potem jeszcze
jedna atrakcja - gra zręcznościowa
polegająca na jak najszybszym klikaniu
po zapaleniu się lampki.
Był to ostatni punkt naszej wycieczki.
Około 15.00 udaliśmy się do autokaru i wróciliśmy do szkoły.
Wyjazd ten bardzo mi się podobał,
ponieważ mogłem zobaczyć jak się
tworzy reklamy.
Antek Burek
uczeń klasy 4

Wydłużony dyżur wakacyjny
dla przedszkolaków
Zgodnie z oczekiwaniami rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, uprzejmie informujemy, że w tym roku wakacyjny
dyżur oddziałów przedszkolnych i przedszkoli prowadzonych
przez Gminę Nadarzyn będzie wydłużony.
Od 1 do 19 lipca br. opiekę nad dziećmi będzie sprawowało Publiczne Przedszkole w Nadarzynie, ul. Sitarskich 2,
natomiast od 22 lipca do 9 sierpnia br. – Oddział Przedszkolny w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.
Jednocześnie informujmy o zmianie załącznika nr 1 do Zarządzenie nr 31/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 marca 2018 r. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Więcej na stronie www.bip.nadarzyn.pl,
zakładka Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta/2019

03 (238) marzec 2019
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Wybory sołtysów i rad sołeckich

W marcu odbyły się pierwsze
zebrania wiejskie, zwołane przez
Wójta Gminy Nadarzyn w związku
z upływem kadencji organów sołectw. Nowo wybranych sołtysów
oraz rady sołeckie mają mieszkańcy
Urzuta, Nadarzyna I, Nadarzyna II,
Rozalina i Wolicy. Podczas spotkań
wyborczych w Urzucie (7 marca)
oraz w Nadarzynie I (12 marca) odbyły się wybory do rad sołeckich
i na sołtysa. Członkowie Rady Sołeckiej w sołectwie Urzut-Kostowiec: Dariusz Pogorzelski, Sylwester Kosiński, Agnieszka Nowak,
Edmund Latoszek, Rafał Sapkowski, Michał Lewandowski, Daniel
Powierża
Sołtys – Grzegorz Zalewski
Członkowie Rady Sołeckiej w
sołectwie Nadarzyn I: Katarzyna
Zalewska, Tomasz Siwa, Robert
Hagowski
Sołtys – Eugeniusz Kucharski
14 marca w budynku OSP Nadarzyn odbyły się wybory do rad sołeckich i na sołtysa w sołectwie
Nadarzyn II. Członkowie Rady
Sołeckiej w sołectwie Nadarzyn II:
Mariusz Załęski, Joanna Dziergowska-Jóźwik,Wiesława Szulik
Sołtys - Maciej Zalewski
Natomiast 19 i 21 marca Mieszkańcy wybrali skład rad sołeckich
w Rozalinie i Wolicy oraz sołtysa

w Wolicy. Członkowie Rady Sołeckiej w sołectwie Rozalin: Adam
Świercz, Andrzej Nowak, Marcin
Rybicki, Sławomir Pączek, Krzysztof Olczak, Dorota Świercz, Małgorzata Sałagan-Zimny
Członkowie Rady Sołeckiej
w sołectwie Wolica: Barbara
Oprządek, Małgorzata Przepiórkowska, Maria Milczarek, Alicja
Schabowicz Barbara Witkowska
Sołtys - Stanisław Żukowski.
Kolejne wybory w sołectwach
naszej gminy odbędą się zgodnie
z Zarządzeniem Nr 27/2019 Wójta
Gminy Nadarzyn z dnia 26 marca
2019 r. (zmienionym Zarządzeniem
Nr 29/2019 z dnia 28 marca 2019 r.).
8 kwietnia – Kajetany, wybory rady
sołeckiej (w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury),
9 kwietnia – Strzeniówka, wybory sołtysa i rady sołeckiej (w OSP
Nadarzyn)
11 kwietnia – Młochów, wybory sołtysa i rady sołeckiej (w OSP
Młochów)
15 kwietnia – Rusiec, wybory
sołtysa i rady sołeckiej (w SP Rusiec).
Przypominamy, że w wyborach
sołtysów i rad sołeckich mieszkańcy sołectwa uprawnieni do głosowania weryfikowani będą w reje-

strze wyborców Gminy Nadarzyn,
na podstawie aktualnego dowodu
tożsamości.
Zgodnie ze statutami sołectw, wyboru sołtysa i rady sołeckiej mogą
dokonać jedynie stali mieszkańcy
sołectwa uprawnieni do głosowania, ujęci w rejestrze wyborców
(co wynika z przepisów ustawy o
samorządzie gminnym oraz ustawy
Kodeks wyborczy). W prowadzonym przez Urząd Gminy Nadarzyn
rejestrze wyborców ujęci są: z urzędu, obywatele polscy zameldowani
na pobyt stały na terenie gminy,
obywatele polscy niezameldowan
na terenie gminy, ale stale tu zamieszkujący, którzy złożyli pisemny wniosek o dopisanie do rejestru
wyborców, obywatele Unii Europejskiej stale zamieszkujący na terenie gminy, którzy złożyli pisemny
wniosek o dopisanie do rejestru wyborców.
Wnioski o dopisanie do rejestru
wyborców Gminy Nadarzyn można
składać do urzędu gminy w ciągu
całego roku. Organ ma jednak 3 dni
na zweryfikowanie wniosku i wydanie decyzji, co należy uwzględnić,
by zostać ujętym w rejestrze wyborców, przed terminem wyborów
w sołectwie.
red.

Ka r ta Du że j Rodz iny
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie Sekcja Świadczeń informuje, że od dnia 1 stycznia
2019 r. nastąpiła zmiana w zasadach
przyznawania Karty Dużej Rodziny.
Zgodnie z nowymi przepisami
prawo do posiadania Karty Dużej
Rodziny przysługuje wszystkim rodzicom oraz małżonkom rodziców,
którzy mają lub mieli na utrzymaniu
łącznie co najmniej troje dzieci.
Prawo do Karty Dużej Rodziny
przysługuje także dzieciom:
- w wieku do 18. roku życia,
- w wieku do 25. roku życia –
w przypadku dzieci uczących się
w szkole lub szkole wyższej,
- bez ograniczeń wiekowych
w przypadku dzieci legitymujących
się orzeczeniem o umiarkowanym
lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
- ale tylko w przypadku, gdy
w chwili składania wniosku w rodzi03 (238) marzec 2019

nie jest co najmniej troje dzieci spełniających powyższe warunki.
Wnioski o wydanie Karty Dużej
Rodziny można pobrać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Nadarzynie w pokoju 133, znajdują się one również na stronie GOPS
w zakładce Karta Dużej Rodziny.
Wnioski o przyznanie KDR można
składać również w formie elektronicznej za pośrednictwem internetowego Portalu Emp@tia.

Informacji odnośnie Karty Dużej Rodziny udzielają
pracownicy sekcji świadczeń
w pokoju 133 lub pod numerem
telefonu 22 739 97 07.

Dział Świadczeń
Rodzinnych GOPS
Renata Bajerska,
Ewa Bańkowska,
Paulina Dulewicz

Dyżur prawnika - zmiana terminu
Bezpłatne porady prawne dla Mieszkańców gminy odbywać
się będą we wtorki w godzinach 14:00 - 16:00 w pok. 227
(I piętro budynku Urzędu Gminy Nadarzyn).

Zapraszamy
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Historia

BYĆ ODWA ŻNYM W TRUDNYCH CZ ASACH
W rocznicę wywózki Żydów
z pruszkowskiego getta należy
przypomnieć historię uratowanych dwojga Żydów, mieszkańców Pruszkowa i Józefa Jassa
z Nadarzyna. Historia ta była pobieżnie znana autorowi od kilkunastu lat, ale przyszedł moment
takiej refleksji, że poprzez zaniechanie ujawnienia zachowania
się rodziny Galasów może pójść
w zapomnienie i będzie to dla
nich niesprawiedliwe. Impulsem
było pojawienie się w Nadarzynie latem 2017 r. Marka Skurnika,
którego rodzina zamieszkiwała
w Nadarzynie - kilkanaścioro
z nich zostało zamordowanych
przez wojsko niemieckie we wrześniu 1939 r. Jest to też rocznica 25
stycznia 1941, kiedy Żydzi nadarzyńscy otrzymali polecenie stawienia się Grodzisku Maz. na wydzielony teren, tzw. getta grodziskiego.
Do tego getta musieli stawić się Żydzi z Brwinowa, Milanówka, Podkowy Leśnej - razem ok. 1200 osób,
z czego nadarzynian było około
siedemdziesiąt rodzin. Był to tylko etap w drodze do warszawskiego getta. Rozporządzenie starosty
sochaczewsko – błońskiego Karla
Adolfa Potta określało dokładnie,
co mogą zabrać ze sobą, i co obowiązani są wykonać zanim wyruszą
w drogę. Jaki los spotkał zdecydowaną większość Żydów powszechnie wiadomo. Nadarzyńskich Ży-

dów, którym się udało przeżyć,
można liczyć na ok. 50 – 60 osób.
Wsród ocalałych był również Józef
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Jass, najstarszy z ośmiorga dzieci
Israela Leiba Jassa i Estery Jass,
z domu Shubzak. Poniższy tekst jest
o tej historii.

RODZINA GALASÓW
UKRYWA
W l. 1940– 1945 w gospodarstwie rodziny Władysława Galasa
i jego żony Józefy z Olszewskich
ukrywały się osoby narodowości
żydowskiej. Byli to krawiec Izaak
Birenbaum z Pruszkowa, jego córka
Rachela Birenbaum oraz Józef Jass
z Nadarzyna. Birenbaumowie przebywali u Galasów praktycznie stale,
natomiast Józef przyjeżdżał od czasu do czasu. Miał dobre dokumenty, dobrze mówił po polsku i nieźle
radził sobie w warunkach okupacyjnych - głównie interesując się Rachelą – która po wojnie została jego
żoną. Gospodarstwo to znajdowało
się na obrzeżach wsi Strzeniówka ok. 2,5 km na północny zachód
od Nadarzyna, w rejonie gajówki
„Dębak‘’. Administracyjnie i na
mapach występuje też nazwa Zaborów (folwark). Gospodarstwo miało
powierzchnię cztery hektary z zabudowaniami. Dzisiejszy adres to
ul. Jaskółcza, do dziś zachował się
budynek, mający teraz nowy dach.
W budynku tym zamieszkiwała
jeszcze rodzina Czajków, szwagier
Szymon Czajka, jego żona Antonina - siostra Władysława Galasa
i ich syn Witold.
Natomiast w rodzinie Władysława i Józefy Galasów było trzech
synów:
Kazimierz,
Stefan
i Henryk. Najbliższe
zabudowania
były
w odległości ok.
0,5 km na wschód
- rodziny Kuch
i rodziny Oprządków, zaś 0,5 km
na zachód była gajówka „Dębak”
i budynki folwarku Zaborów. Na
północ, w odległości ok. 50 m znaj-

dował się zagajnik należący do majątku Helenów, którego właścicielem był Jakub hrabia Potocki, zajęty
w czasie okupacji przez Niemców
– umieścili w nim swoją administrację (m.in. komendant pruszkowskiego getta, potem komendantura
obozu Dulag 121).

STEFAN GALAS
OPOWIADA
„Zagroda nasza składała się
z budynku mieszkalnego, przyległego doń budynku gospodarczego, stanowiącego oborę,
stajnię i chlew. Od wschodu podwórko zamykała drewniana stodoła
z szopą (przy stodole była drewniana ubikacja). W południowej
części podwórka była studnia
z kołowrotem i murowana piwnica. Od zachodu podwórko zamykał drewniany płot. Jeżeli chodzi
o dom to składał się z dwóch izb
przedzielonych sienią, w której
tylną, większą część, zajmował
duży piec do pieczenia chleba.
W izbach znajdowały się kuchnie
do gotowania strawy”- tyle opowiada Stefan Galas latem 2017 r.
W prawej izbie mieszkała pięcioosobowa rodzina Galas, a w lewej
– trzyosobowa rodzina Czajka.
W izbie Galasów, w końcowej części, znajdowało się niewielkie wejście za piecem. Zimą, kiedy ukrywający się Żydzi znajdowali w tej izbie,
a psy podwórzowe sygnalizowały
zbliżanie się obcych osób, chowali
się w tym schowku za piecem. Na
szczęście Niemcy prawie nigdy do
zagrody nie zaglądali, szczególnie
zimą. Latem najczęściej ukrywający
się przebywali w stodole, gdzie, w
tak zwanym sąsieku, wykonany był
z desek schowek przykryty słomą
lub sianem, z zachowaniem dostępu powietrza. Posiłki podawano,
ukrywającym się, albo w stodole,
albo w mieszkaniu. Nie wiadomo
jak Żydzi trafili do Galasów, możliwe iż kontakt nawiązany został
jeszcze przed wojną, bo Jassowie
dzierżawili w Strzeniówce sad od
gospodarza Woźniaka i te kontak03 (238) marzec 2019
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ty potwierdza pani Urszula Baum
z domu Woźniak córka tego gospodarza.

OJCIEC RÓŻY BYŁ
KRAWCEM
Stefan Galas opowiada dalej:
„W naszej zagrodzie ukrywało się
troje Żydów, z których tylko Jassa
znaliśmy, bo pochodził z Nadarzyna, i do którego zwracaliśmy się
po imieniu, mówiąc do niego: Józiek. Pozostałych dwoje, to ojciec
i córka, którzy pochodzili z Pruszkowa, a których w ogóle nie znaliśmy. Do dziewczyny zwracaliśmy
się po imieniu – Róża, a do ojca –
per Pan. Ojciec Róży był krawcem
i chętnie jakieś naprawy dla nas wykonywał, ręcznie, bo maszyny nie
było. Raz nawet uszył mi spodnie
z białego worka, bo po okradzeniu
nas nie miałem w co się ubrać. Ponieważ worek ten miał wydrukowane jakieś napisy, więc spodnie
zostały ufarbowane. Czasy okupacji, to czasy bardzo niebezpieczne
i czasy bardzo smutne, ale zdarzały się chwile pocieszające,
a nawet komiczne. Podczas spotkań
ze znajomymi pocieszaliśmy się
różnymi pozytywnymi informacjami lub powiedzonkami np. „im słoneczko wyżej tym sikorka bliżej”
(sikorka miała przedstawiać gen.
Sikorskiego). Pewnego razu dotarła
do nas informacja, że alianci wylądowali na Sycylii we Włoszech.
Ojciec Róży pyta: panie Kazik!
Gdzie ta Cycylia, we Włochach?
„Nasi Żydzi” ukrywali się nie tylko
u nas. Czasami znikali na jakiś czas,
a potem wracali. Gdzie się ukrywali
tego wtedy nie wiedzieliśmy, bo lepiej było nie wiedzieć.

OKUPACYJNY NAPAD
I HAPPY END JASSÓW
Epizod z napaścią nie był niczym
szczególnym. w okolicy Nadarzyna, Podkowy Leśnej grasowały
przez pewien czas pospolite bandy. Znane autorowi inne przypadki ustały dzięki stanowczej reakcji
Armii Krajowej. Pospolite przypadki bandytyzmu, Niemcy rozwiązywali radykalnie, kilka takich
zdarzeń miało tragiczne zakończe03 (238) marzec 2019

nia. Jak już wspomniałem, Galasowie zostali obrabowani dosłownie
ze wszystkiego, nawet znoszona
odzież była łupem. Skończyła się
okupacja. Ojciec Róży gdzieś zaginął, nie wiadomo gdzie. Józef
z Różą wyjechali na Dolny Śląsk
do miasta Niemcza. Tam się pobrali i założyli sklep. Utrzymywali kontakty z rodziną Galasów
i Czajków. Zaprosili nawet Stefana
i Witolda Czajkę do siebie na kilka
dni. Witold Czajka odwiedzał ich
jeszcze co najmniej raz. Kiedyś był
tam dłuższy czas - poznał dziewczynę i ożenił się z nią. Następnie
przeniósł się do Dzierżoniowa,
gdzie zamieszkuje z żoną dotychczas. Z rodziny Galasów żyje Stefan Galas (ur. 18 marca 1925)
w podeszłym wieku. Natomiast
z rodziny Czajków żyje Witold
Czajka (ur.5 marca 1932), a więc
też w podeszłym wieku. Natomiast Jassowie - Józef i Róża,
bodaj w 1950 r. wyjechali do Izraela. Urodziło się im dwóch synów Arie w 1946 jeszcze Polsce,
Józef w Izraelu, obaj mieszkają
w Izraelu. Antonina Czajka, przez
jakiś czas utrzymywała kontakt korespondencyjny z Jassami. Ci pamiętali też o swoich wybawcach,
przysyłali życzenia świąteczne
i dokąd żyła pani Róża corocznie
paczki świąteczne. Około 10 lat
temu synowie Jassów odwiedzili
w Strzeniówce najstarszego syna
Galasów Kazimierza, brata Stefana.
W 2017 synowie Józefa i Racheli
Jass, Arie i Józef odwiedzili Nadarzyn i Strzeniówkę oraz miejsce,
gdzie ukrywali się ich rodzice.
Stefan oprowadził ich po istniejącym obejściu przy ulicy Jaskółczej
i opowiedział wiele zapamiętanych
szczegółów.

Ryszard Zalewski
Nadarzyn

POSŁOWIE
Latem 2007 r. autor zbierając
informacje o uratowaniu Żydów
przez rodzinę Galasów pytał, co
jedli? np. czy posiłki były koszerne, czy Birenbaumowie płacili za jedzenie. Kazimierz Galas
najstarszy syn opowiedział:
Kiedy do nas przyszli – to było

po likwidacji getta w Pruszkowie (luty 1940) lub krótko przed
tym, mieli ze sobą tylko rzeczy
osobiste i trochę pieniędzy, które
szybko się skończyły. Wiem, że
moi rodzice nie otrzymali od nich
żadnych pieniędzy. Ten temat nigdy nie był poruszany. Moi rodzice byli ludźmi szlachetnymi i być
może nawet by żadnych pieniędzy
nie przyjęli Oni byli nam bardzo
wdzięczni, pamiętam, że co roku
na Święta przysyłali nam paczki.
Były tam owoce i słodycze dla
nas i naszych dzieci. Co do jedzenia, to jedli to, co i my, po prostu
to co było w gospodarstwie. Pan
starszy nie nadawał się do pracy
w polu, czasem coś przypilnował
w podwórku, Rózia coś tam trochę
więcej np. przy obiedzie, praniu,
ale było to dosyć ryzykowne i staraliśmy się to ograniczać. Wiem,
że uratowaliśmy Dobrych Ludzi
i my mieliśmy też dużo szczęścia,
że nikt nas nie zakapował. Po wojnie byłem operatorem młockarni
w okolicach Nadarzyna i czasami
po zakończeniu omłotów gospodarze przy tzw. kielichu mówili
mi, że wiedzieli o tym, że u nas
ukrywali się Żydzi.
Po pierwszych publikacjach, zgłosili się inni mieszkańcy gminy
Nadarzyn z bardzo ciekawymi informacjami. Jedna jest znana autorowi, druga jest nowa, ale bardzo
prawdopodobna i do sprawdzenia,
bo jest wysoce prawdopodobne,
że żyją ich dzieci. W Izraelu żyją
potomkowie 16 rodzin wywodzących się z Nadarzyna.

Bardzo proszę osoby, które
mają jakiekolwiek informacje o losach nadarzyńskich
Żydów o kontakt:
ryszard.zal@gmail.com
lub tel 602 627 456
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KARTA NADARZYNIAKA
- już ponad dwa tysiące osób bierze udział w programie skierowanym do
Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy i płacących
tu podatki. Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka proszeni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek należy
przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych przedsiębiorców prosimy
o zgłaszanie się do Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny (parter, pokój 108)
w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla posiadaczy Karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka oraz na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka

Nasi partnerzy
(zniżki):

ZDROWIE i URODA:

• Salon Urody; ul. Młochowska

137, Rozalin; 1 min = 1 zł solarium;
10% karnet na solarium. I założenie
rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216
906

• Salon Urody - Studio
Fryzur,ul. Młochowska 137,

Rozalin; 5% ogólny zakres usług
gratisy przy zakupie kosmetyków
po wybraniu usługi koloryzacji.
• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7,
Kajetany. 10% ogólny zakres usług .

KOMUNIKACJA:

• ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61,
Warszawa. Osoby posiadające Kartę

Nadarzyniaka korzystające z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia
Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy dostarczyć
osobiście do UG Nadarzyn (pokój 216, I p.) lub przesłać na adres e-mail;karta@
nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem. Lista punktów wyznaczonych przez

ZTM, w których mogą być doładowywane karty: Dworzec Centralny hala
główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich,
Dworzec Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usytuowany na poziomie -1, CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum
Handlowego Blue City (lokal -1/28), Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2
pawilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo ONZ - linia M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr
1023, Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 1 i 2

imienny

[zł]

dopłata
gminy

ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres
usług

•

Salon

Piękności

Eli

30
dniowy

N

120

60

U

60

30

ul. Mszczonowska 50K, Nadarzyn; 5%
ogólny zakres usług.

90
dniowy

N

330

130

• Centrum Depilacji Laserowej;

165

65

Koszt pasażera

[zł]

dopłata
gminy

N

72

40

U

36

20

N

212

70

U

106

135

U

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 2
30
dniowy

imienny
90
dniowy
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Koszt pasażera

• Salon Fryzjerski Marzena

ul. Winogronowa 20, Rozalin. 10%
depilacja laserowa, 15% fotoodmładzanie,15% terapia trądziku.

USŁUGI:

WIDOK Z NIEBA, ul.
Młochowska 50, Rozalin; tel.
506 907 807; 5 % filmowanie z
powietrza jakość 4k, 5 % zdjęcia
z powietrza jakość 4k, 10 % sesje
ślubne z powietrza, 5 % usługi
dronem. www.widokznieba.pl

•

• CENTER – GAZ USŁUGI GA-

ZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;
tel. 511 929 559; 5 % budowa in-

03 (238) marzec 2019
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stalacji gazowej

• Family Company. Usługi

hydrauliczne; ul. Zielonej Łąki 34,
Nadarzyn; 10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48,
Nadarzyn; 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1,
Nadarzyn; 15% usługi noclegowe,
gastronomiczne, konferencje.
•

Catering

bar

Gemlik

ul. Warszawska 1d, Nadarzyn, 5 %
zestawy obiadowe, 5 – 10 % imprezy
okolicznościowe .
• PTU WLAN-TECH PLUS ul.
Harcerska 30 lok 24, Piastów; 10%
łącze internetowe 8/512; 8% łącze
internetowe 6/512.

Serwis
komputerowy
Sławomir Ossowski, ul. Błońska

•

62, Nadarzyn. Montaż i serwis
komputerów stacjonarnych 10%,
serwis laptopów 5%.

•MajicDekoracje,Wykończenia,

ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn,
10% farby dekoracyjne, farby
antykorozyjne, lakiery i impregnaty
do drewna, porady malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon, ul. Komorowska
5,
Nadarzyn;
10%
usługi
wulkanizacyjne; 10% przechowalnia
opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z
o. o. ul. Nad Utratą 171, Walendów;
www. admarbudownictwo.
pl: tel. 791 559 291; 5%
usługi remontowe, 7% usługi
wykończeniowe.
• Studio Reklamowe, ul. Kalinowa
1 Nadarzyn. 100 % nadzory autorskie
realizowanych projektów na terenie
Gminy Nadarzyn
• MG www.mg-rolety.pl;. al.
Krakowska 95, Raszyn; 5 % rolety
materiałowe, plisy; 10 % siatki przeciw
owadom, 5 % rolety zewnętrzne
• Suchy Badyl – Florystyka

Artystyczna

ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn; 10
% upominki; 5 % świece; 10 % kwiaty cięte;5 % kwiaty doniczkowe.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,
03 (238) marzec 2019

ul. Młochowska 50, Rozalin; 5%
prace remontowo - wykończeniowe, budowa domów, prace ziemne
koparko-ładowarką, 10% alarmy
i monitoringi. tel. 506 907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sieci komputerowe i serwis oraz dostawa
sprzętu komputerowego; 10% systemy
monitoringu oraz systemy alarmowe.
Tel. 606 96 26 36
Dayton Motors Sp z o.o. ,ul.
Średnia 5, 05-822 Milanówek; 10%
naprawy mechaniczne, 5% części do
napraw mechanicznych

PLJ
s.c.

Telcom
Rusiec,

al.Katowicka 213,
05-830 Nadarzy;
20% światłowodowe internetowe przyłacze, 10% łącze światłowodowe 100/200 Mbps,
10% łącze światłowodowe 200/200
Mbps, 15% łącze światłowodowe
300/300 Mbps
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24,
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy
wod-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.

EDUKACJA:

• Szkoła Muzyczna „Animato”,

ul. Żółwińska 41, Gimnazjum
Nadarzyn; 5% wszystkie zajęcia
muzyczne.

• Przedszkole Niepubliczne
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68,
Rozalin; 30% wpisowe; 25% zajęcia
dodatkowe.
• Przedszkole Niepubliczne

7 Krasnoludków,

al. Kasztanowa 88, Młochów;
www.7krasnoludkow.edu.pl; tel.
517 070 777; 50%
wpisowe;
5%
czesne.
• Żłobek Happy,
ul. Komorowska
71,
Nadarzyn;
60% wpisowe; 8% czesne.

KULTURA, ROZRYWKA I
SPORT:

• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany;
www.kajetany.medincus.pl;
www.
facebook.com/osrodek.medincus.
nadarzyn. 10 % hala sportowa: kręgle,
kort do Squash’a. kort tenis ziemny,
boisko piłka nożna, boisko siatkówka
i koszykówka. 10% Rekreacja na
powietrzu: jazda konna, boiska do

piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenis
ziemny, boisko + sprzęt do gry w
minigolfl, angielski krokiet,badbinton/
kometka/indiaka, boccia. 5% imprezy:
szkolenia/konferencje,
imprezy
integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia
okolicznościowe, urodziny dla dzieci.
Zniżki/promocje nie łączą się. Nie
dotyczy karnetów.

• Gminny Ludowy Klub Sportowy,
ul. Żółwińska 41, Hala Sportowa
Nadarzyn. 50% wstęp na imprezy
sportowe organizowane przez GLKS,
30% składki członkowskie 5% obozy
sportowe organizowane przez GLKS,
5% zakup sprzętu sportowego w firmach
będących partnerami technicznymi
GLKS.

• Gminny Ośrodek Sportu
Nadarzyn ul. Żółwińska 20, Nadarzyn;

30% wynajem obiektów sportowych;
50% wstęp na imprezy organizowane
przez GOS.

• Mazowiecki Klub Karate
Kyokushin SP w Nadarzynie, ul.

Sitarskich 4; 10% treningi Karate
Kyokushin.

• Nadarzyński Ośrodek Kultury,

pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10%
bilety wstępu (1 karta - zniżka na jedną
osobę).
• Fundacja im. Borchardta,
Poznańska 16/4 Warszawa. www.
kapitanborchardt.pl
5% rejs stażowo szkoleniowy dla 1 osoby
8% rejs stażowo szkoleniowy dla
minimum 3 osób.

SKLEPY:

• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8,

Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy
WQ, zestawy kluczy, skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43,
Nadarzyn; 10% ogólny asortyment.

• Salon Optyczny „Perfect Pl.
Vision”,
Poniatowskiego
8,
Nadarzyn; 5% okulary
korekcyjne.

•
IMBRYK,
Pl. Poniatowskiego
40a, Nadarzyn; 10 % herbaty; 5%
kawy.
• „Klasyka” Centrum Mody; al.

Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% odzież
damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.

•Artykuły Przemysłowe „Pawilon”
ul. Mszczonowska, Nadarzyn.

Referat Organizacyjny
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Ustawa ant ysmogowa

Od 1 lipca 2018 r. na obszarze województwa mazowieckiego
obowiązuje Uchwała nr 162/17
z 24 października 2017 r. Sejmiku Województwa Mazowieckiego,
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego
ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których
następuje spalanie paliw.
Przypominamy, że oprócz wymagań dotyczących użytkowanych
i nowych źródeł ogrzewania na
paliwa stałe, uchwała wprowadza
zakaz stosowania następujących
paliw:
- mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- węgla brunatnego oraz paliw
stałych
produkowanych
wykorzystaniem tego węgla,
- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,
- paliw zawierających biomasę
o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).
Uchwała wprowadza ograniczenia i zakazy, co do używanych urządzeń i paliw:
od dnia wejścia w życie uchwały
wszystkie nowe instalacje (piece,
kominki i kotły) muszą spełniać wymagania ekoprojektu ( wynikające
z treści rozporządzenia komisji
UE);
od 1 lipca 2018 r. nie wolno
spalać mułów i flotokoncentratów
węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem,
węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla kamiennego w
postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3
mm oraz paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 proc. (np. mokrego drewna);
użytkownicy kotłów na węgiel
lub drewno, czyli tzw. kopciuchów,
które nie spełniają wymogów dla
klas 3, 4 lub 5 wg normy PN-EN
303-5:2012, muszą wymienić je
do końca 2022 r. na kocioł zgodny
z wymogami ekoprojektu;
użytkownicy kotłów na węgiel lub
drewno klasy 3 lub 4 wg normy PN-
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-EN 303-5:2012, muszą wymienić
je do końca 2027 r., na kotły zgodne
z wymogami ekoprojektu;
użytkownicy kotłów klasy 5 wg
normy PN-EN 303-5:2012 będą
mogli z nich korzystać do końca
ich żywotności;
posiadacze kominków będą musieli wymienić je do końca 2022
r. na takie, które spełniają wymogi ekoprojektu lub wyposażyć je
w urządzenie ograniczające emisję pyłu do wartości określonych
w ekoprojekcie.
Nadrzędnym celem uchwały jest
dążenie do poprawy jakości powietrza, przy zachowaniu najniższych
kosztów i w jak najszybszym terminie, zgodnie za zasadą proporcjonalności. Należy podkreślić, że
zapisy uchwały w proponowanym
kształcie pozwolą na znaczną poprawę jakości powietrza – jednak
nie z natychmiastowym skutkiem,
dlatego konieczne jest aby mieszkańcy i przedsiębiorcy działający
na terenie województwa mieli czas
na wymianę kotłów.
Oprócz stosowania paliw wysokiej jakości, użytkownicy kotłów,
pieców i kominków powinni przestrzegać poniższych zasad:
Kupować tylko certyfikowane
paliwa z wiarygodnych źródeł, stosować paliwa odpowiednie do rodzaju urządzeń grzewczych, dbać
o stan instalacji spalania, przeprowadzać regularne czyszczenie
urządzeń grzewczych, przeprowadzać regularne czyszczenie przewodów kominowych, zapewnić
odpowiednią wentylację kotłowni.
Zadania kontrolne w zakresie
przestrzegania zapisów uchwały
antysmogowej na terenie gminy
Nadarzyn będzie prowadzić straż
gminna na podstawie art. 10 ust.
1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. o strażach gminnych ( t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 928).
W przypadku naruszenia przepisów uchwały przewidziano sankcje, które określa art.. 334 ustawy
Prawo Ochrony Środowiska. Stanowi on, że „kto nie przestrzega
ograniczeń, nakazów i zakazów
określonych w uchwale sejmiku

województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny”, która zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń wynosi od 20 zł
do
5000 zł, a jeżeli natomiast
czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub
więcej przepisach ustawy – 1000
zł ( art. 96 kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia). Jeżeli
osoba kontrolowana odmawia wejścia na posesję lub utrudnia przeprowadzenie kontroli służbom, to
sankcja staje się poważniejsza. Takie zachowanie spełnia znamiona
przestępstwa zagrożonego karą pozbawienia wolności do lat 3. Mówi
o tym art. 225 kodeksu karnego.
Kupując paliwo na opał mieszkańcy Mazowsza powinni domagać
się od sprzedawców certyfikatów/
dokumentów
potwierdzających
(na piśmie) odpowiednie parametry zakupionego towaru oraz aby
zakup ten został udokumentowany
dowodem sprzedaży (paragonem
lub fakturą). Dopuszcza się również możliwość umieszczenia informacji dotyczącej jakości paliwa
stałego na dowodzie sprzedaży.
Dokumenty te będą stanowiły
dowody w trakcie przeprowadzania kontroli jakości paliw stosowanych przez mieszkańców.
W przypadku braku dokumentów
potwierdzających odpowiednią jakoś paliw oraz w przypadku braku
dowodu zakupu, funkcjonariusze
mają prawo podjąć działania kontrolne mające na celu weryfikację
jakości paliw spalanych w piecu
lub kominku oraz składowanych
na posesji z przeznaczeniem do
spalenia.
W przypadku wątpliwości co
do jakości paliwa, pobrane próbki mogą zostać wysłane do badań
w certyfikowanym laboratorium
w celu weryfikacji spełnienia norm
jakościowych. Kontynuacja dalszych działań będzie uzależniona
od wyniku badań laboratoryjnych.
Pamiętaj, czyste powietrze zależy od Twoich wyborów. Nie karm
smogu – wybieraj opał dobrej jakości.

Źródło: mazovia.pl
03 (238) marzec 2019
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83
8.02.2019
Udział zastępu w gaszeniu pożaru
samochodu osobowego na ulicy
Warszawskiej w Nadarzynie. Działania polegały na podaniu dwóch
prądów wody na płonące auto oraz
ochronę pobliskiego budynku. Na
miejscu obecne PSP Pruszków oraz
Policja Michałowice. Działania
prowadzone przed południem
10.02.2019
Wyjazd zastępu do wezwania po
włączeniu się monitoringu przeciwpożarowego na terenie firmy
ATLAS. Po sprawdzeniu pomieszczeń, nie stwierdzono zagrożenia
pożarowego. Na miejscu obecna
była także Państwowa Straż Pożarna z Pruszkowa. Działania prowadzono w godzinach wieczornych
14.02.2019
Udział zastępu w zabezpieczeniu
lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego
w Młochowie. Na miejscu obecne
OSP Młochów, Policja Nadarzyn
oraz Pogotowie Ratunkowe. Działania prowadzone po południu.
Wieczorną porą zostaliśmy zadysponowani na Rusiec do pożaru sadzy w kominie. Nasze działania polegały na przeczyszczeniu komina
i usunięciu opadających sadzy. Na
miejscu obecne OSP Młochów oraz
trzy zastępy PSP Pruszków.

15.02.2019
Wyjazd zastępu do palących się
sadzy w Młochowie. Bez działań
ratowniczych. Na miejscu obecne
dwa zastępy OSP Młochów oraz
PSP Pruszków. Działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
19.02.2019
Wyjazd zastępu do palącego się samochodu w Kajetanach. Bez działań gaśniczych. Na miejscu obecne
OSP Młochów, dwa zastępy PSP
Pruszków oraz Policja. Działania
prowadzone w godzinach nocnych.
20.02.2019
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych.
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odcięciu akumulatorów oraz zakręceniu
butli z gazem w jednym z aut. Na
miejscu obecne PSP Pruszków oraz
Policja WRD Pruszków. Działania
prowadzone w południe.
22.02.2019
Udział zastępu w usunięciu skutków
dachowania samochodu osobowego na drodze serwisowej. Nasze
działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu obecne PSP Pruszków, Policja
WRD Pruszków oraz Pogotowie

Ratunkowe. Działania prowadzone
w godzinach popołudniowych.
23.02.2019
Wyjazd zastępu do pomocy karetce Pogotowia Ratunkowego, która
ugrzęzła na miękkim podłożu jednej z posesji przy ulicy Mszczonowskiej. Nasze działania polegały
na wyciągnięciu karetki przy pomocy wyciągarki samochodowej.
Działania prowadzone w godzinach
nocnych.
24.02.2019
Wyjazd zastępu do załączenia się
czujki w budynku mieszkalnym.
Po sprawdzeniu pomieszczeń nie
stwierdzono zagrożenia. Działania
prowadzone w godzinach porannych.
Tuż przed południem zostaliśmy
zadysponowani na ulicę Klonową
w Kajetanach, do palącej się suchej
trawy. Spaleniu uległo około 2000
metrów kwadratowych nieużytków. Nasze działania polegały na
ugaszeniu tlących się miejsc przy
pomocy sprzętu podręcznego. Na
miejscu obecne OSP Młochów.
27.02.2019
Wyjazd zastępu do palącej się trawy przy ulicy Orłów w Szamotach.
Spaleniu uległo około 5000 metrów
kwadratowych nieużytków. Pożar
zagrażał także pobliskim budynkom. Nasze działania polegały
na ugaszeniu palących się miejsc
przy pomocy sprzętu podręcznego
oraz przelaniu całego pogorzeliska,
dwoma prądami gaśniczymi. Na
miejscu obecne OSP Młochów, PSP
Pruszków, Policja Nadarzyn oraz
Straż Gminna Nadarzyn. Działania
prowadzone w godzinach popołudniowych.
28.02.2019
Wyjazd zastępu do pochylonych
drzew przy ulicy Głogowej w Starej Wsi. Usunięto przy pomocy pił
spalinowych. Na miejscu obecna
Straż Gminna Nadarzyn. Działania
prowadzone w godzinach popołudniowych.

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
03 (238) marzec 2019
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Nadarzyński Szczep
„Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych
Harcerska Akcja Zimowa Wis ła 2019

Kolejne szczepowe zimowisko odbyło się w dniach 26.0102.02.2019 r. Po raz trzeci zorganizowaliśmy je w ośrodku

wczasowym „Kłos” w Wiśle. Na
zimowy wypoczynek pojechało
85 harcerzy oraz zuchów, a także
9 opiekunów. Po raz pierwszy
kadrę wspomógł pwd. Krzysztof
Śmigielski (nadarzyński strażak),
który po przerwie powrócił do
ZHP i odnowił swój stopień instruktorski. Opiekunem był rów-
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nież Mateusz Świątek (nauczyciel z
SP Nadarzyn), który po zimowisku
postanowił zostać harcerzem. Nadzieja na dobre warunki śniegowe
nas nie zawiodła. Śniegu było akurat w tym
terminie pod dostatkiem, więc uczestnicy
zimowiska cieszyli się
nim jeżdżąc na nartach,
sankach, jabłuszkach,
budując igloo, lepiąc
bałwany i rzucając
się śnieżkami. Dzieci,
które nie jeździły na
nartach,
m o g ł y
uczestniczyć w wycieczkach, zorganizowanych przez phm.
Filipa Skorka. Wybrały się m.in. na skocznię narciarską im.
Adama Małysza oraz
przejechały pociągiem
po zabytkowym wia-

dukcie w Wiśle-Głębce. Pozostały
czas wypełniały codzienne apele,
wieczorne kominki, śpiewanki,
rozmaite gry, związane z obrzędowościami poszczególnych grup
wiekowych. Bardzo ciekawe zajęcia przeprowadził pwd. Krzysztof
Śmigielski. Uczył harcerzy udzielania pierwszej pomocy, którą
można było poćwiczyć na fantomie. Dzieciom bardzo spodobały
się również zajęcia z haftowania.
Na zimowisku nie mogło zabraknąć także olimpiady sportowej,
podczas której można było wziąć
udział m.in. w sztafecie jabłuszkowej i w wyścigach saneczkarskich.
Odbył się również Bal Mistrzów
Sportu – z rozdaniem nagród
oraz z dyskoteką. Podczas pobytu
w Wiśle odbyły się również ważne
szczepowe uroczystości: 5 zuchów
złożyło Obietnicę Zucha, 10 harcerzy przystąpiło do złożenia Przyrzeczenia Harcerskiego, a 4 harcerki otrzymały pierwszy stopień
harcerski (ochotniczki).
Przebieg zimowiska można obejrzeć na stronie:

https://zimowiskowataha2019.blogspot.
com
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Dzień Myśli Braterskiej
22 lutego na całym świecie to
święto wszystkich skautów. Zostaliśmy zaproszeni do świętowania
Dnia Myśli Braterskiej z całym
hufcem Pruszków w dniu 23 lutego 2019 r. Zorganizowano wtedy
gry dla poszczególnych pionów,
a następnie wszyscy spotkali się na
hufcowym kręgu ognia na Skwerze
Harcerskim w Pruszkowie. Odbył
się apel, podczas którego komendantka naszego hufca – phm. Iwona Horsztyńska wręczyła nagrody
„Iskry Poczwórnego Ognia” wyróżnionym harcerzom z naszego

szczepu. Otrzymali je: dh Jerzy
Wąsiewicz, dh. Gosia Śmigielska,
dh. Zuzia Oprawka i pwd. Gabrysia
Sobczak, dh. Marysia Krzysztofik,
dh. Weronika Gajlewicz, dh. Maja
Górska, dh. Dagmara Wajs i dh.
Amelia Omen. Nasi instruktorzy:
phm. Marta Kuczewska i phm. Piotr
Lewandowski otrzymali złoty listek
dębu, a pwd. Bogumiła Orłowska,
phm. Filip Skorek i pwd. Łukasz
Pawlica – srebrny. Odznaki te są
przyznawane za długość służby instruktorskiej.

Narodowy Dzień Pamięci
Żołnierzy Wyklętych
1.03.2019 r. po raz dziewiąty
w Polsce obchodzony był Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jest to dzień szczególnie
ważny w naszym szczepie, ponieważ od niedawna za swojego patrona mamy właśnie Żołnierzy Wyklętych. Harcerze z naszego szczepu
przychodzą tego dnia do szkoły
w mundurach. W ramach świętowania uczestniczyliśmy wspólnie we
Mszy św. Nasz komendant ks. hm.
Jarosław Kuśmierczyk w kazaniu
zwrócił uwagę na to, że mamy się
wzorować na dobrych postawach
Żołnierzy Niezłomnych, wybierać
do naśladowania tych z nienagannym życiorysem, tak jak np. rotmistrz Witold Pilecki czy pułkownik Łukasz Ciepliński. Po Mszy
nastąpił przemarsz pod cmentarz,
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tam odbył się apel z okazji święta.
Następnie harcerze złożyli kwiaty
na grobie por. Karola Łoniewskiego
„Lwa” – naszego nadarzyńskiego
Żołnierza Wyklętego.

60 Rajd
Olszynka Grochowska
W dniach 8-9.03.2019 r. - 13
członków 101 Drużyny Harcerskiej
„Błękitne Wilki”, razem z drużynowym phm. Filipem Skorkiem,
wzięło udział w 60 Rajdzie Olszynka Grochowska. Jest on organizowany przez Hufiec ZHP Warszawa Praga-Południe. Nasi harcerze
nocowali w szkole i brali udział
w grach terenowych. W sobotę dotarli pod Pomnik Poległych w Bitwie pod Olszynką Grochowską,
która odbyła się w 1831 r., w czasie
powstania listopadowego. Uczestnicy Rajdu wrócili zadowoleni, że
zdobyli nowe doświadczenia i dali
radę ukończyć Rajd, mimo deszczu
i trudów, związanych z noszeniem
ciężkich plecaków.
dh. Magdalena Pawlica

Serdecznie
zachęcamy do włączenia się
w Wielkanocną Zbiórkę Żywności, organizowaną, jak co roku,
przez nasz Szczep, wraz
z parafialnym Caritas.
W dniach 29 marca – 14
kwietnia w kilku sklepach na terenie Nadarzyna
będzie można wspomóc
naszą akcję, dzieląc się
długoterminowymi
produktami żywnościowymi
z najbardziej potrzebującymi mieszkańcami naszej
gminy.
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Pogotowie ogrodnicze. Wycinki drzew, prace porządkowe. Ogrody pielęgnacja
i wykonanie. Przyłącza
kanalizacyjne od budynku do studzienki. Drenaże
i odwodnienia rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna.
tel. 511 289 481

Sprzedam działkę:
1295 m kw.; 2787 – Urzut,
ul. Łączna, tel. 505 987 404
Warsztat samochodowy w
Wolicy zatrudni elektromechanika, mechanika, oraz
pomoc mechanika. tel.602765-845

Przyjmiemy do pracy w
charakterze
Do pracy w hotelu w Nadarzynie przyjmiemy panie do prac pracownik hotelowy –
pilne.
hotelowych (recepcja, sprzątanie, itp.) tel. 510 259 506
tel. 500 100 317
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Anteny TV
montaż, ustawianie,
naprawy, serwis.
tel. 883-997-800
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Gminna Spółka Wodno – Melioracyjna Nadarzyn

Niemal 73 km rowów melioracyjnych, 465 studzienek drenarskich,
549 wylotów drenarskich, 311 przepustów na rowach, 8 zastawek (budowli piętrzących) oraz 3 558,00
ha powierzchni zdrenowanej to
infrastruktura, za której sprawność
odpowiada Gminna Spółka Wodno
– Melioracyjna Nadarzyn.

Gdy 22 marca 2018 zmienił się
zarząd GSWM Nadarzyn stan melioracji i drenaży w gminie pozostawiał wiele do życzenia. Większość rowów melioracyjnych była
zamulona i zarośnięta, niektóre
chyba nigdy nie były czyszczone.
W skrajnych przypadkach były
praktycznie niewidoczne. Infrastruktura wymagała odmulenia
i konserwacji. Po zmianie przepisów prawa wodnego – w ubiegłym
roku – możliwe stało się przekaza-

nie przez gminę Nadarzyn dotacji
celowej GSWM Nadarzyn. Dzięki
temu stan melioracji znacznie się
poprawił, a działalność spółki zaczęła zyskiwać aprobatę Mieszkańców. Wykoszono rowy, usunięto
z nich krzaki i odmulono. W sumie
w gminie Nadarzyn są 73 km rowów
melioracyjnych. Tyle przykładowo
wynosi odległość z Nadarzyna do
Skierniewic. Rowy te trzeba wykosić i oczyścić. Każdy rów ma dwie
burty (po 2 metry z każdej strony)
i kawałek korony, czyli do wykoszenia jest około 300 000 metrów.
Zakonserwowano przepusty śródpolne i drogowe. W miarę potrzeb
odbudowano przepusty drogowe
i wyczyszczono studnie melioracyjne. Konieczna była przekładka (579
metrów) rurociągów drenarskich.
Mamy na terenie gminy 311 przepustów – takich mostków na rowach.

Rów przed oczyszczeniem

Rów po oczyszczeniu

Znajdują się one średnio co 250 metrów. Przepusty także trzeba udrożnić, poprawić. Do tego 549 wylotów
drenarskich. To jest 549 otworów w
ziemi zlokalizowanych na burtach
rowów, z których płynie nadmiarowa woda odprowadzana z pól.
Na bieżąco usuwano awarie sieci drenarskiej. Najczęściej awarie
wynikają z zatkanych rurek znajdujących się w ziemi. Taką usterkę
należy zlokalizować. Rurę wykopać
przepchać, oczyścić, a jak się nie da,
to wymienić, albo zrobić obejście.
Niestety takich napraw przybywa.
Całe hektary gruntów są nieuprawiane, zarośnięte samosiewkami,
zakrzaczone, co powoduje zapychanie systemów drenarskich.
Dodatkowych prac przysporzyła
działalność bobrów. Konieczna była
likwidacja rozlewisk przy rowach
melioracyjnych oraz przepływających przez gminę rzekach.
Łącznie wykonano konserwację
rowów wraz z odpracowaniami na
długości 59 021 m co stanowi 81,11
% zaplanowanych robót konserwacyjnych. W minionym roku sporo
zadań udało się wykonać jednak
pracownicy spółki nie mają wątpliwości, że jeszcze jest dużo do zrobienia.
Spółka
Wodno-Melioracyjna
Nadarzyn zaprasza Mieszkańców
do kontaktu, zgłaszania awarii:
22 739-42-00, kontakt@pkn.net.
pl. Dodatkowo w każdy czwartek pracownicy spółki dyżurują
w pokoju 236 w Urzędzie Gminy
Nadarzyn.

Melioracje wodne służą do regulacji stosunków
wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej
gleby, ułatwienia jej uprawy
oraz ochronie użytków rolnych przed powodziami. Do
urządzeń melioracji szczegółowych zalicza się: rowy,
drenowania, ziemne stawy
rybne, groble, systemy nawodnień
grawitacyjnych
i ciśnieniowych.
03 (238) marzec 2019

INFORMACJA – ZMIANA BANKU
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że od dnia
1 kwietnia 2019 r. wypłata wszelkich świadczeń w formie gotówkowej
będzie realizowana w Banku Spółdzielczym w Piasecznie,

Oddział w Nadarzynie, pl. Poniatowskiego 3, 05-830 Nadarzyn.
Oddział obsługuje Klientów:
w poniedziałki w godzinach 9-18
od wtorku do piątku w godzinach 8-16
Doradcy z tej placówki dostępni są pod numerem telefonu 22 734 36 52.
Jednocześnie Ośrodek informuje, że zmienia się również numer konta na
który należy dokonywać zwrotów w ramach spłaty zadłużenia w związku
z wypłaconym funduszem alimentacyjnym.

Nowy numer konta to: 95 8002 0004 0050 0744 2030 0003
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Redakcja Wiadomości Nadarzyńskich przyjmuje materiały do 15 każdego miesiąca
e-mail: gazeta@nadarzyn.pl.
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Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Klementyñski
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

Caritas przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie

Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
ks. Andrzej Wieczorek
Internet: www.parafianadarzyn.pl,
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
,,Gdy smutek boli, a słowa są zbyt małe,
By rozpacz wypowiedzieć – zostaje milczenie.”

Naszemu koledze
Maciejowi Szmelowi
skadamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

Mamy
Dyrektor, Koleżanki, Koledzy
i Pracownicy SP im. św. Stanisława Kostki
w Kostowcu.

Punkt Caritas czynny:
wtorki 10.00 – 12.00
czwartki 15.00 – 17.00

Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
tel. 728 947 323

Z wielkim żalem przyjęliśmy
informację o śmierci

ŚP. Ireneusza Pisarskiego
Przyjaciela Gminy Nadarzyn,
Wieloletniego Działacza LOK

Rodzinie i Bliskim składamy
wyrazy głębokiego współczucia
Wójt Gminy Nadarzyn i Pracownicy UG Nadarzyn,
Przewodnicząca Rady oraz Radni
i Sołtysi Gminy Nadarzyn

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Zapraszamy do wsparcia naszych działań poprzez przekazanie 1% podatku dochodowego
Aby przekazać 1% swojego podatku dochodowego na rzecz Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie należy:
- znaleźć w formularzu PIT część zatytułowaną: „Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji
pożytku publicznego”;
- wpisać pod odpowiednią pozycją numer KRS Caritas AW – 0000225750
- wpisać pod następną pozycją kwotę 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego do pełnych
dziesiątek groszy w dół.
- w polu o nazwie „Cel szczegółowy” wpisać – Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie (wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).
- pod następną pozycją przez postawienie krzyżyka wyrazić zgodę na przekazanie przez Urząd Skarbowy do Caritas
AW Twojego imienia, nazwiska, adresu i wysokości przekazanej kwoty, co umożliwi zadysponowanie środkami na
cel szczegółowy.
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.
Parafialny Zespół Caritas
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K U LT 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:
Puzyńska K.: Rodzanice
Na
zamarzniętym, smaganym zimowym wichrem
jeziorze znaleziono ciało
zamordowanej
d z i e w c z y n y.
Tego samego
dnia
umiera
pewna dziennikarka. W ostatnich słowach przestrzega byłą komisarz Klementynę
Kopp przed wilkołakiem. Wkrótce
emerytowana policjantka znika bez
śladu… Pojawiają się sugestie, że
to Kopp dokonała zbrodni. Tylko
aspirant Daniel Podgórski wierzy,
że dawna koleżanka jest niewinna.
Jaki sekret skrywa Podgórski? Ile
prawdy jest w anonimie zapowiadającym śmierć wszystkich mieszkańców Lipowa? I kto tak naprawdę
czai się w ciemności?
Mirek K.: Miłość z błękitnego
nieba
Wa l e n t y n k o wy Kraków to
dla wielu zakochanych jedno
z
najbardziej
romantycznych
miejsc na ziemi. Tu właśnie
przybywa Angelika, która ma do
podpisania najważniejszy kontrakt
w karierze. Nie zawaha się przed
niczym, byle tylko osiągnąć cel. Po
drugiej stronie barykady stoi właściciel prężnie rozwijającej się firmy. On też chce podpisać ten kontrakt, ale na swoich warunkach. Kto
zwycięży w biznesowych negocjacjach i w jaki sposób zakończy się
próba osiągnięcia niemożliwego
kompromisu?
Zioła. Nowa encyklopedia
Oprócz
najważniejszych
informacji
o 170 roślinach
popularnych
w całej Europie
encyklopedia ta
zawiera
cenne
wskazówki do03 (238) marzec 2019

tyczące sposobu i optymalnego
okresu zbioru ziół oraz najlepszego wykorzystania ich właściwości
leczniczych. Znajduje się w niej
obszerna, obejmująca ponad 100
haseł część poświęcona najczęstszym dolegliwościom, a każdej
z nich przyporządkowano odpowiednie receptury na maceraty
czy napary. Poza tym w książce
zamieszczono 120 przepisów kulinarnych pozwalających w pełni docenić zalety aromatycznych
przypraw ziołowych.
Grzesiuk S.: Klawo, jadziem!
Czytelnicy pokochali Stanisława Grzesiuka za humor,
honor i prawdę. Zebrane po
raz pierwszy
w tym tomie
niepublikowane opowiadania, felietony
o ukochanej Warszawie i wybrane
piosenki pokazują niepospolity talent i charakter króla szemranych
ulic. Czyli wszystko to, co w pisarstwie Stanisława Grzesiuka najlepsze. Czytelnicy po raz pierwszy
będą mogli też zajrzeć do rękopisów, niepublikowanych zdjęć i rodzinnych pamiątek.
Mróz R.: Nieodgadniona
Rok
po
ucieczce
od
męża Kasandra Reimann
prowadzi spokojne, ustatkowane życie
za
granicą.
Jest przekonana, że udało jej się zostawić wszystko za sobą – także
konsekwencje tego, co zrobiła, by
ratować siebie i dziecko. Do czasu. Pewnego dnia jej syn nie wraca do domu po wizycie u kolegi,
a jedyny ślad prowadzi do Opola.
Zrozpaczona matka zrobi wszystko, by odnaleźć dziecko, nawet

jeśli będzie oznaczało to ponowne spotkanie z człowiekiem, którego życie zniszczyła.
Wilczek-Krupa M.: Górecki.
Geniusz i upór
Sam
siebie
określał trzema słowami:
choleryk, choleryk, choleryk! Mówił, że
w życiu ogląda się wstecz
jedynie w garażu, a żałuje
tylko jednego: „że nie temperował
jęzora”. Biografia Henryka Mikołaja Góreckiego jest opowieścią
o życiu pod prąd. O uporze, walce
o niezależność i niepoddawaniu się
presji. Autorka rysuje złożony portret człowieka, którego dominującą
cechą była szczerość. Taka jest też
jej opowieść – prawdziwa i odarta
z blichtru, odsłaniająca dobro i jednocześnie nie ukrywająca zła.
Malerman J.: Nie otwieraj oczu
Coś przerażającego.
Coś,
czego
nie
można zobaczyć.
Jedno
spojrzenie doprowadza do
ataku śmiertelnej przemocy. Nikt nie wie, co to jest. Nikt
nie wie, skąd się wzięło. Po pięciu latach, odkąd pojawiło się to
coś, pozostała garstka ocalałych.
Mieszkając w opuszczonym domu
nad rzeką, Malorie od dawna marzyła o ucieczce do miejsca, w
którym jej rodzina mogłaby być
bezpieczna. Ale podróż ta będzie
przerażająca: ponad trzydzieści
kilometrów, łódką, w dół rzeki
z zasłoniętymi oczami, polegając
jedynie na inteligencji Malorie
i wytrenowanym słuchu jej dzieci.
Jeden błędny ruch i zginą. Coś je
śledzi. Lecz nie wiadomo, czy to
człowiek, zwierzę, czy potwór?
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Wielka Liga Czytelników konkurs dla miłośników książek
konkursu były warsztaty z robotami Photon prowadzone
przez animatorkę Katarzynę Jaskólską. Uczniowie sterowali robotami i poznawali podstawy programowania przy
okazji zabawy. Drużyny ze szkół w Nadarzynie i Brwinowie czekają na wyniki, wtedy dowiemy się kto będzie reprezentował nasz powiat w etapie wojewódzkim, a potem
- kto wie - może w ogólnopolskim finale w Katowicach.

W czwartek, 28 lutego 2019r. w Bibliotece Publicznej
Gminy Nadarzyn odbył się powiatowy etap ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników. W całym
powiecie w konkursie wzięło udział 80 osób, a jedynie
12 zakwalifikowało się do tego etapu. Po teście konkursowym, z którym uczestnicy poradzili sobie doskonale, wójt Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński wręczył
nagrody i dyplomy uczestnikom. Podziękował także
nauczycielom, którzy podjęli się koordynacji na szkolnym etapie konkursu. Jedną z nagród dla uczestników

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zaprasza na
spotkanie autorskie z Marcinem Kydryńskim - dziennikarzem radiowym i prasowym, podróżnikiem, fotografem oraz autorem piosenek. Swoje doświadczenia
z wieloletnich podróży afrykańskich opisał w książce
„Biel. Notatki z Afryki”. W trakcie spotkania zaproszony gość opowie o sobie, swoich doświadczeniach,
o tym jak można kochać muzykę, podróżować i pisać
książki. Będziemy rozmawiać zarówno o „Bieli”, jak i
innej książce Marcina Kydryńskiego „Lizbona muzyka
moich ulic”. Spotkanie poprowadzi Andrzej Kurdziel.
Po spotkaniu będzie możliwość zakupu książek oraz
otrzymania autografu.

Zapraszamy w czwartek,
11 kwietnia 2019 r. o godz. 17:30.

Wstęp wolny.
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ROBOTÓW CAŁE MNÓSTWO!
było i tym razem. Zajęcia poprowadziła Emilia Grabowska – mobilny doradca Sektora 3.0. Zabawy
było co niemiara: roboty urządzały
wyścigi, wydawały najdziwniejsze
dźwięki, uciekały najmłodszym
i wykonywały wszelkie zakodowane im aktywności w zakresie
ruchu, dźwięku oraz kolorowych
sygnałów świetlnych. Roboty są
do dyspozycji czytelników: niebawem kolejne zajęcia, istnieje
również możliwość umówienia się
i indywidualnej zabawy.

Zapraszamy
Kilka tygodni temu Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
podzieliła się miłą wiadomością
o otrzymaniu grantu w postaci
robotów i tabletów w programie
„Kodowanie w bibliotece”. Sprzęt
jest już w Nadarzynie a pierwsze
zajęcia za nami. W piątek 1 marca
2019 r. w warsztatach z Photonami
udział wzięli uczestnicy piątkowych spotkań z planszówkami oraz
czytelnicy, którzy w tym czasie odwiedzili bibliotekę.
Przypomnijmy,
„Kodowanie

w bibliotece” to program Fundacji
Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, dzięki
któremu
dzieci,
młodzież i dorośli, bawiąc się
sympatycznymi robotami
edukacyjnymi
Photon, poznają
podstawy
programowania. Tak też

Urodziny Dyskusyjnego Klubu Książki!
Czwartkowe przedpołudnie 28
lutego 2019 r., było dniem szczególnym. Obchodziliśmy czwartą
rocznicę utworzenia Dyskusyjnego
Klubu Książki.
W miłej, świątecznej atmosferze wspominaliśmy książki, które
były omawiane w czasie spotkań,
a także zastanawialiśmy się, które
chcielibyśmy przeczytać. Wszyscy byli zgodni, że lubią czytać
i rozmawiać o książkach. Ponieważ tego dnia był Tłusty Czwartek, nie zabrakło pączków oraz…
prawdziwego urodzinowego tortu.
Wyjątkowym gościem był Wójt
Gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński, od którego usłyszeliśmy wiele
ciepłych słów. Przed nami kolejne
spotkania DKK, a za rok kolejne
urodziny.
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PIT-Y W BIBLIOTECE!
Wzorem lat ubiegłych, w czytelni Biblioteki Publicznej
Gminy Nadarzyn, odbędą się dyżury pracownika Urzędu
Skarbowego w Pruszkowie.

TYDZIEŃ KSIĄŻKI
ELEKTRONICZNEJ

Zapraszamy do naszej placówki w Nadarzynie we
wtorki: 10 oraz 24 kwietnia 2019 r. w godz. 10:00
– 15:00 (wejście od strony Rynku).
W czasie dyżuru pracownik Urzędu Skarbowego będzie
udzielał wyjaśnień niezbędnych do prawidłowego wypełnienia oraz złożenia zeznania podatkowego za rok 2018.
Na miejscu można będzie złożyć, wypełnione formularze
PIT w wersji tradycyjnej oraz elektronicznej.

Zapraszamy.
Strona biblioteki: www.biblioteka.nadarzyn.pl
Czy wiecie, że nie tylko tradycyjne książki
„papierowe” mają swoje święto? Za sprawą
kanadyjskiej pisarki Rity Y. Toews, każdego
roku w marcu, obchodzony jest Międzynarodowy Tydzień Książki Elektronicznej.
W dniach 4-10 marca, na całym świecie,
odbyło się wiele akcji mających na celu popularyzację e-książki i e-czytania. Literatura
w formie cyfrowej zagościła w naszym życiu
na stałe. Na świecie istnieje wiele bibliotek,
muzeów oraz archiwów cyfrowych. Z kolei
Internet zapewnia wiele źródeł z dostępem do
bezpłatnych e-booków. W ofercie Biblioteki
Publicznej Gminy Nadarzyn również istnieje
taka propozycja. Posiadamy wiele audiobooków a ponadto czytelnicy mogą otrzymać
bezpłatne kody dostępu do platformy Legimi,
gdzie znaleźć można blisko 20 tysięcy e-booków i audiobooków, w tym wiele nowości
oraz bestsellerów. Pamiętajcie, że istnieją także portale, gdzie każdy ma dostęp do literatury w postaci cyfrowej. Są to między innymi:
www.lektury.gov.pl
www.wolnelektury.pl
www.virtualo.pl
www.publio.pl
www.woblink.com
www.ebookpoint.pl
www.ibuk.pl
A także te, oferujące książki po angielsku:
www.oxfordowl.co.uk/for-home
www.hundredzeros.com
www.openlibrary.org

Beata Fedorko
Dyrektor Biblioteki

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;
e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

Akcja Żonkile
W tym roku Nadarzyński Ośrodek Kultury a wraz z nim Kino
Nokowe włącza się w organizowaną przez Muzeum Historii Żydów
Polskich POLIN akcję społeczno-edukacyjną Żonkile. „19 kwietnia
przypada rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim największego zbrojnego zrywu Żydów podczas II wojny światowej,
a zarazem pierwszego powstania
miejskiego w okupowanej Europie. Tego dnia Muzeum Historii
Żydów Polskich POLIN organizuje
corocznie akcję społeczno-edukacyjną Żonkile
- można przeczytać na
stronie muzeum. - Jednym z ocalałych z getta był Marek Edelman,
ostatni dowódca ŻOB.
19 kwietnia, w rocznicę
powstania, składał bukiet żółtych kwiatów pod
Pomnikiem Bohaterów
Getta na Muranowie. Żonkil stał
się symbolem szacunku i pamięci
o powstaniu. Organizowana od
2013 roku przez Muzeum POLIN
akcja ma na celu rozpowszechnianie tego symbolu oraz szerzenie
wiedzy na temat samego powstania.”
Kino Nokowe włączy się w obchody uczczenia rocznicy nieco
wcześniej. Już 5 kwietnia o godzinie 19:00 zapraszamy do siedziby
NOK na pokaz filmu dokumentalnego „Nie było żadnej nadziei.
Powstanie w getcie warszawskim
1943”. Po projekcji z nokową publicznością spotka się Krzysztof
Niwiński – historyk i nauczyciel
współpracujący z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.

Wstęp wolny
03 (238) marzec 2019

NIE BYŁO ŻADNEJ NADZIEI.
POWSTANIE W GETCIE
WARSZAWSKIM 1943
Film dokumentalny
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2016
Barwny + czarno-biały, 30 min
Scenariusz i reżyseria: Kama Veymont
Zdjęcia: Mateusz Gala, Kama Veymont
Animacja: Łukasz Rusinek
Montaż: Paweł Deliś
Konsultacja historyczna: Agnieszka Haska, Robert Szuchta
Nadzór merytoryczny: Łucja
Koch
Produkcja: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

foto: kadr z filmu

Film o powstaniu w getcie warszawskim składa się z trzech spójnych części. Pierwsza – przedstawia
sytuację Żydów w przedwojennej
stolicy oraz historię getta warszawskiego do momentu wybuchu powstania przy użyciu niepublikowanych wcześniej archiwalnych zdjęć
i filmów z Muzeum Holokaustu
w Waszyngtonie, Shoah Foundation i Filmoteki Narodowej.
Sercem filmu jest pokazanie przebiegu powstania w getcie warszawskim, z uwzględnieniem motywów
i racji postępowania poszczególnych bohaterów, metodą animacji.
Dzięki niej, będziemy mogli pokazać powstanie z całym ładunkiem
emocjonalnym i potencjałem dramatycznym. Projektujący animację
Łukasz Rusinek poszedł tropem zaproponowanym w słynnych produkcjach: „Walcu z Baszirem” i „Per-

sepolis”. Ostatnia część to materiał
pokazujący upamiętnienie polskich
Żydów w przestrzeni współczesnego miasta, na wystawie w Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN
oraz obecny wygląd miejsc związanych z gettem warszawskim.
Film został zrealizowany w ramach programu „Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe” dzięki wsparciu
udzielonemu z funduszy norweskich
i EOG przez Islandię, Liechtenstein
i Norwegię.

7 kwietnia o godz. 16.00
zapraszamy na koncert
Markowy Akord(eon) od Baroku do
Muzyki XXI wieku
Wystąpią uczniowie klasy akordeonu PSM w Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim prowadzeni
przez nauczyciela muzyki i instruktora NOK Marka Rejnowicza:
Julian Bączkowski, Piotr Bors,
Helena Chądzyńska, Julian Fernan
dez, Jan Folwarski, Antoni Galaszewski, Szymon Grzywacz, Adam
Iwanowski, Kacper Karolak, Jan
Kwiatkowski, Mateusz Kosela,
Klara Rejnowicz, Szymon Romański, Mikołaj Rudnicki, Kazimierz
Smólski, Bruno Tellez-Koteleck,
Tymon Wojtowicz, Stefan Życki,
Witold Życki, Anna Żylińska oraz
Zespół NOK Pęd Band
W programie utwory muzyki
klasycznej i rozrywkowej - blues,
jazz, tango.

Wstęp wolny
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„Z jednej gliny” – wystawa ceramiki
Ewy Fabiańskiej, Katarzyny Przyweckiej i Zoriki Guzowskiej
Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy ceramiki trzech znakomitych artystek tworzących
i mieszkających w gminie Nadarzyn. Swoje prace pokażą: Ewa
Fabiańska, Katarzyna Przywecka
i Zorika Guzowska. Zobaczycie Państwo ceramiczne naczynia
i rzeźby, obiekty abstrakcyjne i gliniane figurki, dzieła lśniące i matowe, wielobarwne i monochromatyczne, prace o rozmaitych kolorach
i fakturach, czyli wszystko to, co
można wyczarować „z jednej gliny”. Tytuł wystawy można interpretować również w inny sposób. Jej
uczestniczki nie tylko się znają, lecz
również współpracują ze sobą, a ich
artystyczne losy niejednokrotnie się
splatały. Wbrew stereotypowi artysty-samotnika, nie przeszkodziło
to żadnej z nich w wypracowaniu
oryginalnego, indywidualnego stylu, wręcz przeciwnie, okazało się
wsparciem w artystycznym rozwoju.

Zapraszamy
6 kwietnia o godzinie 17:00 do
Galerii 51m2 w Nadarzyńskim
Ośrodku Kultury.

WSTĘP WOLNY!
Ewa Fabiańska – ceramiką zajmuje się od wielu lat. To jej pasja,
zawód i wielka przyjemność. Jest
członkiem Związku Artystów Plastyków Polska Sztuka Użytkowa.
Zajmuje się głównie ceramiką użytkową. Brała udział w kilku wystawach ceramicznych w Polsce (m in.
w Zakopanem, Milanówku, Toruniu
i Warszawie).
Jej pracownia znajduje się
w Nadarzynie przy ul. Modrzewiowej. Artystka tworzy tam i prowadzi
zajęcia z ceramiki.
Katarzyna Przywecka – urodziła
się w Warszawie w 1965 r. Z wykształcenia jest muzykiem, w 1990
r. ukończyła PSM II st. im. Józefa
Elsnera w klasie śpiewu solowego.
Od dziecka jednak interesowała się
plastyką. Jak sama pisze, zrządzeniem losu musiała zrezygnować
z kariery muzyka i zajęła się ceramiką. Pierwsze kroki stawiała w pracowni ceramiki „Angoba” Ośrodka
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Kultury Ochoty pod okiem pana
Kazimierza Szambelana w 1997
roku. Następnie uczęszczała na
kilkutygodniowy kurs ceramiki
w „Studio Bersz” (1998). Potem, jak wspomina, dzięki Zorice Guzowskiej rozpoczęła naukę
w Ośrodku Sztuki Dekoracyjnej
i Użytkowej Stanisława Tworzydło. Nauka u Pana Stanisława dała
jej solidne podstawy, dzięki którym
mogła realizować własne wizje,
a także nawiązać współpracę z Zoriką Guzowską i Ewą Fabiańską
w
pracowni
„Modrzewiowa”
w Nadarzynie.
W latach 2008- 2010 otworzyła
własną pracownię „Geneli – Pracownia Ceramiki”. W 2010 r. zakwalifikowała się i uczestniczyła
w biennale ceramiki „Argilla Italia” w Faenzie. Niemal co roku wystawia swoje prace podczas Warszawskich Spotkań Ceramicznych.
Pomimo konieczności likwidacji
pracowni w Warszawie, nie przestała tworzyć. Współpracuje często
z Ewą Fabiańską i Alicją Dziewięcką.
Od pięciu lat znów ma własną
pracownię, w swoim domu, w Rozalinie.
W roku 2017 została członkiem
Związku Polskich Artystów Plastyków – Polska Sztuka
Użytkowa.
Jest instruktorem ceramiki w Świetlicach
NOK w Rozalinie
i w Parolach. Jak
twierdzą uczestnicy
zajęć „zaraża ceramiką”.

leży do Związku Artystów Polska
Sztuka Użytkowa, a w roku 2006
roku została członkiem Związku
Ceramików Polskich.
Brała udział w wielu wystawach:
1998 - Miejski Ośrodek Kultury
w Józefowie
1999 - „Pracownia Otwarta” Międzynarodowe Stowarzyszenie Keramos Warszawa
2000 - „Pracownia Otwarta” Międzynarodowe Stowarzyszenie Keramos Warszawa
2003 - Miejski Ośrodek Kultury
w Milanówku, cykl wystaw „Różne
Oblicza Ceramiki” Związku Ceramików Polskich
2006 - Muzeum w Sierakowie
2006 - Palmiarnia w Poznaniu
2007 - „Latająca Szuflada” Warszawa
2007 - Muzeum Przemysłu
w Opatówku
2007 - Pałac w Wąsowie
2007 - Muzeum Regionalne
w Kozienicach
2007 - Oranżeria w Radzyniu
Podlaskim
2007 - Muzeum Przemysłu
w Warszawie
2008 - Muzeum Przemysłu
w Opatówku
2009 - „Struny Światła” Miejska
Galeria Sztuki Zakopane

Zorika
Guzowska - Pierwsze kroki
w ceramice stawiała
w 1992 roku w Policealnym Studium Ceramiki na Nowolipki
w Warszawie. Od
1993 roku była słuchaczką Szkoły Sztuki
Użytkowej Stanisława
Tworzydło.
W roku 1996 otworzyła z Ewą Fabiańską
pracownię ceramiki
artystycznej ”Modrzewiowa”. Kilka lat później dołączyła do nich
Katarzyna Przywecka.
Od 2001 roku na03 (238) marzec 2019
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Udział uczestników zajęć Destination Imagination
w XIV Olimpiadzie Kreatywności we Wrocławiu.

W dniach 1 – 3 marca, już po raz piąty, Wrocław
stał się polską stolicą kreatywności. W tych dniach
odbywała się XIV Ogólnopolska Olimpiada Kreatywności, gromadząc ponad 2000 uczestników,
czyli ponad 230 drużyn z całej Polski, ale także
z Węgier, Turcji, Stanów Zjednoczonych i Ekwadoru. Te trzy dni, to niesamowita przygoda zarówno dla
dzieci i młodzieży (od 5 roku życia do 24), jak i dla
dorosłych, czyli trenerów pracujących w programie
Destination Imagination.
Nadarzyn reprezentowany był przez drużynę „BezaBezBzu”, która co tydzień spotyka się w piątki na
zajęciach w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Grupa ta
przez kilka miesięcy zajmowała się przygotowaniem
prezentacji naukowego wyzwania drużynowego pt.
„Medyczna zagadka”. Aby dobrze przygotować się
do niego, uczestnicy zajęć Destination Imagination
zgłębiali wiedzę dotyczącą funkcjonowania ludzkiego
ciała. Szczególnie zajęli się funkcjonowaniem mózgu
w obszarach związanych z mową. Brzmi poważnie,
prawda? Przypomnę tylko, że członkami drużyny są
dzieci w wieku 11 -15 lat. Wiedzę tę muszą posiąść za
pomocą samodzielnej lub grupowej pracy. Dorośli w
żaden sposób nie mogą im w tym pomagać. Zapewniam, że obserwując dzieci podczas przygotowań do
Olimpiady, można było zauważyć, jak wielki potencjał w nich drzemie i że wspaniale są w stanie wyszukiwać i selekcjonować wiedzę potrzebną do rozwiązania ważnego dla nich problemu.
Poza wyzwaniem naukowym, uczestnicy Olimpiady mogli wybrać wyzwania: artystyczne, techniczne,
konstrukcyjne, improwizacyjne lub społeczne. Każda drużyna brała także udział w tzw. „Wyzwaniu na
Już”, które polegało na wymyśleniu w ciągu 2 minut
rozwiązania jakiegoś problemu (np. technicznego,
konstrukcyjnego, logicznego, komunikacyjnego),
a następnie na sprawdzeniu w ciągi 5 minut, czy wymyślone rozwiązanie zadziała. Za każdym razem drużyna otrzymuje jakąś ograniczoną ilość materiałów, z
których może skorzystać.
Oto, co pisze na temat udziału dziecka w tym programie jedna z mam:
„DI, to jedyne zajęcia, które są dla mojego
syna bardziej atrakcyjne niż gra na komputerze.
Widzę, że dzięki wyjazdowi przełamał swój lęk
przed występem publicznym. I to przed taką liczną publicznością. Kiedy pytam go, co mu dają te
zajęcia, twierdzi, że ma lepsze pomysły na życie.
A ja zauważam, że nie boi się myśleć niestandardowo i ma odwagę mieć swoje zdanie (w dodatku z uzasadnieniem). Zajęcia szczerze polecam.
Zadowolona mama.”
Destination Imagination (DI) jest największym na
świecie programem edukacyjnym dla dzieci i młodzieży zorientowanym na rozwój umiejętności XXI
wieku takich jak:
Kreatywność
Innowacyjność
Adaptowanie się do nowych warunków
Doprowadzanie zadań do końca
Praca zespołowa
Budowanie dobrych relacji
Dostrzeganie i wykorzystywanie szans
03 (238) marzec 2019

Żyjemy w świecie, który wciąż przyśpiesza. Otaczają nas nowoczesne technologie. Mamy nieograniczony dostęp do informacji. Komunikujemy się
z coraz większą liczbą ludzi, w różnych językach, za pomocą różnych środków przekazu. Aby odnaleźć się w tym
świecie musimy się wciąż uczyć i nabywać nowe umiejętności.
Destination Imagination wyposaża dzieci i młodzież
w umiejętności, które pomogą im odnaleźć się w tym
świecie.

Dobromiła Lachendro Fruga
Instruktor zajęć DI w NOK

6 kwietnia o godz. 19.00

Teatr Na Pustej Podłodze
pamięci Tadeusza Łomnickiego
prezentuje komedię muzyczną

Romans z pajacem
na podstawie opowiadania Stefana Kiedrzyńskiego
aktorzy: Kinga Suchan, Jacek Zienkiewicz
i Michał Winiarski.
adaptacja i reżyseria: Waldemar Matuszewski
scenografia: Barbara Batyra
ilustracja muzyczna: Ewa Szymańska
kierownictwo muzyczne: Andrzej Perkman
Premiera odbyła się 27 kwietnia 2018 r. na scenie Instytutu
Teatralnego im. Z. Raszewskiego w Warszawie.
Stefan Stanisław Kiedrzyński (1886 – 1943). Urodził się
w Warszawie. W końcu lat dwudziestych XX w. zamieszkał w Brwinowie. W roku 1903 powstał jego młodzieńczy
utwór – „Boruta – baśń fantastyczna dla teatru marionetek”.
W okresie międzywojennym był najpopularniejszym polskim komediopisarzem. Był autorem niemal 70 sztuk teatralnych (setki premier we wszystkich polskich teatrach),
18 powieści (niektóre miały po 2 – 3 wydania), około setki
nowel, opowiadań i esejów, setek felietonów i artykułów.
W oparciu o jego scenariusze i powieści powstało 8 filmów fabularnych (m.in. „Kłamstwo Krystyny” z Elżbietą
Barszczewską, reż. Henryk Szaro).
Starszy o 10 lat brat Stefana, Wacław Kiedrzyński (18761921) był aktorem i zarazem kierownikiem prowincjonalnych trup teatralnych. Jeszcze w latach szkolnych Stefan
chłonął przy nim atmosferę teatralnej sceny. Tytułowa nowela ze zbioru Romans z pajacem, to właśnie reminiscencja przeżyć z tego okresu. (na podstawie www.kiedrzynski.org).

Wstęp wolny
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ZAPOWIEDZI
świetlic Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury:

Świetlica w PAROLACH zaprasza

- na PORANEK NAUKOWY z Matplaneta to miejsce, w którym świeże i kreatywne umysły dzieci dostają wyzwania, które w zorganizowany i ustrukturyzowany sposób pozwalają im się rozwijać. Dzieci uczą
się matematyki i logiki, ale nie w sposób szkolny –
poznają je przez rozwiązywanie problemów, doświadczając tego, że te dwie nauki są właśnie po to – aby
rozwiązywać problemy. W szkole dzieci często uczą
się na sucho, nie mając odniesienia do rzeczywistej sytuacji, co powoduje, że tak nauka sprawia im trudności. A wiemy to z doświadczenia – nie ma dzieci, które
nie lubią matematyki. Jest natomiast wiele, które zostały do niej zniechęcone. W dniu 6 kwietnia na godz.
11.00, wstęp wolny,

w świetlicy NOK w Rozalinie),
11:30 -12:00 -selekcja znalezionych śmieci i przygotowanie ich do pracy,
12:00 - 13:30 -praca nad kompozycjami,
13:30 - 14:00 -przygotowanie wystawy,
- na zajęcia plastyczne dla dorosłych w sobotę 13 i 27
kwietnia w godz. 11.00-15.00,
- na przedświąteczne warsztaty dla dzieci w ramach zajęć
„Malowane Łapki” we wtorek 2,9 i 16 kwietnia w godz.
15:00 - 16:15
- na przedświąteczne warsztaty dla dzieci w ramach zajęć
„Kolorowe Urwisy” w piątek 5,12,19 kwietnia w godzinach 14:30 - 15:30, zajęcia bezpłatne, obowiązują zapisy,

- na Warsztaty Wielkanocne dla dzieci 5 kwietnia
godz. 17.00 wstęp wolny,

- na „Szukanie czekoladowych jajek i rodzinne warsztaty palemkowe” 7 kwietnia godz. 11.00, wstęp wolny,

- na NOWE ZAJĘCIA nauki gry w SZACHY wtorek godzina 16.30 informacje i zapisy u prowadzącego
Mariusza Berdygi pod nr. tel. 538 359 555,

Świetlica w URZUCIE zaprasza

- na spotkania w ramach programu „Seniorzy na
start!” 4 i 25 kwietnia godz. 18.00,
- na przedświąteczne warsztaty dla dzieci w ramach
zajęć „Malowane Łapki” w piątek 12 kwietnia godz.
17.00

Świetlica w ROZALINIE zaprasza
- Świetlica NOK w Rozalinie włącza się w akcję
Sprzątania Rozalina (30 marca, godz.10.00) organizowaną przez panią Sołtys i Radę Sołecką Wsi Rozalin. Tym razem za materię twórczą dla uczestników
sobotnich zajęć Grupy Plastycznej Dorosłych oraz
wszystkich chętnych posłużą śmieci, z których będzie
można skomponować obrazy. „Podobrazia” do kompozycji, ramy do obrazów, narzędzia, kleje oraz inne
potrzebne rzeczy, którymi będzie można wszystko połączyć będą dostępne dla uczestników akcji od godziny 12 w świetlicy NOK, gdzie przeprowadzimy warsztaty. Wybrane skończone prace będą eksponowane na
grodzeniu świetlicy a także wewnątrz.
Plan warsztatów:
10:00 -11:30 -uczestnictwo w akcji Sprzątania Rozalina
(zbiórka przy pętli autobusowej, sprzątanie, spotkanie

- na WARSZTATY LAS W SŁOIKU dla dorosłych
w dniach 3-5 kwietnia w godz. 16.00-18.30, wstęp wolny,
liczba miejsc ograniczona, zapisy do końca marca w świetlicy lub pod nr tel. 605-911-287,
- na WARSZTATY DEKORACJI WIELKANOCNYCH dla dzieci i dorosłych w dniach 10-12 kwietnia
w godz. 16.00-18.00, wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona, zapisy do końca marca w świetlicy lub pod nr tel.
605-911-287,
- na zajęcia SENSOPLASTYKI - 25 kwietnia godz.
16.00
Świetlica w WOLICY zaprasza
- do wzięcia udziału w konkursie „BABKA NA 12 SPOSOBÓW” zgłoszenia do 6 kwietnia a rozstrzygnięcie
konkursu w dniu 13 kwietnia o godz. 16.00, regulamin
i karta zgłoszeniowa do pobrania na stronie www.nok w
zakładce świetlicy.

ZAPRASZAMY

Szczegółowe informacje w zakładkach
poszczególnych świetlic na stronie
www.nok.pl

Sołtysowi wsi Parole
Mirosławowi Chruściakowi
z okazji
Dnia Sołtysa
podziękowania za pomoc i wsparcie działań realizowanych
w świetlicy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Parolach,
oraz
serdeczne życzenia zadowolenia z wykonywanej pracy,
wytrwałości oraz wielu serdecznych i przyjaznych ludzi
wokół.
Monika Majewska, Instruktor świetlicy NOK w Parolach
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Monika Majewska
Koordynator pracy świetlic

Rubrykę redaguje Kamila Michalska
Dyrektor NOK
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Niećpa 2019

15 marca 2019 r. w piątkowy
wieczór, młodzież z Gminnego
Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” po raz drugi uczestniczyła w koncercie zorganizowanym w ramach wydarzenia Niećpa
2019. Niećpa, to cykl imprez
o charakterze profilaktycznym,
której założeniem jest propagowanie zdrowego stylu życia bez
nałogów
Tak jak w ubiegłym roku support zagrał Zespół 100 % z Pio-

trem Nagielem na czele. Warto
wspomnieć, że tego artystę gościliśmy już w Nadarzynie przy
okazji III Nadarzyńskich Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia.
Utwory: Mówimy stop, Uciekam,
Dopóki masz wybór świetnie
wprowadziły publiczność w koncertowy nastrój.
Natomiast tegoroczną gwiazdą
wieczoru była Anna Wyszkoni.
Polska piosenkarka wykonująca muzykę z pogranicza popu

i rocka, kompozytorka i autorka
tekstów. Gwiazda wydała solowo
cztery albumy: Pan i Pani, Życie
jest w porządku, Kolędy wielkie
oraz Jestem tu nowa. Zobaczenie
artystki, znanej tylko ze szklanego ekranu, wywarło na dzieciach
ogromne wrażenie. Nikogo nie
trzeba było zachęcać do zabawy.
Słowa perfekcyjnie wykonanych
hitów: Oszukać los, Wiem, że jesteś tam, Biegnij przed siebie,
Mimochodem, Czy ten pan i pani
…utkwiły w głowach młodzieży,
co najmniej na czas powrotu do
Nadarzyna.
Jesteśmy pewni, że za rok
z przyjemnością weźmiemy udział
w tym wydarzeniu. Młodzież
z GODM „Tęcza” już debatuje,
kto będzie gwiazdą Niećpy 2020.
Każda forma propagowania zdrowego stylu życia bez nałogów jest
odpowiednia do spędzenia wspólnie wolnego czasu.

Kadra GODM Tęcza

Sport

Trening z mistrzami – już wkrótce rusza
Champions Handball Academy

Zgodnie z zapowiedziami w najbliższym czasie w naszej gminie ruszają zajęcia Champions Handball Academy. Dziś w Szkole Podstawowej w Ruścu odbył się pierwszy
- pokazowy trening. Poprowadzili go polscy mistrzowie, propagatorzy piłki ręcznej, pomysłodawcy i założyciele akademii – Sławomir Szmal, Karol Bielecki
i Grzegorz Tkaczyk. Podczas zajęć oprócz zabaw
ruchowych i gier, dzieci miały możliwość zapoznania się z podstawami tej dyscypliny sportu wprost od
wybitnych zawodników. Zajęcia Champions Handball

Academy rozpoczną się już wkrótce – a projekt skierowany jest do dzieci w wieku 6-10 lat i ma na celu
aktywizację poprzez sport wraz z popularyzacją piłki
ręcznej.

Zainteresowanych treningami w Akademii
prosimy o kontakt z trenerką Patrycją
Młynarską pod nr tel. 22 729 81 97
03 (238) marzec 2019
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Dwa złota, srebro i brąz - GLKS Nadarzyn w Indywidualnych
i Drużynowych Mistrzostwach Województwa w tenisie stołowym
Mistrzostw Polski. Duże zaangażowanie, wiele interesujących zagrań,
bardzo emocjonujące pojedynki zapreztowali Filip Frankowski, Adam
Kostecki, Olga Zawadzka, Dorota
Sass. Dojrzałym podejściem do gry
na punkty, mimo młodszego wieku,
wykazała się Blanka Kusińska, oraz
Marcel Szreniawa-Sztajnert. Drużyna chłopców i dziewcząt w ostateczności zajęła czwarte miejsce
w województwie.
W dniach 23-24.03 tenisiści stołowi klubu GLKS Nadarzyn brali
udział w rozgrywkach wojewódzkich. W sobotę w hali widowiskowo-sportowej Gminnego Ośrodka
Sportu zagościli najlepsi kadeci
i młodzicy z Mazowsza. Rozegrany
został Drużynowy Finał Województwa Mazowieckiego w kategorii kadet, oraz Indywidualne Mistrzostwa
Województwa w kategorii młodzik.
Złotymi medalistami gier drużynowych zostali: Tomasz Trzaskowski,
Filip Kostecki, Maksymilian Nawarski, tym samym wywalczyli
oni awans do Eliminacji Międzywojewódzkich, które odbędą się
30 marca w Lidzbarku Warmińskim.W grze podwójnej młodzicy:
Adam Kostecki (GLKS Nadarzyn)
i Mateusz Sakowicz (KS Spójnia
Warszawa) zdobyli srebro, a młodziczki: Dorota Sass, Olga Zawadzka wywalczyły medal brązowy.
W niedzielę w Drużynowym Finale Województwa Mazowieckiego

w kategorii juniorek najlepsze okazały się uczennice nadarzyńskiego
Liceum Ogólnokształcącego im.
Jana Pawła II - Dominika Gilewska
oraz Magdalena Kiełbik. Złote medalistki będą reprezentowały Gminę
Nadarzyn w Eliminacjach Międzywojewódzkich do Drużynowych

Gratulujemy wszystkim
zawodnikom dobrych
występów.
tekst: trenerka Magdalena
Milczarek

Aleksandra Falarz brązową medalistką Mistrzostw Polski
w grze podwójnej!
W 87. Indywidualnych Mistrzostwach Polski Seniorów rozgrywanych 2 i 3 marca 2019 roku nasza
zawodniczka Aleksandra Falarz
zdobyła brązowy medal w grze podwójnej w parze z Joanną Kiedrowską (UKS Chrobry Międzyzdroje).
W ćwierćfinale spotkały się z parą
deblową Kusińska/ Krzysiek. „Derbowy” mecz był bardzo wyrównany zakończył się wynikiem 3:2!
W turnieju deblowym Katarzyna
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Ślifirczyk wraz z Roksaną Załomską zajęły miejsca 5-8.W grze indywidualnej Paulina i Klaudia zajęły
miejsca 5-8, a Ola i Kasia miejsca
17-32. Wiktoria 33-64. Trener
GLKS Nadarzyn Marcin Kusiński
zajął miejsce 9-16 przegrywając
z Samuelem Kulczyckim 4:1
W grze mieszanej najlepsze
miejsce zajęła Paulina Krzysiek
w parze z Tomaszem Lewandowskim uplasowali się na pozycji 5-8

w walce o ćwierćfinał pokonali oni Katarzynę Ślifirczyk
i
Marcina
Kusińskiego.
W pierwszych rundach odpadła Klaudia Kusińska z Maćkiem
Kubikem i Aleksandra Falarz
w parze z Przemysławem Sałacińskim.
Rubrykę sekcji tenisa stołowego
redaguje Artur Kostecki
i Piotr Napiórkowski
fot. arch. GLKS Nadarzyn
03 (238) marzec 2019
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Sport szkolny
rek 5 marca br w Międzyborowie
reprezentowały powiat pruszkowski
w rejonowych mistrzostwach piłki
siatkowej dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych. W końcowej klasyfikacji uplasowały się na miejscu
piątym w rejoniewarszawsko-zachodnim. Natomiast 6 marca dziewczęta ze szkoły podstawowej w Ruścuw Iłowie - powiat sochaczewski
- w międzypowiatowym finale piłki
ręcznej - kategoria dzieci - zajęły miejsce trzecie - Gratulujemy.
Również w tym dniu w hali sportowej GOS przy ulicy Żółwińskiej
rozegraliśmy mistrzostwa powiatu
pruszkowskiego w piłce siatkowej
dziewcząt - kategoria młodzież.
Dziewczęta z trzecich klas gimnazjalnych w Nadarzynie bez straty seta wygrały turniej i łącznie
z dziewczętami z Michałowic, które zajęły miejsce drugie ( awansują
dwie drużyny dziewcząt z powiatu)
będą reprezentowały nasz powiat w
mistrzostwach rejonowych w Międzyborowie - 15 marca br.Gratulujemy i życzymy awansu do finału
wojewódzkiego. Nieco gorzej poszło chłopcom z trzecich klas gimnazjalnych w Nadarzynie, którzy
w końcowej klasyfikacji uplasowali się na miejscach 5/6 w powiecie.
Turniej rozegrano również w hali
sportowej GOS w Nadarzynie - 7
marca br. Natomiast duże słowa

uznania należą się chłopcom ze
szkoły Podstawowej z Nadarzyna i
Ruśca, którzy w Ursusie - 7 marca
2019 - w rejonowym turnieju piłki nożnej o puchar „ Tymbarku”
w swoich kategoriach wygrali turniej (Nadarzyn - kategoria U-12,
Rusiec - kategoria U-10) i będą
reprezentowali rejon warszawsko-zachodni w turnieju wojewódzkim
w Miętnem na początku kwietnia.
br. Życzymy dalszych awansów.
Trzeba również dodać , że w tym
turnieju startowali również chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Woli
Krakowiańskiej, którzy zakończyli
zawody na wysokim trzecim miejscu w rejonie.
W piątek 15 marca br dziewczęta
z trzecich klas wygaszanego gimnazjum zakwalifikowały się do finału wojewódzkiego piłki siatkowej
dziewcząt - kategoria młodzież.
Wygrały rejonowy turniej finałowy piłki siatkowej, który odbył się
w Międzyborowie. Zostały udekorowane złotymi medalami a szkołaotrzymała pamiątkowy puchar.
Gratulujemy i życzymy równie udanego startu w finale wojewódzkim.

Rodzinny Klub Baseballowy Akademia Schaby

latem nad Morzem i zimą w Polskich górach.
Na wiosnę otwieramy grupy Tenisowe oraz sportowo rekreacyjne
dla Osób z Niepełnosprawnościami
w formie integracji - zapraszamy
Wolontariuszy!
Nabory do wszystkich grup
w poniedziałki 25 marca oraz 1
i 8 Kwietnia rejestracja naborowa
pod adresem biuro@schaby.com
lub telefonicznie 513 144 019 trener Norbert.

28 lutego i 1 marca br w hali sportowej przy Szkole Podstawowej
w Ruścu rozegraliśmy mistrzostwa
powiatowe w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców szkół podstawowych - kategoriach dzieci.
W czwartek grały dziewczęta
a w piątek chłopcy. Naszą gminę
reprezentowali uczniowie ze Szkoły
Podstawowej w Ruścu. Dziewczęta
w końcowej klasyfikacji zajęły miejsce drugie w powiecie i zakwalifikowały się do turnieju rejonowego
(z naszego powiatu kwalifikowały
się dwie drużyny) , który odbędzie
się w Iłowie - powiat sochaczewski.
Mistrzyniami powiatu zostały
dziewczęta ze Szkoły Podstawowej
nr 9 w Pruszkowie a trzecie miejsce
przypadło dziewczętom z Michałowic. W piątek chłopcy ze Szkoły
Podstawowej w Ruścu uplasowali
się również na miejscu drugim, ale
nie awansowali do dalszych rozgrywek - awansuje jedna drużyna
chłopców z powiatu pruszkowskiego. Mistrzami powiatu zostali chłopcy z Michałowic - trzecie miejsce
z Otrębus a czwarte ze Szkoły Podstawowej nr 8 z Pruszkowa.
W mijającym tygodniu uczniowie
naszych szkół startowali w licznych
zawodach sportowych na terenie naszej gminy jak i na wyjazdowych.
Zaczęły dziewczęta z Liceum
Ogólnokształcącego, które we wto-

Baseball (base - baza ball - piłka)
to integracja, koedukacja, rekreacja
i sport wyczynowy.
Zapraszamy do nas Młodzież, od
4 do 18 lat. Nasza dyscyplina to połączenie sprytu i szybkiego myślenia na boisku.
Baseball jest już od dawna w naszych Polskich tradycjach zbliżony
do Palanta oraz Kwadranta.
Na boisku podobnym do ¼ pizzy – (ćwiartka koła) grają 2 drużyny po 9 zawodników, na zmianę
raz atakując, czyli odbijając piłkę
a raz grając w obronie, czyli robiąc
auty podobnie do naszego palanta.
Punkty otrzymujemy tylko w ataku
poprzez przebiegnięcie po wpisanym kwadracie, gdzie w każdym
z narożników znajduje się baza
podobnie jak w kwadrancie. Zadaniem obrony jest zrobienie 3 autów
aby dostać się na pozycję ataku.
Przy czym, wielkość naszej pizzy
jest zależna od wieku zawodników
- młodsi mała pizza i małe odległości pomiędzy bazami i odwrotnie
u zawodników starszych.
Baseball to współpraca w drużynie oraz umiejętności indywidualne
poszczególnych zawodników po03 (238) marzec 2019

łączone w całość kierowaną przez
trenerów.
Jesteśmy klubem rodzinnym!
Trenerki Oliwia i Agnieszka to córki Hanny i Norberta Każdy z 4 trenerów to ogromne doświadczenie
na boiskach Polski, Europy oraz
USA to byli i aktualni reprezentanci
Kadry Polski i aktywni zawodnicy
Baseballu i Softballu.
Podczas naszej dwuletniej działalności na terenie Gminy Nadarzyn
graliśmy w kilku turniejach rangi
Mistrzostw Polski oraz w turniejach
Międzynarodowych. W naszych
szeregach Mamy już pretendentów
do Kadr Narodowych U12 to Mikołaj Wąsiewicz, Kacper Jankowski,
Maks Howorus, Max Mayer. U15
Gabi Jankowska, Natasza Howorus,
Nina Koblak.
Serdecznie zapraszamy do nas na
zajęcia!
Treningi w poniedziałki i środy
od 14:30 do 16:30 w Woli Krakowiańskiej oraz od 17:00 do 19:00 w
Ruścu.
Grupy Baseballowe Koedukacyjne 4-7U; 8-10U; 11-12U; 13-15U;
16-18U.
Organizujemy Obozy sportowe

Materiały dotyczące sportu
szkolnego przygotował
Wiesław Iwaniuk - koordynator
sportu szkolnego

GLKS /sporty walki
W sobotę 2 marca odbył się ósmy
puchar Pamięci Żołnierzy Wyklętych. W Sochaczewie nie mogło zabraknąć reprezentantów Nadarzyna!
W kategorii open ograniczona formuła nasi wojownicy wywalczyli
dwa medale. Cezary Juszczyk po
pełnej dominacji zapaśniczej zdobył
srebrny medal a Michał Bednarski
szybkim poddaniem wywalczył brązowy medal. W kategorii do 93 kilo
błyszczał natomiast Jakub Szklarczyk. „Szklorzu” bardzo ciasnym
duszeniem wygrał srebrny medal.
Podopieczni Piotra Kurkusa po raz
kolejny pokazali świetne przygotowanie do zawodów. Gratulacje dla
zawodników i trenera!
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Sport

GLKS - sekcja piłki siatkowej
Kolejny pracowity miesiąc za
nami z czego oczywiście bardzo
się cieszymy! Do treningów dołączają kolejne dziewczęta, aby
móc w przyszłości reprezentować
barwy GLKS Nadarzyn. Tak więc
jeżeli Państwa córka lub wnuczka
zastanawia się, czy można teraz
rozpocząć przygodę z siatkówką
odpowiedź brzmi tak, serdecznie
zapraszamy.
Na tym etapie sezonu w sekcji
piłki siatkowej najwięcej dzieje się
w rozgrywkach minisiatkówki. Ma
to oczywiście bezpośredni związek
z tym, że kluczowe rozstrzygnięcia
na arenie wojewódzkiej, a później
krajowej dopiero przed nami.

Trójki trenera
Komendowskiego
2 marca trójki trenera Grzegorza
Komendowskiego rywalizowały
w Grodzisku Mazowieckim. Dla
części dziewcząt reprezentujących
GLKS Nadarzyn był to pierwszy
trójkowy start w tym roku. Część
zawodniczek według trenera zagrała „poniżej swoich umiejętności”,
ale my nadal pozostajemy mniej
krytyczni, bo 3 miejsce i brązowy
medal to znakomite osiągnięcie.
Nadarzyn II zajął 16, a Nadarzyn
III 13 miejsce. Serdeczne gratulacje dla wszystkich zawodniczek.
(fot. powyżej)

gim miejscu JKS SMS Jastrzębie, a na najniższym
stopniu podium uplasowały się zawodniczki GLKS
Nadarzyn. Co ciekawe do
meczu z naszym drugim
zespołem (który ostatecznie zajął 7 miejsce), nasz
pierwszy zespół plasował
się na pierwszym miejscu
klasyfikacji
generalnej.
Niestety dla naszej jedynki tym razem pojedynek
wewnątrzklubowy wygrał
drugi zespół. Była to doskonała
lekcja cierpliwości, walki do końca i utrzymywania koncentracji
do ostatniej piłki w turnieju. Nasz
trzeci i czwarty zespół zajął odpowiednio 12 i 32 miejsce. Gratulacje
dla wszystkich zespołów, dziewczęta postęp jaki prezentujecie
z treningu na trening jest ogromny!
W niedzielę rywalizowały trójki,
a na parkiet wybiegły 22 zespoły. Emocji podobnie jak w sobotę
nie brakowało. Zawodniczki nieco
starsze, a więc wymiany siatkarskie
jeszcze dłuższe i ataki mocniejsze.
Tym razem zwyciężył zespół Dwójka Zawiercie, a nasze dziewczęta
zajęły drugie miejsce. Najniższy
stopień podium zajęły dziewczęta
z zespołu Czwórka Aleksandrów.
Warto podkreślić, że w pierwszej
dziesiątce znalazły się jeszcze dwa
kolejne zespoły z Nadarzyna! Znakomite 8 miejsce zajął najmłodszy
zespół turnieju czyli Nadarzyn IV,
a 9 miejsce Nadarzyn II. Nadarzyn
III uplasował się na 18 miejscu.
Nasze najmłodsze dziewczęta tak
znakomitym wynikiem zaskoczyły
chyba najbardziej siebie, a apetyty
rosły z meczu na mecz. W gronie

MVP turnieju znalazła się nasza zawodniczka Ola Rybarczyk, brawa!
Sukcesy pod szyldem
nadarzyńskiego LO
Rozgrywki szkolne w wykonaniu
naszych zawodniczek uczących się
w nadarzyńskim LO można opisać
w bardzo prosty sposób – dominacja (fot.powyżej). Zwycięstwo
na hali GOS Nadarzyn przy ul.
Żółwińskiej w rozgrywkach gminnych, na tej samej hali zwycięstwo
w rozgrywkach powiatowych.
Zwycięstwo na hali w Międzyborowie w rozgrywkach na poziomie
tzw. międzypowiatu co oznacza
awans do rozgrywek wojewódzkich na co z niecierpliwością czekamy!
Powołania do kadry
Systematycznie przez cały miesiąc mieliśmy przyjemność i zaszczyt informować o kolejnych powołaniach naszych zawodniczek na
konsultacje kadrowe. Worek rozwiązała Ola Grzelak, (fot.poniżej)
następnie na zgrupowanie kadry
Polski U-14 powołano Wiktorię
Leśniewicz i Magdę Jureńczyk,

Ogólnopolski Turniej
Minisiatkówki
Dzieje się na hali przy ul.
Żółwińskiej. 9 i 10 marca rozegraliśmy Ogólnopolski Turniej
Mini-siatkówki
o
Puchar Wójta Gminy Nadarzyn.
Sobota była dniem rywalizacji dwójek. W zawodach wzięły
udział 52 zespoły z całego kraju.
Po bardzo wyrównanej grze górą
był zespół z Wyszkowa, na dru-
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a ostanie to najliczniejsze powołanie na konsultacje kadrowe
w ramach Siatkarskich Ośrodków Szkolnych dla Natalii Struzik, Oli Rybarczyk, Zuzi Szczęsnej oraz Oli Pruchniewicz.
Serce rośnie jak obserwuje się ciężką pracę i rozwój siatkarskiego rzemiosła u młodych siatkarek.
Pomorskie turnieje
Trenerka Dominika Leśniewicz
dwa kolejne weekendy poświęciła na występy swoich drużyn
w dwóch turniejach na Pomorzu –
najpierw Łeba i gra szóstek, a później Gdańsk i zmagania czwórki.
Około 1800 km pokonanych
w krótkim przedziale czasu,
a wszystko po to żeby dziewczęta mogły się zmierzyć w dwóch
dobrze obsadzonych turniejach.
Łeba to kolejny Maraton Siatkówki,
ostatecznie 9 miejsce, ale towarzystwo międzynarodowe. Trenerka
podsumowała krótko: „na tym etapie sezonu to dobry wynik”. Gratulacje dla Wiktorii Leśniewicz za
nagrodę MVP w naszym zespole.
Gdańsk to zupełnie inna historia.
Kolejny tydzień i mniejszy format
gry, ale emocje prawdopodobnie
jeszcze większe. Ponownie międzynarodowe towarzystwo, ograniczenie dla klubu do wystawienia maksymalnie jednego zespołu, a więc
z Nadarzyna wyruszyła nasza flagowa czwórka. Dziewczęta znały drogę, powietrze podobne jak
w poprzedni weekend, głód zwy-

cięstwa jeszcze większy. Po kilku pewnych zwycięstwach, paru
horrorach, oraz szczególnie po
emocjonującym finale przyszedł
czas na wielką radość, którą nie
sposób opisać to trzeba było zobaczyć na filmie, który umieściliśmy
na naszym
profilu
na
facebooku.
Gratulacje
i brawa, ale
pamiętajmy najważniejsze mecze dopiero
przed nami.
(fot. powyżej)
Argentyński
transfer
W połowie miesiąca dołączył
do nas nowy trener Carlos Martin
Benitez. (fot. poniżej) Argentyński
specjalista od pracy z młodzieżą
i bogatym doświadczeniem również z młodzieżowymi kadrami
narodowymi swojego kraju! Je-

steśmy niesamowicie dumni z faktu, że możemy zapewnić naszym
zawodniczkom możliwość pracy
z tak doświadczonym szkoleniowcem.
Turniej Sprawności Fizycznej
W ostatnim tygodniu marca rozpoczęliśmy pierwszy historyczny Turniej Sprawności Fizycznej
o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn.
Projekt ten ma na celu aktywizację młodszych uczennic gminnych szkół podstawowych. Trzy
proste konkurencje sprawdzające
ogólną sprawność fizyczną. Jesteśmy już po pierwszych szkolnych
testach, z których wyłonione zostaną reprezentantki danej szkoły
na gminny finał. Co ciekawe poza
nagrodami indywidualnymi, premiowana będzie również szkoła
z
największym
procentowym
wskaźnikiem uczennic które wzię-

ły udział w turnieju do ogólnej
liczby dziewcząt w rocznikach. To
fantastyczne jak wiele wspaniałych
emocji potrafi wywołać bieg wahadłowy, rzut piłką lekarską czy skok
w dal z miejsca. (fot. powyżej)
Jak widać dzieje się u nas tak
wiele, że nie sposób zmieścić
wszystkiego w rubryce WN. Dlatego serdecznie zapraszamy i zachęcamy do obserwowania naszej
strony na facebooku -> Siatkarki
GLKS Nadarzyn.
Rubrykę sekcji piłki siatkowej
redaguje Mateusz Stępień
fot. arch. GLKS Nadarzyn

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
03 (238) marzec 2019

39

NOK w obiektywie
Darcie kotów nie pierza, czyli
Dzień Kobiet w NOK

fot. M. Kołecka

fot. M. Kołecka

Anna Stec

Katarzyna Krysik

Iza Malczyk

Ewa Japał-Pac

fot. M. Kołecka

Jadwiga Śliwka
Muzodram „Moja Nina”
w wykonaniu Moniki Mariotti

Uczestnicy Ogólnopolskiej
Olimpiady Kreatywności

Spektakl „Akompaniator”
Edyta Olszówka i Piotr Polk
Dominika
Gnatek
w Kinie
Nokowym

Salon Poezji K40
Magdalena Schejbal i Ewa Telega

