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Wiadomości Nadarzyńskie

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 zasi-
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li 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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Szanowni Mieszkańcy
Ostatnie tygodnie to przede
wszystkim sprawa problemów
oświatowych i strajku nauczycieli.
Wszystkie szkoły podstawowe wraz
z oddziałami przedszkolnymi w Ruścu oraz LO z terenu naszej Gminy
wzięły udział w akcji strajkowej,
która rozpoczęła się 8 kwietnia.
W tym trudnym czasie ogromnym
wysiłkiem dyrektorów szkół i pracowników Urzędu Gminy udało się
przeprowadzić egzamin klas gimnazjalnych oraz ósmoklasistów. Urząd
Gminy starał się także wykorzystać
wszelkie dostępne możliwości, aby
dzieciom, których rodzice w okresie strajku nie byli w stanie zapewnić opieki - zagwarantować zajęcia
opiekuńcze. Nadarzyński samorząd
wspólnie z nauczycielami zrobili
wszystko, aby uczniowie i ich rodzice jak najmniej odczuli skutki tego
protestu.
Jako nieczynny w tej chwili nauczyciel, syn i mąż nauczycielki,
ale także Polak, rodzic, a tej chwili
samorządowiec w pełni solidaryzuję
się ze swoimi kolegami i koleżankami. Popieram postulaty zarówno te
płacowe jak również wszystkie działania, które mają na celu prawdziwe
zreformowanie podstaw programowych, a także zwiększenie wysokości
subwencji oświatowych dla samorządów przynajmniej do wysokości
80% ponoszonych przez nie kosztów
na funkcjonowanie samorządowych
placówek oświatowych. W naszej
Gminie w 2018 roku subwencja wynosiła zaledwie 26,7 % poniesionych
przez Gminę Nadarzyn kosztów na
funkcjonowanie publicznej oświaty. Proszę o powściągliwość w krytycznych, a czasami obraźliwych
opiniach. Nauczyciele, nie strajkują z powodów politycznych, tylko
ekonomicznych. Ich strajk to bardzo
trudny egzamin dla nas wszystkich
z demokracji i solidaryzmu społecznego. Nie można im jednak odbierać
prawa do godnego życia i konstytucyjnie zagwarantowanego prawa do
obywatelskiego protestu. Wierzę, że
Państwo również chcą, aby Wasze
dzieci były uczone przez odpowiednio wynagradzanych, w pełni profesjonalnych specjalistów, według
najnowszych metod i programów,
w bogato wyposażonych placówkach
z szeroką gamą zajęć, na których
Wasze pociechy będą mogły rozwi04 (239) kwiecień 2019

jać swoje pasje, talenty i zainteresowania. Dlatego w imieniu nauczycieli i swoim proszę o zrozumienie,
cierpliwość, wsparcie i w miarę możliwości współpracę w tym trudnym
dla wszystkich czasie. Bez wątpienia
polska edukacja wymaga prawdziwej, gruntownej przebudowy. Ulec
powinna zmianie karta nauczyciela,
pensum, programy, szkolnictwo pedagogiczne i sposób finansowania.
Jednak od samego mieszania łyżeczką w szklance herbata nie będzie
słodsza. Potrzebny jest cukier, czyli
PIENIĄDZE. Zaniedbania sięgają
wielu, wielu lat. Jeśli w czasach bardzo dobrej koniunktury gospodarczej na świecie, Europie i w Polsce,
kiedy polski rząd szerokim gestem
przeznacza miliardy na programy
socjalne, czy państwową telewizję
i w ciągu trzech lat nie przeprowadza
żadnej znaczącej reformy systemu
opieki społecznej, ochrony zdrowia, czy oświaty to się pytam kiedy? Kiedy nauczyciele mogą liczyć
na cukier, który w znaczący sposób
zmieni warunki ich życia i pracy
zawodowej? I jeszcze jak długo nasze Państwo będzie zadłużało się
u swoich samorządowców? Jak długo będzie ograniczało wysokość dopłat i zwiększało zakres obowiązków
zrzucanych na przysłowiowe plecy
wójtów, burmistrzów, prezydentów
miast, starostów, czy marszałków?
Kiedy nasz polski rząd usiądzie
z samorządowcami do rzetelnej debaty o reformowaniu szkolnictwa,
szpitali powiatowych, opiece społecznej, gospodarce komunalnej czy
ochronie środowiska? Unikanie lub
markowanie (wokół okrągłego stołu)
rozmowy problemów nie rozwiąże.
Co widać po rosnącej determinacji
nauczycieli w całej Polsce. A to, że
egzaminy gimnazjalne i klas ósmych
się odbyły to nie żaden sukces rządu w Warszawie, czy przedstawicieli
rządu w terenie to wyłącznie efekt
determinacji i zawodowego profesjonalizmu nauczycieli i pracowników samorządów w całym kraju oraz
wsparcia jakie pedagodzy otrzymują
od Rodziców i Młodzieży.
Kwiecień był także czasem rozpoczęcia realizacji nowych inwestycji.
Dzięki sprzyjającej aurze rozpoczęliśmy prace związane z naprawą destruktem kolejnych dróg gminnych.
Trwają też roboty przy powstaniu
nowych odcinków ścieżek rowe-

rowych (m.in. w Starej Wsi przy
ul. Pieczarkowej) oraz oświetlenia
(m.in. w Nadarzynie, czy Rozalinie). Kontynuowana jest budowa
kanalizacji w Rozalinie. W ostatnich
dniach Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn podpisało umowę na
bardzo ważną inwestycję, jaką jest
rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Młochowie. Co bardzo cieszy, widać pierwsze efekty lepszej współpracy z powiatem. Przykładem jest
zwiększenie kwoty przeznaczonej na
budowę skrzyżowania w Ruścu przy
ul. Osiedlowej i al. Kasztanowej,
czy też deklaracja wykonania ronda
przy wiadukcie łączącym Nadarzyn
z Ruścem oraz na skrzyżowaniu
Młochów – Parole.
Odliczamy dni do ważnego dla
Mieszkańców w związku z budową
trasy S8 otwarcia węzła Nadarzyn.
Szczególnie niecierpliwią się mieszkańcy Kajetan i wszyscy podróżujący w tamtym kierunku od miesięcy
zmuszeni do objazdów. Do końca
budowy odcinka trasy S8 przebiegającego przez naszą gminę zostało jeszcze kilka ważnych dla ruchu
kwestii, w tym m.in. budowa ronda
w Starej Wsi.
Przed nami długi weekend majowy
i dwa ważne święta. 2 maja Święto
Flagi dzień później Uchwalenia
Konstytucji 3 Maja. Nie zapominajmy o uczeniu symboli narodowych
i wywieszeniu flag państwowych.
Zaś podczas podróży i wycieczek
rowerowych zachowajmy szczególną ostrożność i bezpieczeństwo na
drogach.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn
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Inwestycje

Drogi
Oprócz remontów cząstkowych
i uzupełniania na bieżąco ubytków,
drogi o nawierzchniach tłuczniowych naprawiane są poprzez położenie warstwy destruktu. W ostatnim czasie w ten sposób naprawione
zostały: ul. Akacjowa w Nadarzynie, Krokusowa i Borówkowa
w Starej Wsi, Miodowa i Wesoła
w Strzeniówce, ul. Bielińska
w Urzucie. Następnie naprawione
zostaną ulica Rzewuskiej w Rozalinie, Słowicza i Turkusowa w Ruścu.

ul. Krokusowa - Stara Wieś

Ścieżki rowerowe

Rozpoczęto prace przy ul. Pieczarkowej w Starej Wsi. Przygotowywane są projekty wykonawcze
dla odcinka Młochów – Krakowiany (ul. Pieczarkowa, fot.poniżej).

Trasa S8
Jesteśmy w stałym kontakcie
z
wykonawcami
przebudowy,
obecnie trwają intensywne prace
na węźle Nadarzyn oraz w obrębie
skrzyżowania ul. Grodziskiej i Mszczonowskiej w Starej Wsi.
Wykonawca planuje udostępnienie kierowcom węzła jeszcze
w kwietniu. Należy pamiętać, że
mimo otwarcia nowych odcinków,
na przebudowywanej trasie mogą

być realizowane różnego rodzaju
prace wykończeniowe. W związku
z tym trzeba się liczyć z chwilowymi utrudnieniami oraz zachować
szczególną ostrożność. Zakończenie
wszystkich robót planowane jest do
5 sierpnia 2019 r.

Kanalizacja
Trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w Rozalinie
przy ulicy Młochowskiej
(odcinek), Chmielnej, Żytniej, Jagodowej, Uroczej (odcinek), Migdałowej, Przemysłowej (odcinek).
Termin realizacji tego zadania do
30.10.2019 r.

Oświetlenie uliczne
Trwają prace związane z budową oświetlenia ulicznego; w Walendowie przy ul. Sadowej, w Woli
Krakowiańskiej przy ul. Przytulnej,
w Ruścu przy ul. Środkowej, w Wolicy przy ul. Pastelowej, w Rozalinie
przy ulicy Kawalerskiej, w Nadarzynie przy ul. Granicznej, ul. Babiego
Lata (fot. powyżej), łącznik pl. Poniatowskiego - Pastewnik, w Starej
Wsi przy ul. Brackiej, w Kajetanach
przy ul. Rosy. W Strzeniówce przy
ul. Kukułki - podwieszenie przewodu
i oprawy oświetlenia ulicznego. Termin realizacji zadania do 30.06.2019 r.

Złożono do Starostwa dokumentację w celu uzyskania pozwolenia
na budowę centrum przesiadkowego w Nadarzynie w ramach projektu
Parkuj i Jedź. W związku z tą inwestycją prowadzona jest przebudowa
ul. Granicznej.
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Bezpieczne skrzyżowanie przy ulicy
Osiedlowej jeszcze w tym roku!
W 2018 roku ówczesny Zarząd
powiatu ogłosił przetarg na wykonanie nowego skrzyżowania drogi
gminnej ul. Osiedlowej z powiatową aleją Kasztanową przy szkole w Ruścu. Niestety w związku
w wysokimi kosztami powiat zrezygnował z tej inwestycji. Wójt Zwoliński zaproponował wówczas wykonanie w zamian nakładki asfaltowej
w alei Kasztanowej oraz przebudowę ul. Klonowej w Kajetanach, do
której Gmina dołożyła się w kwocie
250.000 złotych.
Po samorządowych wyborach
w listopadzie 2018 roku władze gminy rozpoczęły rozmowy z nowym
Starostą i powołanym nowym Zarządem powiatowym.
Na początku tego roku władze
starostwa dokonały objazdu dróg
powiatowych w gminie Nadarzyn. W ich efekcie ustalono, że
w pierwszej kolejności Powiat
zrealizuje:
inwestycję
przebudowy skrzyżowania ul. Osiedlowej z aleją Kasztanową w Ruścu
w związku z ruchem jaki na tym
odcinku tworzy się przy dowożeniu dzieci do szkoły podstawowej
oraz zostanie stworzona nowa organizacja ruchu na ulicy Nad Utratą
w Walendowie mająca na celu ograniczenie częstego przekraczania
prędkości. W tym drugim przypadku nowe władze powiatu poprawią
błąd poprzedniego Zarządu, który
mimo sprzeciwu gminy Nadarzyn

Władze powiatu pruszkowskiego oraz przedstawiciele
UG Nadarzyn podczas objazdu.

i mieszkańców sołectwa połączył
ulicę Nad Utratą z Centrum chińskim w Wólce Kosowskiej (czym
chwalił się, przed jesiennymi wyborami samorządowymi radny powiatowy Dariusz Nowak z PiS,
w poprzedniej kadencji także członek Zarządu Powiatu) przed oddaniem węzła Nadarzyn na S8, co skumulowało ruch kupców i klientów
targowiska do
węzła Paszków
przez
Walendów. W
efekcie w ciągu ostatnich
5
miesięcy
na tej trasie
doszła
do
kilku poważ-

nych wypadków, w tym ze skutkiem
śmiertelnym.
Dzięki podjętym działaniom
i przeprowadzonym rozmowom Zarząd Powiatu Pruszkowskiego przeznaczył na budowę skrzyżowania ul.
Osiedlowej z al. Kasztanową w Ruścu 1.200.000 zł. (choć zaplanowane
było pierwotnie na 2019 r. 800.000
zł), o czym poinformowała nas po

sesji Rady Powiatu Radna i członek Zarządu Agnieszka Kuźmińska.
Mamy nadzieję, że jest to początek dobrej współpracy władz
starostwa powiatowego i nadarzyńskiego samorządu, która zaowocuje przemyślanymi inwestycjami na terenie naszej gminy.

Referat Inwestycji
04 (239) kwiecień 2019
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Kolejne prawomocne wygrane gminy Nadarzyn
W poniedziałek (1 kwietnia br.) w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie odbyła
się rozprawa w kolejnej sprawie o publikację sprostowania. Od korzystnego dla
gminy wyroku w I instancji z września
2018 r. bezskutecznie odwołał się redaktor naczelny Nadarzyn.TV. Sąd oddalając meritum jego apelacji uznał, że wiadomości zawarte w pierwotnym artykule
ewidentnie były nieścisłe i powinny zostać sprostowane zgodnie z wnioskiem
Wójta Dariusza Zwolińskiego. Wyrok
jest prawomocny.
Tym samym, poza zwrotem Gminie
kosztów procesu w kwocie blisko 2.000
zł za obie instancje, portal internetowy
musi opublikować sprostowanie.
red.
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Prawomocnym wyrokiem redaktor naczelny nadarzyn.tv zobowiązany jest do publikacji kolejnego sprostowania. 11 kwietnia br. w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie (po odwołaniu od wyroku w pierwszej instancji) odbyła się rozprawa w sprawie o publikację następnego sprostowania.
Tym samym, poza zwrotem gminie kosztów procesu w kwocie ponad 1800 zł, portal internetowy musi
opublikować sprostowanie.
red.
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Z prac
Rady Seniorów
Podczas II sesji, która odbyła się
20 marca 2019 roku Rada Seniorów zaproponowała zbudowanie

8

ogródka jordanowskiego dla dzieci w wieku 1-7 lat na terenie parku
w Młochowie oraz przeniesienie
siłowni z terenu OSP Młochów
również do parku w Młochowie.
Rada Seniorów i Stowarzyszenie
Seniorów podjęły się organizacji
akcji wspólnego sprzątania gminy

Nadarzyn. Termin wyznaczono na
11 maja, przy współpracy Urzędu
Gminy, PU Hetman, radnych i sołtysów.

Anna Szabat
Przewodnicząca Rady Seniorów
Gminy Nadarzyn
04 (239) kwiecień 2019
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Wiceminister handlu Chin z wizytą w Nadarzynie

11 kwietnia 2019 r. w Warszawie odbyło się Europe-China Economic and Trade Forum (Forum
Gospodarcze Polska – Chiny). Już
dzisiaj w gminie Nadarzyn gościł
wiceminister handlu Chińskiej Republiki Ludowej pan Bingjin Xu.
Rozmowy dotyczyły sprzyjających
w gminie warunków do rozwoju
średnich i dużych przedsiębiorstw
w tym z branży motoryzacyjnej.
W środę rano w budynku Urzędu
Gminy Nadarzyn spotkali się wiceminister handlu Chińskiej Republiki
Ludowej Bingjin Xu (Ministry of
Commerce of the People’s Republic of China), wicepremier Janusz
Piechociński, wójt gminy Nadarzyn
Dariusz Zwoliński wraz z zastępcą
Januszem Rajkowskim. Poruszano
tematy związane z możliwościami exportu towarów z Polski do

Chin, budową bazy danych innowacyjnych firm i wysokiej jakości
produktów, które będą mogły być
eksportowane do Chin, pozyskanie
kontaktów handlowych i nawiązanie
współpracy z polskimi producentami, zainteresowanymi eksportem

„Węze ł N a d a r z yn”
- ot wa rc ie
2 9 kw iet ni a br.

Jak nas poinformował Wykonawca przebudowy wprowadzenie organizacji ruchu umożliwiające korzystanie z węzła Nadarzyn ma
nastąpić w poniedziałek 29 kwietnia 2019 r. w
godzinach popołudniowych. Zakończenie całości inwestycji planowane jest do 05.08.2019 r.
Przypominamy, że jeszcze na etapie prac projektowych Gmina Nadarzyn zabiegała o wybudowanie 3 pasów do węzła Nadarzyn oraz
przedłużenie serwisówki od ul. Komorowskiej wzdłuż trasy głównej do ul. Kościelnej.
04 (239) kwiecień 2019

swoich produktów do Chin. Gość
stwierdził, że spodobała mu się nasza gmina i nie wyklucza możliwości przyszłej współpracy, zwłaszcza,
że zarówno lokalizacja gminy jak
i klimat inwestycyjny sprzyjają rozwojowi przedsiębiorstw.
Głównym organem wspierającym
Forum Gospodarcze Polska – Chiny
jest chińskie stowarzyszenie rządowe CEATEC (China-Europe Association for Technical and Economic
Cooperation), akredytowane przez
Ministerstwo Handlu Chińskiej
Republiki Ludowej. Forum realizowane jest w ramach inicjatywy Nowego Jedwabnego Szlaku (One Belt
One Road), która ma na celu poprawę współpracy gospodarczej krajów
wchodzących w jej skład.
red.

W pierwotnych planach GDDKiA droga serwisowa
miała przebiegać ul. Warszawską, generując ruch w
centrum miejscowości. Gmina Nadarzyn wynegocjowała, że droga serwisowa będzie przebiegała po
terenach wykupionych przez GDDKiA od stowarzyszenia Strażnica Towarzystwo Biblijne i Traktatowe
(Świadkowie Jehowy).

red.
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Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni
ścieków w Młochowie
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn podpisało umowę na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków
w Młochowie. To obecnie nasza największa inwestycja, której zakończenie planowane jest na marzec 2020 r. Eksploatowana od ponad 20 lat obecna oczyszczalnia lata świetności

ma dawno za sobą. Po rozbudowie przyjmie znacznie więcej ścieków (średnio 420 m3 na dobę, maksymalnie 630 m3). Będzie nowocześniej, sprawniej,
taniej w eksploatacji, a co najważniejsze dla mieszkańców -HERMETYCZNIE. Koniec z nieprzyjemnymi zapachami.
red.

Wybory sołtysów i rad sołeckich – kolejne terminy

Wybory sołtysów i rad sołeckich –
kolejne terminy
W kwietniu odbyły się kolejne zebrania wiejskie, zwołane przez
Wójta Gminy Nadarzyn w związku
z upływem kadencji organów sołectw.
Podczas zebrania sołeckiego sołectwa Kajetany (8 kwietnia), które odbyło się w Nadarzyńskim Ośrodku
Kultury przeprowadzono wybory
rady sołeckiej. Wybrani członkowie
rady sołeckiej: Daniel Piętka, Anna
Kubik, Zbigniew Kasprolewicz, Ryszard Podolak, Anna Stec.
9 kwietnia nowych członków rady
sołeckiej i sołtysa wybrali mieszkańcy Strzeniówki. Sołtys - Andrzej

Pietrzak, radni sołectwa Strzeniówka: Andrzej Gawroński, Elżbieta
Bośka, Tomasz Tybora, Stanisław
Małek, Jarosław Rogojsz.
11 kwietnia podczas zebrania wiejskiego sołectwa Młochów mieszkańcy wybrali swojego sołtysa
i skład rady sołeckiej. Sołtys - Sławomir Kucharski, radni sołectwa
Młochów: Andrzej Jakubowski,
Włodzimierz Kowalski, Tadeusz
Batory, Robert Godula, Edward Wasilewski, Stanisław Wojciechowski.
15 kwietnia nowych członków rady
sołeckiej i sołtysa wybrali mieszkańcy Ruśca. Sołtysem została Karolina Piotrowska, do rady sołeckiej
wybrano: Annę Milecką, Agnieszkę

Śliwińską, Anetę Wrzecionowską,
Danutę Cywińską oraz Tomasza Bęzaę.
Przed nami kolejne wybory sołtysów i rad sołeckich:
25 kwietnia Wola Krakowiańska,
miejsce zebrania SP Wola Krakowiańska, godz. 18:00
26 kwietnia Krakowiany, miejsce
zebrania SP Wola Krakowiańska,
godz. 18:00
29 kwietnia Parole, wybór rady sołeckiej, miejsce zebrania świetlica
NOK, godz. 18:00
7 maja Stara Wieś, miejsce spotkania świetlica Przedszkola Bajkowy
Lasek, godz. 18:00

100 - latek ze Strzeniówki

Niecodzienną uroczystość setnych urodzin
obchodził mieszkaniec Strzeniówki pan Florian
Nowicki. Z okazji tego pięknego jubileuszu najserdeczniejsze życzenia oraz gratulacje złożyli
wójt gminy Nadarzyn Dariusz Zwoliński, wiceprzewodniczący Rady Gminy Nadarzyn Andrzej
Pietrzak oraz kierownik USC Iwona Malinowska. Pan Florian wraz z rodziną przyjęli gości
z radością i wzruszeniem. Jubilat opowiedział
o swoich losach podczas II wojny światowej.
Mimo ciężkich przeżyć nie zatracił pogody ducha i radości życia.

red.
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Wybory do Europarlamentu 2019
W związku z zarządzonymi na 26 maja br. wyborami posłów do Parlamentu Europejskiego
zamieszczamy poniżej spis obwodów do głosowania na terenie Gminy Nadarzyn.
Lokale wyborcze czynne będą w godzinach 7.00 -21.00.
W 13 wielomandatowych okręgach wyborczych wybierzemy 52 europosłów,
którzy na następne 5 lat zasiądą w ławach w Strasburgu i Brukseli.

04 (239) kwiecień 2019
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O Ś W I ATA

Strajk nauczycieli

W naszej gminie, podobnie jak w całej Polsce od 8 kwietnia br. trwa strajk nauczycieli. Według danych Związku
Nauczycielstwa Polskiego, przystąpiło do niego 75%
szkół i przedszkoli. W szkołach publicznych na terenie
gminy Nadarzyn nie ma zajęć dydaktycznych. W międzyczasie ogromnym wysiłkiem głównie dyrektorów szkół
i pracowników Urzędu Gminy odbyły się egzaminy klas
gimnazjalnych i ósmoklasisty. Przebiegły bez zakłóceń.
W sumie przystąpiło do nich 274 uczniów – w tym 114
gimnazjalistów i 160 ósmoklasistów. Do ich przeprowadzenia skierowani byli wszyscy dostępni nauczyciele
i gminni pracownicy z kwalifikacjami zawodowymi.
W dniach kiedy odbywały się egzaminy ósmoklasistów w szkołach podstawowych zajęcia opiekuńcze
były zawieszone. Dla dzieci, których rodzice nie byli
w stanie zapewnić opieki od poniedziałku 15 kwietnia do
środy 17 kwietnia przygotowane były propozycje m.in.
zajęć sportowych (prowadzonych przez instruktorów

Gminnego Ośrodka Sportu), warsztaty w Nadarzyńskim
Ośrodku Kultury i świetlicy NOK w Parolach i Bibliotece Publicznej (prowadzone przez instruktorów NOK
i Pracowników Biblioteki). Przez cały okres strajku Publiczne Przedszkola gminne: w Nadarzynie, Młochowie
i Wolicy pracowały normalnie. Podobnie Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” proponowało zajęcia opiekuńcze w godz. 8.30 - 16.30 (zarówno w swojej siedzibie w Nadarzynie, jak i w Młochowie). Dzieci
w wieku przedszkolnym: 3 - 6 lat, mogły także, w miarę
wolnych miejsc, korzystać z placówek niepublicznych.
Składam szczególne podziękowania dyrektorm jednostek organizacyjnych gminy Nadarzyn, GOS, NOK, Biblioteka Nadarzyn, GODM.
Dziękuję również organom prowadzącym przedszkola
niepubliczne za umożliwienie opieki przedszkolnej w ich
placówkach.
Maria Aleksińska
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświatowego

Uczniowie z liceum w Nadarzynie gośćmi
Ambasady USA i American Center Warsaw
motywowania kobiet w dążeniu do
osobistych sukcesów.
Wydarzenie IN FOCUS to okno
na świat dla naszych uczniów oraz
możliwość wykorzystania w praktyce języka angielskiego. Swoim zainteresowaniem i nienaganną prezencją godnie reprezentowali nie tylko
swoją szkołę, ale też naszą lokalną
nadarzyńską społeczność.

27 marca 2019, z okazji setnej
rocznicy polsko—amerykańskich
relacji dyplomatycznych Ambasada USA i American Center Warsaw
zorganizowały spotkanie z cyklu
IN FOCUS, gdzie w panelu dyskusyjnym wzięli udział polscy i amerykańscy eksperci reprezentujący
organizacje pozarządowe, biznes,
środowiska akademickie, media oraz administrację rządową. W wydarzeniu wzięła
również udział Ambasador
USA GEORGETTE MOSBACHER, która oficjalnie
zaingurowała „spotkanie na
szczycie”.
Uczniowie z klas z rozszerzonym angielskim z nadarzynskim LO wraz ze swoją
nauczycielką
Magdaleną
Drzewiecką (Ambasadorem
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English Teaching) zostali zaproszeni
na to wyjątkowe wydarzenie dzięki
fundacjom NIDA i polsko-amerykańskiej fundacji FREEDOM. Mieli
okazję wysłuchać wymiany opinii
na temat wzmocnienia roli kobiet
w sferze zawodowej i społecznej,
wyzwań, możliwości oraz wspólnie zastanowić się nad pomysłami

Temat spotkania w oryginalnej
wersji:
WOMEN EMPOWERMENT IN FOCUS. OPPORTUNITIES AND OBSTACLES FOR
EMPOWERMENT OF WOMEN
IN PROFESSIONAL AND SOCIAL SPHERES.
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Matematyka zawsze dobrze tyka
Autorski projekt matematyczny Agnieszki Michalczyk nauczycielki w Szkole Podstawowej
w Młochowie pt. „SZKOLNY TYDZIEŃ MATEMATYCZNY I GEOMETRIA W PRAKTYCE”
dofinansowany przez Fundację mBanku!!!
Rok 2019 został ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem
Matematyki. Pomysłodawcy chcieli
w ten sposób uczcić zasługi i osiągnięcia
polskich matematyków. My również
o nich nie zapomnieliśmy. Przygotowaliśmy moc atrakcji i konkursów
w ramach Szkolnego Tygodnia Matematycznego pt. „Matematyka zawsze dobrze tyka”, który odbył się
w dniach 11-15 marca 2019 r. To była
już V edycja Tygodnia Matematycznego
w naszej szkole. W tym roku uzyskaliśmy dofinansowanie do tego projektu
w wysokości 4000 zł z Fundacji mBanku, w ramach którego mogliśmy zakupić nagrody i pomoce dydaktyczne, rekwizyty do przedstawienia oraz opłacić
transport na planowaną wycieczkę matematyczną.
Wydarzenia towarzyszące nam
podczas Tygodnia Matematycznego:
Szkolna Wystawa Klocków LEGO,
nasi uczniowie mogli pochwalić się
własnoręcznie wykonanymi konstrukcjami.
Wystawę
uświetniły
warsztaty pt. „Grawitacja” zorganizowane przez firmę EDUKIDO pod-

zostali: I miejsce: Antoni Burek i Aleksander Augustyn, II miejsce: Gabriela
Jurga i Maja Turek, III miejsce: Pola
Palmowska.
Był również czas na matematyczne
rozgrywki klasowe. Uczniowie każdej
klasy mieli możliwość zawalczenia
o tytuł mistrza w odpowiedniej kategorii. Oto laureaci poszczególnych kategorii: Kl. 0 „Mistrz łączenia elementów
w zbiorach”- Krystyna Urbanek, kl. 1
„Mistrz Labiryntu”- Weronika Wegnerowska i Mikołaj Cupriak, kl. 2 „Mistrz
dodawania i odejmowania” – Kaja Guzek, Gabriel Plebanek i Aleksander Kiliński, kl. 3 „Mistrz tabliczki mnożenia”
– Gabriela Jurga, kl. 4 „Mistrz tabliczki
dzielenia” – Gabriela Skarzyńska, kl.
5 „Mistrz potęgowania” – Jakub Gutowski, kl. 6 „Mistrz ułamka godziny”
– Marta Barej i Jakub Chemijewski, kl.
7 „Mistrz pierwiastkowania” – Jakub
Warych, kl. 8 „Mistrz Twierdzenia Pitagorasa” – Jan Barej.
14 marca to Dzień Liczby Pi. Tego
dnia uczniowie klas starszych zmierzyli się z grą w kółko i krzyżyk, ale
o zmienionych znakach, oczywiście

czas których uczniowie mieli okazję
poznać nowe pomysły na zabawę
z klockami LEGO. Dziękujemy bardzo
pani Joannie Wojtyczce za wspaniałą
zabawę (fot.powyżej).
Poznaliśmy laureatów konkursu na
najciekawszy komiks matematyczny.
Okazało się, że mamy wielu bardzo
kreatywnych uczniów. Zwycięzcami

z liczbą Pi i jej przybliżeniem tj. 3,14
w rolach głównych.
Zwieńczeniem Tygodnia Matematycznego było przedstawienie pt.
„Matematyka zawsze dobrze tyka”.
Młodzi aktorzy w sposób niezwykle
humorystyczny przedstawili sylwetki największych polskich matematyków. Mieliśmy również możliwość
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posłuchania matematycznej inwokacji
– „Matmo Królowo Moja!” w wykonaniu uczniów klasy V oraz niezwykłego, premierowego wykonania piosenki
„W matmie dziś się zakochałem”, z treścią zasad matematycznych, na melodię
znanej wszystkim piosenki „Miłość
w Zakopanem”. Aktorzy wykazali się
wielkim zaangażowaniem i zostali bardzo ciepło przyjęci przez publiczność.
W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować zastępcy wójta gminy Nadarzyn panu Januszowi Rajkowskiemu za
przyjęcie zaproszenia oraz za wyjątkowy wykład wyjaśniający twierdzenie
Stefana Banacha :)
Pomimo zakończenia Tygodnia Matematycznego, nasza przygoda z matematyką trwa nadal. Uczniowie klasy IV
przygotowali kolorowy metr kwadratowy.
5 kwietnia klasy III i IV wzięły udział
w geometrycznej lekcji w lesie. Uczniowie dzięki pomocy pana Michała Gubały, który jest leśniczym i naszym niezastąpionym przewodnikiem, mieli okazję
wykonać pomiary sadzonych przez siebie 3 lata temu sosen. Mierzyli również
obwód działki, na której pięknie rosną
sadzonki. Wykonano także pomiary
niespodziewanego gościa – jaszczurki.
Ognisko, kiełbaski i pieczone słodkie
pianki zakończyły to miłe spotkanie.
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie poczęstunku.
Jak widać matematyka wcale nie
musi być nudna i trudna. Dziękujemy
wszystkim osobom zaangażowanym
w realizację projektu, Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Przedstawicielom
Gminy Nadarzyn oraz Fundacji mBanku za wspólny, aktywny czas z matematyką.

Realizatorzy projektu:
Agnieszka Michalczyk
Renata Andraka
Agnieszka Kmieć
Joanna Kowalska
Hanna Wiśniewska
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„Tydzień Matematyczny”

W dniach od 11 do 15 marca bieżącego roku w naszej
szkole
obchodziliśmy
„Tydzień Matematyczny”. Podczas
tego tygodnia uczestniczyliśmy
w wielu ciekawych wydarzeniach
i atrakcjach. Obchody zakończyły
się uroczystym apelem oraz przedstawieniem, w którym wzięli udział
uczniowie naszej szkoły, organiza-

torami byli nasi nauczyciele.
W poniedziałek podziwialiśmy wystawę konstrukcji z klocków Lego
zbudowanej przez
uczniów naszej szkoły. Przeprowadzono
też warsztaty o grawitacji zorganizowane przez firmę Edukido, podczas których
również były wykorzystane konstrukcje
z klocków Lego, co
bardzo nam się podobało.
We wtorek panie
nauczycielki rozwiesiły wszystkie komiksy o tematyce matematycznej, przygotowane
przez uczniów naszej szkoły w ramach konkursu na najlepszy komiks
matematyczny. Zwycięzcą z naszej
klasy został Antek Burek.
Przez kolejne dni trwały próby do przedstawienia pod tytułem
„Matematyka zawsze dobrze tyka”.
Zostało ono wystawione w piątek
podczas
apelu.
W występach brali udział uczniowie z klasy IV, V
i VI. Dzieci z klasy IV były przebrane za znaki
matematy czn e .
Każdy powiedział
krótką rymowankę matematyczną

i wspólnie wykonaliśmy piosenkę
pod tytułem: „W matmie dziś się
zakochałem”, która była przeróbką
znanej piosenki „Miłość w Zakopanem’. Klasa V recytowała wiersz
- Inwokację Adama Mickiewicza,
oczywiście zabawnie przerobioną
na tematykę matematyczną. Uczniowie klasy VI wystawili przedstawienie o tematyce matematycznej. Grali w nim role Królowej Matematyki,
nauczycielki matematyki, uczennic
oraz kilku znanych polskich matematyków.
Na widowni siedziały dzieci z naszej szkoły oraz zaproszeni rodzice.
Na zakończenie przemawiał specjalny gość – Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn, który podziękował nauczycielom i uczniom za wspaniałe
przygotowanie tego tygodnia. Zadał również kilka matematycznych
zagadek. Chociaż na sali podczas
występów było tłoczno to panowała
radosna i wesoła atmosfera.
Doceniamy pracę organizatorów tego wyjątkowego tygodnia,
a zwłaszcza Pani Agnieszki Michalczyk, która była głównym organizatorem obchodów. Bardzo nam
się podobały warsztaty, piosenki,
przedstawienie i plakaty na ścianach. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również będziemy mogli wziąć udział w takim ciekawym
wydarzeniu.
Gabriela Plich
uczennica kl. 4

Sukcesy językowe naszych licealistów!

Liceum w Nadarzynie jest akredytowanym ośrodkiem przeprowadzania międzynarodowych egzaminów
takich jak TOEFL czy TOEIC. Jak co
roku, na początku drugiego semestru,
uczniowie klas z rozszerzonym angielskim pisali egzamin TOEFL Junior.
Egzamin TOEFL (Test of English as
a Foreign Language) sprawdza umiejętność rozumienia i posługiwania się
językiem angielskim w środowisku
szkolnym i akademickim. W przypadku egzaminu TOEFL Junior umiejętności językowe sprawdzane są do
poziomu B2 czyli upper-intermediate
(zaawansowanego).
Wiele szkół i uczelni wyższych, na
których językiem wykładowym jest
angielski wymaga od swoich studentów, których językiem ojczystym nie
jest angielski, zdania tego egzaminu. Co więcej, uzyskanie certyfikatu
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umożliwia uczniowi oficjalne potwierdzenie swojej znajomości jęz.angielskiego w ubieganiu się o pracę czy
uczestnictwo w różnych anglojęzycznych przedsięwzięciach.
Mamy przyjemność ogłosić, iż
w tym roku szkolnym 24 licealistów
uzyskało najwyższy poziom egzaminu,
a troje uczniów otrzymało MAKSYMALNĄ liczbę punktów (900), nie
popełniając ani jednego błędu.
Trójka „ bezbłędnych” uczniów to:
Natalia Kwapisz 1B, Dawid Perczyński 1B, Wojciech Borzym 2B.
Na szczególne wyróżnienie zasługują również uczniowie, którzy popełnili
tylko jeden błąd: Igor Zaprzałek 1B,
Jakub Kornatowski 1A, Kuba Osełka
1B.
Test zdawali również uczniowie
ostatniego już rocznika gimnazjum,

klasa 3D i 3E. W
klasie 3D najwyższy poziom uzyskało 10 osób, w
klasie 3E 2 osoby.
Na szczególne wyróżnienie zasługują osoby, które popełniły tylko jeden błąd: Wiktor Seredyn
3D, Jan Wilk 3D.
Wszystkim laureatom gratulujemy
uzyskanych wyników i życzymy kolejnych sukcesów. Zainteresowanych
nazwiskami wszystkich uczniów, którzy uzyskali najwyższy poziom egzaminu TOEFL Junior odsyłamy na
oficjalną stronę liceum lub stronę na
facebook’u.

Magdalena Drzewiecka
Egzaminator ETS Global
Nauczyciel jęz. angielskiego
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Pro j ekt p ows ze ch n e j n a u k i p ł y wa n ia
„Umi em p ł y wa ć – 201 9” w g m in ie N adarzyn
Projekt realizowany w ramach Państwowego Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina Nadarzyn
otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystki w wysokości 34.000,00 zł. W ramach projektu
wszystkie chętne dzieci z klas I-III
(180 uczniów ze wszystkich szkół
podstawowych gminy Nadarzyn) będą
uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauki pływania. W ramach projektu dofinansowywane jest,
dla każdego uczestniczącego w programie ucznia, 20 godzin zajęć na pływalni pod opieką instruktorów pływania.W ten sposób zostaną zrealizowane
główne cele projektu: upowszechnienie aktywności fizycznej wśród dzie-

ci,
profilaktyka
przeciwdziałania i
korygowanie wad
postawy, poprzez
skierowaną
do
uczniów
ofertę
uczestnictwa
w
dodatkowych zajęciach sportowych,
wyrównywanie
szans w dostępie
do infrastruktury
sportowej poprzez
objęcie projektem w szczególności
uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie wybudowano
krytej pływalni. Zajęcia zakończone zostaną sprawdzianem z podsta-

Sprzątanie Rozalina

Już piąty rok z rzędu mieszkańcy
Rozalina sprzątali swoją wieś i okoliczne lasy.
Program niezmienny spotykamy się
przy pętli autobusowej, ubieramy kamizelki odblaskowe, rozdzielamy worki na śmieci i rękawiczki i wyruszamy
w teren. Po sprzątaniu spotykamy się
przed świetlicą na wspólnego grilla.
Pogoda jak co roku dopisała i rąk do
pracy też nie zabrakło. W naszej akcji
uczestniczyli duzi i mali mieszkańcy
Rozalina.
Specjalne atrakcje dla dzieci przygotowała Ochotnicza Straż Pożarna
wraz z Młodzieżową Drużyną Pożarniczą z Młochowa. Dzieci miały niepowtarzalną okazję zobaczyć
nowoczesne pojazdy straży od środka. Nadarzyński Ośrodek Kultury
zorganizował ekowarsztaty – wraz
z instruktorkami ze świetlicy NOK
04 (239) kwiecień 2019

z Rozalina tworzyliśmy obrazy i płaskorzeźby ze znalezionych śmieci.
Zielony Dzień Rozalina łączy przyjemne z pożytecznym i chyba wszyscy
czujemy ogromną satysfakcję z tego
jak razem lokalnie robimy coś dobrego.
Oprócz zbierania śmieci mamy pomysły, które mam nadzieję uda nam
się wdrożyć, a wśród nich: sadzenie
drzew, krzewów i kwiatów
w naszej wsi, umieszczenie informacyjnych tablic
przy wjazdach do Rozalina
ostrzegających przed wyrzucaniem odpadów z samochodów, umieszczenie ukrytych
kamer bezprzewodowych w
miejscach, w których znajdowaliśmy najwięcej odpadów.
Podziękowania za wspar-

wowych umiejętności pływackich.
Uczestnicy programu poznają także
podstawowe zasady bezpiecznego
przebywania w wodzie.
cie akcji sprzątania dla wójta gminy
Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego, Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki, Ochotniczej Straży
Pożarnej z Młochowa, Młodzieżowej
Drużyny Pożarniczej z Młochowa,
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury,
Instruktorek NOK ze świetlicy w Rozalinie, Straży Gminnej z Nadarzyna,
Radnego, Rady Sołeckiej, a przede
wszystkim podziękowania dla Mieszkańców, którzy wzięli udział w akcji,
pomagali przy grillu, piekli ciasta,
ugotowali ciepłe danie i przygotowali
przypinki z logo wsi dla wszystkich
Mieszkańców.
Mimo, że dzielnie porządkujemy
wieś co roku, kontener zawsze jest pełen śmieci, dlatego 11 maja przystępujemy do wspólnego sprzątania gminy,
które organizuje Rada Seniorów i Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nadarzyn. Wychodzimy z założenia, że
każda okazja jest dobra, by zrobić coś
dobrego w swojej najbliższej okolicy.
Do zobaczenia już 11 maja na wspólnym sprzątaniu gminy.
Sołtys Rozalina
Agnieszka Palmowska
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KARTA NADARZYNIAKA
- już ponad dwa tysiące osób uczestniczy 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

Koszt pasażera

[zł]

dopłata
gminy

• Salon Fryzjerski Marzena

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;

U

165

65

Koszt pasażera

dopłata
gminy

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 2
30
dniowy

imienny
90
dniowy

[zł]

N

72

40

U

36

20

N

212

70

U

106

135

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-
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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,
04 (239) kwiecień 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 Vision”,
Pl.
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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Książka z zakresu
profilaktyki uzależnień
Chciałabym zachęcić Państwa do
zapoznania się z książką autorstwa
Mariusza Jędrzejko i Zbigniewa Staśczaka pt. „Narkotyki i dopalacze. Co
powinni wiedzieć rodzice i nauczyciele ?”Opracowanie podejmuje (…)
„aktualne i bardzo ważne problemy,
uczy, wyjaśnia, obala mity, mobilizuje do działania. Jej podstawą jest
uznanie wartości, jaką stanowi każdy
człowiek, docenianie jego godności,
poszanowanie życia i troska o zdrowie (…).dr hab. prof. KUL Urszula
Dudziak
O czym możemy się dowiedzieć
z tej publikacji? Na wstępie autorzy
wyjaśniają czytelnikowi co to jest
uzależnienie i dlaczego edukacja i
profilaktyka są tak ważne. Następny
rozdział poświęcony jest adolescentom – nasze dzieci zmieniają się fizycznie i psychicznie, „buzuje i ciało i
mózg”. Kolejne rozdziały – to wiedza
na temat narkotyków i dopalaczy, co
je różni, obalenie mitów dotyczących

„miękkich” i „twardych” narkotyków,
jak wygląda dostępność tych środków
w Europie i w Polsce, skąd nastolatki
pozyskują narkotyki (w tym przestępczość narkotykowa). Czytelnik dowie się jak chronić dzieci i nastolatki
przed narkotykami, jak rozpoznać zagrożenia i zachowania narkotykowo dopalaczowe i jak ważne są wartości
w całym procesie wychowania.
Kilka słów o autorze: Mariusz Jędrzejko - pedagog społeczny i socjolog, doktor habilitowany, profesor
nadzwyczajny. Ukończył m.in. Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Pancernych (I lokata), studia podyplomowe na Uniwersytecie Warszawskim.
Doktoryzował się pod kierunkiem
prof. Jana Bogusza w Akademii Pedagogiki Specjalnej, habilitację obronił
na Wydziale Pedagogicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Osoby zainteresowane wypożyczeniem tej publikacji zapraszam
do GOPS lub do GKRPA. Możemy

podzielić się również z Państwem
identyfikatorami „Narkotyki – nowe
substancje psychoaktywne”. Podczas
zakończenia VI Nadarzyńskich Dni
Profilaktyki – rozdawaliśmy identyfikatory tym z Państwa, którzy uczestniczyli w wydarzeniu.
Zapraszam do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnego
Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego
Tęcza, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
oraz do śledzenia strony.

www.stopprzemocy.
nadarzyn.pl
Krystyna Masłowska
Pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień

Ogólnopolski Dzień Trzeźwości
„Piliśmy, aby zyskać wolność,
a staliśmy się niewolnikami.
Piliśmy, aby osiągnąć szczęście,
a staliśmy się nieszczęśliwi.
Piliśmy, aby zdobyć przyjaźń,
a zyskaliśmy wrogów.
Piliśmy, aby zapomnieć,
a to niechciane stale do nas wraca.
Piliśmy, aby się bawić,
a wpadliśmy w przygnębienie.
Piliśmy, aby pozbyć się problemów,
a pomnożyliśmy je.”
W. Sztander „Poza kontrolą”
W Wielki Poniedziałek w całym kraju obchodzony
jest Ogólnopolski Dzień Trzeźwości, którego celem jest
zwrócenie uwagi na problem alkoholizmu i zagrożeń
z tego wynikających. W ramach obchodów tego dnia, 15
kwietnia br. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie i Pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień zorganizowali „Dzień Drzwi Otwartych”.
W siedzibie Komisji mieszkańcy gminy mogli uzyskać pomoc i wsparcie w związku z problemem alkoho-
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lowym, narkotykowym czy przemocy w rodzinie. Dyżur
pełnili Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień, członkowie
GKRPA, przedstawiciele GOPS i Grupy AA. W tym dniu
można było skorzystać z konsultacji indywidualnych, jak
również telefonicznych.
Podczas spotkania rozmawialiśmy o problemie alkoholowym i drodze do trzeźwości. Najbardziej poruszyły nas
szczere i wyjątkowe świadectwa członków AA, którzy
przeszli etap zdrowienia. Realizacja programu 12 kroków pomogła im w przemianie swojego dotychczasowego życia. Poznane historie są potwierdzeniem słów Carlosa R. Zafóna: „A można? -Wszystko można! To tylko
kwestia odwagi.” I właśnie pod tym hasłem przebiegał
tegoroczny „Dzień Drzwi Otwartych”.
Należy pamiętać, że alkoholizm jest chorobą, nieleczony jest chorobą śmiertelną dotyczącą samego alkoholika
i całej jego rodziny. Pierwszym i najważniejszym krokiem
do zdrowienia jest przyznanie się przed samym sobą, że
ma się problem z alkoholem. Potem należy korzystać
z pomocy terapeutów, psychologów, grup AA i innych
specjalistów. Jest to długi i złożony proces zaleczenia
choroby, jednak bardzo wartościowy i zmieniający dotychczasowe życie.

Członkowie GKRPA
04 (239) kwiecień 2019
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83
1 marca w godzinach wieczornych
wezwano nas do usunięcia skutków
wypadku z udziałem samochodu
osobowego oraz skutera na ul. Pruszkowskiej. Nasze działania polegały
na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu pierwszej pomocy osobie
poszkodowanej, uprzątnięciu jezdni
oraz wprowadzeniu ruchu wahadłowego. Na miejscu obecni byli PSP
Pruszków, Policja WRD Pruszków,
Pogotowie Ratunkowe oraz Technik
Policyjny.
2 marca w południe zadysponowano nasz zastęp do palącej się trawy w
Krakowianach. Spaleniu uległo około
4000 m² suchej trawy oraz młodnika.
Na miejscu obecne było OSP Młochów.
Kilka godzin później wezwano
nas do kolizji dwóch aut osobowych
w Paszkowie. Zabezpieczyliśmy
miejsce zdarzenia i wprowadziliśmy
ruch wahadłowy. Na miejscu obecne
były dwa zastępy PSP Pruszków, Policja WRD Pruszków oraz Pogotowie
Ratunkowe.
W godzinach wieczornych zostaliśmy wysłani na ul. Błońską do pomocy Policji w otwarciu mieszkania
5 marca usuwaliśmy dwa powalone
drzewa na ul. Błońskiej. Zabezpieczyliśmy je na poboczu drogi.
8 marca wezwano nasz zastęp do
palącej się trawy w Kajetanach. Pożar
został ugaszony przed naszym przybyciem.
9 marca zostaliśmy zadysponowani
do ogniska rekreacyjnego na ul. Grodziskiej. Nie prowadziliśmy działań
gaśniczych. Na miejscu obecna była
Straż Gminna Nadarzyn.
W godzinach wieczornych usuwaliśmy z drogi w Strzeniówce powalone
drzewo.
10 marca usuwaliśmy skutki silnego wiatru. Najpierw wezwano nas na
ul. Mszczonowską, gdzie przewróciło
się na jezdnię drzewo.
Kilka godzin później zadysponowano nas do Walendowa, gdzie na jezdni
leżała gałąź, zagrażająca przejeżdżającym pojazdom.
Tuż po powrocie do jednostki zo04 (239) kwiecień 2019

staliśmy przekierowani na ul. Żółwińską, gdzie nadłamane drzewo opierało
się o kable telekomunikacyjne.
Jeszcze w tej samej godzinie zostaliśmy zadysponowani do Wolicy
gdzie pochylone drzewo groziło przewróceniem się na drogę. We wszystkich miejscach usunęliśmy z ulic
przeszkody i przywróciliśmy przejezdność dróg.
13 marca w godzinach nocnych
zastęp wezwano do ugaszenia pożaru kontenera na odpady na ul. Brzozowej. Po ugaszeniu płonących odpadów przegrzebano pogorzelisko
i sprawdzono je kamerą termowizyjną. Na miejscu obecne było OSP Młochów.
15 marca zadysponowano nas do
zabezpieczenia miejsca kolizji auta
osobowego z busem na drodze 721.
Na miejscu obecne były OSP Falenty,
dwa zastępy PSP Pruszków, Policja
oraz Pogotowie Ratunkowe.
16 marca wezwano nas do neutralizacji plamy ropopochodnej na ul.
Pruszkowskiej. Na miejscu obecne
były OSP Nowa Wieś oraz PSP Pruszków.
Tego samego dnia w godzinach
wieczornych zostaliśmy zadysponowani na drogę serwisową na wysokości ul. Komorowskiej do samochodu
osobowego, który wpadł do rowu.
Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia,
wprowadziliśmy ruch wahadłowy
i zneutralizowaliśmy płyny eksploatacyjne wypływające z rozbitego
pojazdu. Na miejscu obecne były PSP
Pruszków oraz Policja.
17 marca zadysponowano nas do
wypadku samochodowego w Ruściu.
Na miejscu okazało się, że nie doszło
do żadnego zdarzenia. 21 marca wysłano nas do pożaru trawy w Młochowie. Na miejscu okazało się, że
strażakom z OSP Młochów udało się
opanować sytuację.
23 marca wezwano nas do rozbitego wiatrakowca w Woli Krakowiańskiej. Nie prowadziliśmy działań
ratowniczych. Na miejscu obecne
były dwa zastępy PSP Pruszków, OSP
Młochów, Policja oraz Pogotowie Ra-

tunkowe.
W godzinach nocnych zostaliśmy
zadysponowani na ul. Kajetanowską
do pożaru budynku gospodarczego.
Po ugaszeniu pogorzeliska uczestniczyliśmy w pracach rozbiórkowych.
Na miejscu obecne były trzy zastępy
PSP Pruszków, Policja oraz Pogotowie Energetyczne.
24 marca nasz zastęp wezwano do
pożaru domku letniskowego na terenie ogródków działkowych w Kajetanach. Na miejscu sprawdziliśmy teren
i prowadziliśmy prace rozbiórkowe.
Na miejscu obecne były OSP Młochów oraz PSP Pruszków.
27 marca zadysponowano nasz
zastęp do palącego się pustostanu
przy drodze serwisowej w Starej Wsi
(pomoc OSP Młochów). Na miejscu
obecne były OSP Młochów oraz PSP
Pruszków.
28 marca wezwano nas do usuwania skutków kolizji dwóch aut
osobowych na drodze serwisowej na
wysokości Tulipan park. Zabezpieczyliśmy miejsce zdarzenia, zneutralizowaliśmy płyny eksploatacyjne
oraz wprowadziliśmy ruch wahadłowy dla pojazdów. Na miejscu obecna
była Policja WRD Pruszków.
W godzinach wieczornych zostaliśmy zadysponowani do pożaru sadzy
w kominie w domu jednorodzinnym.
Na miejscu zasypaliśmy piachem
i solą pion kominowy, przeczyściliśmy go i wybraliśmy spadające sadze
w wyczystki. Na miejscu obecne było
PSP Pruszków.
29 marca nasz zastęp wysłano do
palącej się trawy przy ul. Magnolii
w Nadarzynie. Spaleniu uległo około 300 m² suchej trawy. Na miejscu
obecne było OSP Nowa Wieś.

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
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Redakcja Wiadomości Nadarzyńskich przyjmuje materiały do 15 dnia
każdego miesiąca e-mail: gazeta@nadarzyn.pl.
Pracownia protetyczna w Nadarzynie,
ul. Wrzosowa 8
Ekspresowa naprawa protez, tel. 502 142 219
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

Przyjmiemy do pracy w charakterze
pracownik hotelowy – pilne.
tel. 500 100 317

Warsztat samochodowy w Wolicy zatrudni elektromechanika, mechanika, oraz pomoc mechanika.
tel.602 765 845
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Anteny TV
montaż, ustawianie,
naprawy, serwis.
tel. 883 997 800

Sprzedam działkę:
1295 m kw.; 2787
Urzut, ul. Łączna,
tel. 505 987 404
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Przemoc i oferta pomocowa
Oferta Punktu Konsultacyjnego
(GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej)
Dyżury stałe
Specjalista

Stałe dni
konsultacji

Godzina

Zapisy

GKRPA/pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień

wtorki

16.15 - 18

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel.(22) 729 82 74
lub w GODM Tęcza (pon.-pt. 9.00-17.00)
tel. (22) 739 73 11

Psycholog
Agnieszka Jaślikowska

środy,
piątki

17 - 19
10 - 13

Bezpośrednio Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. (22) 729 82 74

16 - 20

W Gminnym Ognisku DziecięcoMłodzieżowym Tęcza
(pon.-pt. 9.00-17.00)
tel. (22) 739 73 11

Psycholog dziecięcy
Beata Nasiadka

Psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator
Marek Mietelski

Czym jest procedura
„niebieskiej karty” ?
Konsultacje indywidualne
Prawne konsultacje indywidualne odbywają się w siedzibie Pogotowia. Zapisy na konsultacje
w poradni prawnej prowadzi sekretariat pod numerem telefonu 22 824
25 01.
Prawnicy Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia” udzielają porad przez telefon, w czasie spotkań indywidualnych oraz
poprzez e-mail. Klienci Pogotowia mogą uzyskać pomoc m.in.
w zapoznaniu się z przysługującymi prawami, znalezieniu właściwych rozwiązań prawnych czy
napisaniu odpowiedniego pisma do
sądu, instytucji czy urzędu.

04 (239) kwiecień 2019

09.05.2019
30.05.2019
06.06.2019

piątki

16 - 19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20
pon.9.00-17.00

Dyżur prawny w ramach
Poradni Telefonicznej
„Niebieskiej Linii”
Infolinia przeznaczona jest dla
wszystkich osób pokrzywdzonych
przestępstwem, w tym ze szczególnym uwzględnieniem osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz jej świadków.
Listowne porady prawne
Aby uzyskać poradę prawną należy pisać na adres: Ogólnopolskie
Pogotowie dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
ul. Korotyńskiego 13 02−121 Warszawa.

wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

Porady prawne przez e-mail
Aby uzyskać poradę prawną należy pisać na adres: prawnicy@
niebieskalinia.pl Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne
jest włączenie obsługi JavaScript.
Numer Poradni Telefonicznej to
(22) 668 70 00.
Działalność Poradni Telefonicznej dofinansowana jest ze środków
kampanii Avon kontra Przemoc.
Źródło:
http://www.niebieskalinia.pl/6169-szukasz-pomocy-prawnej.

Porady udzielane są
bezpłatnie.

23

Wiadomości Nadarzyńskie

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

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

Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
tel. 728 947 323

Rodzinie i Bliskim

ŚP. TERESY SKRZYDLEWSKIEJ
wyrazy szczerego żalu i współczucia
oraz słowa wsparcia i otuchy z powodu śmierci

MAMY i BABCI
składają Wójt i Rada Gminy Nadarzyn oraz
Sołtysi, pracownicy jednostek gminnych
i pracownicy Urzędu Gminy

Naszej Koleżance
Bożenie Beszczyńskiej
składamy wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

MAMY
Rodzinie i Bliskim

Dyrektor i Pracownicy
Publicznego Przedszkola w Nadarzynie

ŚP. Ryszarda Kostyry
Honorowego Członka OSP Nadarzyn
wyrazy szczerego żalu i współczucia
składa Zarząd OSP Nadarzyn

24

04 (239) kwiecień 2019

Wiadomości Nadarzyńskie

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:
ULATOWSKA M., SKOWROŃSKI J.: Kartka ze szwajcarskim adresem
Historia, która
nie miała prawa się
wydarzyć, i pewnie tak by się stało, gdyby nie fakt,
iż jest prawdziwa.
Czy warto przechowywać stare
świstki?
Szczególnie te z tajemniczym szwajcarskim adresem? Maria i Czesław,
babcia i dziadek autorki, główni
bohaterowie „Historii spisanej atramentem”, próbują ułożyć sobie życie w Kostromie, a tymczasem świat
ogarniają niepokoje, które burzą
ustabilizowane życie obojga. Matylda i Janusz ruszają tropem sekretnej
korespondencji Marii sprzed lat.

GHINSBERG Y.: Dżungla : marzenie, które stało się koszmarem
Prawdziwa
historia trzech młodych
mężczyzn,
którzy poznają się
podczas podróży
po Ameryce Południowej. Spotkany
w La Paz doświadczony
przewodnik proponuje im
wspólną wyprawę
w głąb boliwijskiej dżungli. Decydują się bez wahania, marząc
o wielkiej przygodzie, poszukiwaniu złota, dotarciu do odciętych od
cywilizacji indiańskich wiosek. Gdy
w sercu tropikalnego lasu grupa się
rozdziela, ekspedycja zamienia się
w koszmar. Yossi Ghinsberg rozpoczyna samotną walkę o przetrwanie.

Wstrząsająca opowieść o ogromnej
woli przeżycia i zmaganiach z bezlitosną naturą.
MORNINGSTAR A, DESAI U.:
Ajurwedyjska książka kucharska
: jak zdrowo żyć i dobrze się odżywiać
Książka
dostarcza
nowego
spojrzenia na starożytną
sztukę
samo-leczenia.
Dogłębnie omawia ajurwedyjski
system żywienia
oraz system trzech
dosz. Kładzie nacisk na pełną wartość odżywczą potraw, ich właściwości lecznicze oraz okoliczności
takie jak pory roku, podróże.

MARININA A.: Sztuka śmierci
W
teatrze
„Nowa Moskwa”
dochodzi do tajemniczego przestępstwa - napadu
na L.A. Bogomolova,
reżysera
i dyrektora teatru.
Śledztwo
prowadzą Anastazja
Kamieńska i jej
młody kolega z Pietrowki, detektyw Anton Staszis. Rozpoczęte dochodzenie pokieruje ich do zaskakujących rezultatów. Mogłoby się
wydawać, że wszystko kręci się wokół teatru, ale jedno małe, z pozoru
nieistotne wydarzenie zakorzenione
w przeszłości, zbiera śmiertelny
plon.
WOLFF M.: Ogień i furia : Biały Dom Trumpa
Najbardziej sensacyjna premiera
2018 roku! Biały
Dom robił wszystko, by nie dopuścić do ukazania
się tej książki…
Nigdy
przedtem prezydentura tak bardzo nie
podzieliła narodu amerykańskiego. Znakomicie zrelacjonowana
i zdumiewająco świeża, książka Michaela Wolffa pokazuje nam sensacyjne kulisy prezydentury Donalda
Trumpa.
04 (239) kwiecień 2019
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Czytanie
na dywanie!
Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zaprasza najmłodszych czytelników na wspólne czytanie książek dla dzieci.
To czas budowania więzi i ćwiczenie dla wyobraźni, a także okazja do wyciszenia się w czasie słuchania i przeżywania emocji bohaterów opowieści. Razem będziemy czytać
i wymieniać się uwagami. Zapraszamy dzieci w wieku 3-5
lat do udziału w cotygodniowych spotkaniach z książką.
Można zabrać ze sobą rodziców, dziadków, starsze rodzeństwo, właściwie każdego, kto zechce posłuchać i pobawić
się z nami treścią książki.

Czekamy na naszych młodych Czytelników
w Oddziale dla Dzieci w środy
w godz. 16.30 - 17.00.

KYDRYŃSKI O MUZYCE, AFRYCE, LIZBONIE…

11 kwietnia gościem Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn
był Marcin Kydryński – pisarz,
dziennikarz radiowy i prasowy, podróżnik, fotograf oraz autor wielu
piosenek. Spotkanie było nie tylko
opowieścią o inspiracjach, życiu
i twórczości autora. Oglądaliśmy
również wspaniałe zdjęcia a pod
koniec przyszedł czas na autografy,
dedykacje oraz pamiątkowe zdjęcia.
W trakcie spotkania gość opowiedział o swojej fascynacji czarnym lądem; jaką miała genezę,
czemu wciąż się rozwijała oraz
w jaki sposób zaowocowała książ-
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ką
„Biel.
Notatki
z Afryki”.
Kolejnym
tematem
była
Lizbona oraz
muzyka
charakterystyczna
dla tej części Europy. Marcin
Kydryński
opowiadał
również
o swojej przygodzie z radiem i telewizją, o tym jak to jest być zna-

nym i lubianym dziennikarzem.
Z radością możemy pochwalić się,
że wybór gościa okazał się strzałem
w dziesiątkę: sala była wypełniona
po brzegi a po spotkaniu usłyszeliśmy, od naszych czytelników,
mnóstwo ciepłych słów oraz podziękowań. Wydarzenie było dofinansowane przez Instytut Książki
w Krakowie w ramach projektu
Dyskusyjne Kluby Książki (DKK).

Foto: Maria Kołecka, archiwum
biblioteki

Więcej o bibliotece:
www.biblioteka.nadarzyn.pl
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BIBLIOTEKA
NA TELEFON
Biblioteka Publiczna Gminy
Nadarzyn rozpoczęła realizację
projektu „Biblioteka na telefon”,
w ramach którego nieodpłatnie
dostarcza książki oraz inne zbiory
osobom starszym bądź niepełnosprawnym. Usługa skierowana jest
do seniorów oraz osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, które nie mogą odwiedzić
biblioteki.
Zachęcamy do zapoznania się ze
szczegółami projektu na plakacie.
Incjatywa realizowana jest na terenie całej gminy w ramach programu grantowego Fundacji Santander „Tu mieszkam, tu zmieniam”.

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.

“O ludzkiej Kondycji
w czasach ekstremalnych”

Od 29 marca w Nadarzyńskim
Ośrodku Kultury można było zapoznać się z wystawą przybliżającą
postać profesora Władysława Bartoszewskiego, wielkiego humanisty,
który budował mosty między ludź04 (239) kwiecień 2019

mi i mosty między narodami. Polskiego historyka, publicysty, dziennikarza,
pisarza, działacza społecznego, polityka oraz dyplomaty. Człowieka niezwykłego, więźnia Auschwitz, żołnierza
Armii Krajowej, działacza Polskiego
Państwa Podziemnego, uczestnika
powstania warszawskiego, a w powojennej Polsce postaci ważnej dla polsko-niemieckiego dialogu i pojednania. Dwukrotnie był ministrem spraw
zagranicznych, senatorem IV kadencji,
w latach 2007–2015 sekretarzem stanu
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Został odznaczony wieloma medalami
najważniejsze z nich to Kawaler Orde-

ru Orła Białego i Sprawiedliwy wśród
Narodów Świata.
Podczas oficjalnego otwarcia wystawy o profesorze opowiadał jego syn dr
Władysław Teofil Bartoszewski – założyciel Fundacji Instytutu im. Władysława Bartoszewskiego. Wystawa była
multimedialna, informacje z paneli
wystawowych rozszerzały fragmenty
nagranych wywiadów z profesorem.
Od 4 kwietnia z wystawą można
się było zapoznać w budynku Urzędu
Gminy Nadarzyn.
red.
fot. Instytut im. Władysława
Bartoszewskiego
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;
e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

U WA GA S U KC E S ! ! !

29 marca 2019r. grupa teatralno-kabaretowa Biedronki ze świetlicy
NOK w Młochowie brała udział
w XX Ogólnopolskim Festiwalu
Małych Form Teatralnych EFFKA
w Piasecznie. Biedronki zaprezentowały swój najnowszy program
kabaretowo-muzyczny „…bo czemu by nie”. Jury konkursu stwierdziło, że dzieci mają lekkość bycia
na scenie, fantastyczny kontakt z
publicznością, bardzo dobrze rozumieją postaci, które grają, ponadto
przygotowane piosenki są bardzo
dobrze zaśpiewane i… zagrane.
Ostatecznie jurorzy postanowili
przyznać Biedronkom NAGRODĘ GŁÓWNĄ, czworo aktorów
zostało docenionych i przyznano
im wyróżnienia aktorskie (Nicole,
Franek, Julia i Maciek).
Z całą pewnością stwierdzam, że
program „…bo czemu, by nie”, jest
najtrudniejszym programem, który
do tej pory powstał. Piosenka, im-

prowizacja, teatr i skecz- wszystko
w jednym. Ale od początku wiedziałam, że dzieci poradzą sobie
z nim, bo Biedronki to 8 olbrzymich
talentów i charakterów. To niesamowite uczucie, patrzeć na nich
i widzieć ich rozwój! Dziękuję:
Mai za to, że tak pięknie potrafi
być frontmanem, czy też frontwoman
Marcie za to, że ma w sobie tyle
spokoju, i zawsze zaraża nim innych
Julii za to, w jaki sposób myśli
o roli
Maćkowi za to, że tak mądrze potrafi się bawić swoimi postaciami
Frankowi za to, że wszystko jest
wygrane w tempie
Miłkowi za to, że pięknie gra
pauzą, a to takie trudne.
Nicole za odwagę. Za to, że
chciała dołączyć to zgranej grupy
i odnalazła się w niej tak dobrze
Lenie za to, że zawsze jest czujna

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Przedszkole Publiczne w Wolicy
oraz Sołtys i Rada Sołectwa Wolica
zapraszają na
PIKNIK Z OKAZJI DNIA DZIECKA
31 maja 2019, w godz. 15.00 – 19.00
miejsce: Wolica ul. Przedszkolna 2
W prog ramie:
- pokaz teatru mega baniek mydlanych
- zamykanie w bańce mydlanej
- skręcanie balonów
- chodzące maskotki
- zabawa z chustą animacyjną
- malowanie twarzy i tatuaży
- warsztaty lizaków
- konkurs kulinarny
- DMUCHAŃCE
- Łamigłówki z Matplanetą
Z salonem Secret Of Beauty Sylwia Kowalczyk z Wolicy będzie
można wykonać bezpłatnie komputerowe badanie skóry.
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i gotowa pomóc innym członkom
zespołu.
Dziękuję WAM drogie Biedronki, że jestem częścią tego zespołu.
To z jednej strony duża odpowiedzialność, ale wzruszenia, których
doznaję dzięki Wam są warte
wszystkiego.
Anna Balsam
instruktorka teatralna

Zatracając się
w tańcu
18 maja 2019 r.,
godz. 17.00
Kolejna edycja „Zatracając się
w tańcu” będzie podsumowaniem
całokształtu pracy i osiągnięć
naszych tancerzy. Zaprezentują
się grupy taneczne trenujące pod
okiem Pauliny Piśkiewicz w NOK
oraz S.P. w Młochowie. Będziemy
mieli okazję podziwiać prezentacje turniejowe naszych bardziej
zaawansowanych tancerzy jak
i pokazy grup początkujących. Nie
zabraknie także solistów i duetów
w stylach disco dance, jazz oraz
modern.
Gościem specjalnym będzie
Marta Małgorzata Wrzeszcz- półfinalistka programu SuperDzieciak, wybitna tancerka mająca
osiągnięcia ma turniejach ogólnopolskich i międzynarodowych,
uczestniczka londyńskiego projektu tanecznego Seeds, którego choreografem jest Lukas McFarlane.
Tancerka Akademii Tańca Reliese,
wielokrotnych mistrzów Polski
Jazz i Modern.

Wstęp wolny
04 (239) kwiecień 2019

Działo się!

Trochę naukowo było
w świetlicy NOK w Parolach

Znalezione i zjedzone, czyli
historia czekoladowych jajek

W sobotnie przedpołudnie (6
kwietnia) w świetlicy odbył się Naukowy Poranek podczas, którego
przekonaliśmy się, że matematykę da
się lubić, a zależy to w dużej mierze
od metody. Poznawaliśmy Matlanetę. A czym jest?

W niedzielę 7 kwietnia naszą
świetlicę odwiedził czekoladowy
zając i rozrzucił po naszym podwórku czekoladowe jajka od czekoladowej kury. Dzieci wspólnie
z rodzicami pomogli te jajka pozbierać. Smakołyki zostały odszukane
ekspresowo! Resztę niedzielnego
poranka spędziliśmy na robieniu
palemek na niedzielę palmową.
Anna Machnacz
Instruktor świetlicy NOK
w Rozalinie

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.
Bardzo dziękujemy „Matplaneta
Nadarzyn”, Panu Łukaszowi i przemiłym wolontariuszkom za poprowadzenie poranka
Monika Majewska
Instruktor świetlicy NOK
w Parolach

W świetlicy NOK w Rozalinie
było artystycznie,
ekologicznie i słodko
Co wspólnego ma sztuka i śmieci
znalezione podczas sprzątania Rozalina?
30 marca, tak jak co roku od pięciu lat, mieszkańcy zebrali się żeby
wspólnie posprzątać ulice i lasy
Rozalina. Nasza świetlica pomagała, ale też przygotowała warsztaty z robienia obrazów ze śmieci.
W ramach zajęć rysunku i malarstwa dla dorosłych, które odbywają się co dwa tygodnie
w soboty, zebrane rzeczy stały
się
głównym
materiałem
twórczym.
Powstały
nietypowe obrazy. Ten dzień spędziliśmy aktywnie! Sprzątając, tworząc
i integrując się z mieszkańcami
podczas zasłużonego sąsiedzkiego
grilla.
Bardzo dziękujemy sołtysce
Agnieszce Palmowskiej i radzie sołeckiej za tak miło spędzoną sobotę.
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Do świetlicy NOK w Urzucie
zawitała wiosna, animatorzy
i powstał nietypowy las
Witaj wiosno. Rodzinne witanie
wiosny.
Piękna, jakby zamówiona wiosenna pogoda, fantastyczne i pełne pomysłów animatorki z ART
– ANIMATOR – Julia Piwowarczyk, cudowne dzieciaki oraz ich
niesamowici rodzice, wszystko
to sprawiło, że 23 marca podczas
III edycji familijnego wydarzenia „Witaj Wiosno”, świetnie się
bawiliśmy. Nie zabrakło tańców
i zabaw dla wszystkich. Były także warsztaty plastyczne, wielkie bańki mydlane i oczywiście
ognisko, w którym pożegnaliśmy
przygotowaną wcześniej przez
dzieci marzannę, a później piekliśmy kiełbaski. Zwieńczeniem było
malowanie kwiatów na buziach,
a najmłodsi uczestnicy imprezy
otrzymali balonowego kwiatka. Bardzo dziękuję wszystkim za przybycie
i świetną zabawę.
„Las w słoiku”
Bardzo modne i popularne
w ostatnim czasie warsztaty tworzenia „Lasu w słoiku” odbyły się
w piątek 5 kwietnia w naszej świetlicy. Każdy kto, zapisał się na zajęcia,
miał możliwość wykonania własnego małego ekosystemu, zamkniętego w słoju. Stworzyliśmy ponad 20
miniaturowych zagajników. Warsztaty dla dorosłych przerodziły się
w warsztaty rodzinne. I jak się
w efekcie okazało, była to fajna
zabawa i dobra lekcja zarówno dla
dzieci jak i rodziców.
Agnieszka Sokołowska
Instruktor świetlicy
NOK w Urzucie
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Zapowiedzi świetlic
Świetlice NOK w Parolach i
Rozalinie zapraszają:
Jeśli dbasz o swoje zdrowie i kondycje fizyczną zapraszamy na zajęcia FITNESS z elementami ćwiczeń
„zdrowy kręgosłup” z doświadczonym fizjoterapeutą. Zapraszamy na
DNI OTWARTE do świetlicy NOK
w Rozalinie w dniu 7 maja na godzinę 19.00, do świetlicy NOK
w Parolach natomiast zapraszamy
8 maja na godzinę 19.15. Przyjdź,
zobacz, poćwicz i przekonaj się czy
to jest to, czego szukasz i potrzebujesz. Wstęp na dni otwarte bezpłatny. Informacje i zapisy u prowadzącej pod nr tel. 604-981-488.
Zajęcia: poniedziałki i środy świetlica NOK w Parolach godz. 19.15
wtorki świetlica NOK w Rozalinie
godz. 19.00
UWAGA: zabierz ze sobą wygodny strój, ręcznik, wodę do picia, obuwie na zmianę, matę do
ćwiczeń.

Świetlica NOK
w Rozalinie zaprasza:
26.05.2019 r., o godz. 11:00 Z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka
na warsztaty tworzenia magnesów.
Zapraszamy dzieci z opiekunami,
młodzież, a także dorosłych. Wstęp
bezpłatny. Zapisy na warsztaty do
24 maja przez FB świetlicy lub telefonicznie pod nr. telefonu 605-911274.

Świetlica NOK
w Urzucie zaprasza:
16.05.2019 r., o godz. 16.00 na
MATPLANETA dla dzieci od 4 do
14 lat, wstęp wolny,
17.05.2019 r., o godz. 17.00 na
WARSZTATY CEMENTOWE DONICE - zajęcia dla osób dorosłych,
wstęp wolny, liczba miejsc ograniczona.

Świetlica NOK
w Wolicy zaprasza:
11.05.2019 r., o godz. 10.00 na
„Wiosenne porządki sołectwa Wolica” zakończone imprezą integracyjną ok godz.14.00,
Monika Majewska
Koordynator pracy świetlic
Rubrykę redaguje Kamila Michalska
Dyrektor NOK
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Letnie Warsztaty Artystyczne
1-19 lipca w godz. 8:00-16:00 zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat
tygodniowy koszt 220 zł
Rezerwacja w sekretariacie NOK lub przez stronę internetową
www.nok.pl zakładka „rezerwacja” od 22 maja 2019r.
W przypadku rezerwacji online, w ciągu 48 godzin należy zgłosić się do sekretariatu w celu
dopełnienia formalności i uiszczenia opłaty. Po upływie 48 godzin rezerwacja przepada
Sekretariat NOK czynny od pon.- pt. w godz.13:00-18:00
w programie m.in. : 3 wycieczki w tygodniu, zajęcia sportowe, warsztaty
plastyczne, zabawy integracyjne, kino NOK.
UWAGA! PRZY ZAPISIE WYMAGANA JEST DOKUMENT
ZE ZDJĘCIEM Z WPISANYM NUMEREM PESEL!
Warunkiem uczestnictwa dziecka w warsztatach jest wypełnienie i podpisanie dokumentów
(regulamin warsztatów, karta zgłoszenia, klauzula RODO)

Projekt „Caritas - Senior”
Miło nam poinformować, że od
kwietnia do grudnia 2019 roku na
terenie naszej gminy będzie realizowany Projekt „Caritas-Senior”.
Działania podejmowane w ramach projektu związane będą
z
rozwijaniem
pokoleniowych
i międzypokoleniowych więzi lokalnych poprzez edukację historyczną, regionalną, poznawanie
i pielęgnowanie lokalnych historii,
obyczajów, tradycji.
Projekt pt. „Cztery pory roku
z Seniorem” przewiduje wspólne spotkania seniorów, dzieci
i młodzieży takie jak: warsztaty
z rękodzieła, „Spacerkiem na majówkę – czyli odwiedzamy przy-

drożne kapliczki”, udział w Pikniku
Rodzinnym, wyjazdy do Niepokalanowa, Rokitna, Zakroczymia, spotkania tematyczne (m.in. zdrowa
dieta, bezpieczeństwo seniorów,
spotkanie opłatkowe).
W ramach Projektu w dniach 12
i 13 kwietnia odbyły się 3 międzypokoleniowe warsztaty podczas których uczestnicy wykonywali palemki.
Organizatorem projektu jest Caritas Polska i Caritas Archidiecezji
Warszawskiej natomiast realizatorami są: Caritas przy parafii pw. św.
Klemensa w Nadarzynie, Gminne
Ognisko
Dziecięco-Młodzieżowe
Tęcza, Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej.

Projekt „Cztery pory
roku z Seniorami”
Gminne Ognisko Dziecięco- Młodzieżowe „Tęcza” zostało zaproszone przez Caritas przy Parafii św.
Klemensa w Nadarzynie do współpracy w ramach projektu „Cztery
pory roku z Seniorem”. Jest nam
bardzo miło i z ogromną przyjemnością przyjęliśmy zaproszenie,
tym bardziej, że projekt będziemy
realizować również z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej
w Nadarzynie. Pierwsze spotkanie
już za nami. Podczas wspólnych
warsztatów seniorzy, pracownicy socjalni, wolontariusze Caritas, dzieci,
młodzież i pracownicy GODM „Tęcza”wykonali palmy wielkanocne.
Serdecznie dziękujemy za wspólnie
spędzony czas.
Kadra GODM Tęcza

D z i e ń Tę c z y w G O D M „ Tę c za ”

3 kwietnia w Gminnym Ognisku
Dziecięco-Młodzierzowym Tęcza
obchodziliśmy Dzień Tęczy. Tęcza
to symbol przymierza. I właśnie
w tym dniu, nie bez przyczyny,
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odbyło się spotkanie z ważnymi dla naszego Ogniska osobami.
A były nimi dwie wyjątkowe kobiety: pani Stefania Łęcka i pani
Krystyna Masłowska. Dzięki Obu

Ognisko funkcjonuje już od 14
lat i wciąż zaskakuje nowymi inicjatywami. Spotkanie przebiegało
w bardzo sympatycznej atmosferze.
Dzieci otrzymały odpowiedzi na
nurtujące ich pytania: skąd się wzięła nazwa placówki, kto jest autorem
loga, jak kiedyś wyglądało Ognisko
i wiele innych. Cieszymy się, że
mamy takich przyjaciół. Obie panie
wciąż zaskakują nowymi pomysłami. a przede wszystkim wiemy, że
ich serca na zawsze są z nami związane. Serdecznie dziękujemy za
spotkanie.

Kadra GODM Tęcza
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my nasze wyzwanie pod czujnym
okiem instruktorów. Po kilku kilometrach marszu w cudownych
okolicznościach natury (ok. 8 km)
dotrzemy do magicznej krainy
„Zagroda Ojrzanów” gdzie kogut
budzi o poranku do życia, a zachód
słońca gaśnie w źródlanej wodzie.
To wyjątkowe miejsce położone
jest tuż za miedzą, otulone lasami
rezerwatu przyrody Młochowski
Łęg gdzie słowa cisza i spokój
wybrzmiewają w szczególny sposób. Kraina wręcz wymarzona na
chwilę odpoczynku i relaksu przy
ognisku po sporej dawce wysiłku
fizycznego, kraina, której wrota
zostaną uchylone specjalnie dla
nas dzięki uprzejmości właścicieli.

W związku z ogromnym zainteresowaniem jakim cieszył się
„Marsz po zdrowie” organizowany przez Gminny Ośrodek Sportu
w Nadarzynie, mamy dla Was kapitalną wiadomość.

Już 8 czerwca (sobota) odbędzie się kolejna edycja sportowej
przygody dla naszych aktywnych
mieszkańców. Przygotowujemy
dla Was trening nordic walking w
wyjątkowym miejscu...
Zespół Pałacowo Parkowy
w Młochowie - tu rozpocznie-

PO DZ IĘ KOWA N IE dla
F I R M Y 3M P O L A ND Sp. z o.o.
W imieniu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie składamy bardzo serdeczne
podziękowania Dyrekcji oraz Pracownikom Firmy 3
M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nadarzynie za ponowne zorganizowanie zbiórki artykułów
żywnościowych i chemicznych oraz przekazanie
tych darów dla podopiecznych GOPS.
Dzięki Państwa wrażliwości i ofiarności mogliśmy
po raz kolejny, w tym pięknym przedświątecznym
czasie, przekazać dodatkową pomoc rodzinom
potrzebującym wsparcia.

Nie zwlekaj!!! Podejmij decyzję i zaprzyjaźnij się z „kijkami”
już dziś. Czas na trening i ruszamy w teren
Wszelkie dodatkowe informacje
oraz zgłoszenia:
Marcin Rybicki
tel. 604 561 073
Zapisy
przyjmujemy
do
31.05.2019r. lub wyczerpania liczby zgłoszeń, po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym, niezbędne jest wypełnienie: karty zgłoszeń, klauzuli RODO oraz dostarczenie ich do kancelarii Urzędu
Gminy Nadarzyn lub organizatora,
ilość osób ograniczona, przejazd
autokarem zapewnia organizator. START 08.06.2019r. SOBOTA godz. 10.00 - parking Urzędu
Gminy Nadarzyn.

ZAPRASZAMY
Menadżer Sportu
Małgorzata Sałagan - Zimny
Marcin Rybicki - Specjalista
ds. Sportu i Rekreacji
Ruchowej

Krystyna Masłowska
Kierownik GOPS
04 (239) kwiecień 2019
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Sport

II Nadarzyńska Gala Sportu
głym roku pojawiła się spora grupa
sportowców debiutujących w uroczystości.
Niezwykle przyjemnym doświadczeniem była możliwość obserwowania radości jaka towarzyszyła
wszystkim, którzy odbierali pamiątkowe medale. Co ciekawe spontaniczną radość okazywali nie tylko
najmłodsi z sukcesami na szczeblu
województwa, ale również starsi
sportowcy mający doświadczenie
na arenie międzynarodowej.
Pośród zaproszonych gości znaleźli się radni, sołtysi, dyrektorzy
szkół, nauczyciele wychowania fizycznego, trenerzy oraz biznesmeni
We wtorkowy wieczór 9 kwietnia
aula w szkole podstawowej w Ruścu wypełniła się do ostatniego miejsca sportowcami mieszkającymi na
terenie Gminy Nadarzyn, zaproszonymi gośćmi oraz osobami towarzyszącymi wszystkim wyróżnionym
i nagrodzonym. sportowcom
Nadarzyńska Gala Sportu staje się
powoli tradycją. Co ważne działa na
wyobraźnię zawodników i motywuje do jeszcze cięższej pracy na treningach.
Idea Gali jest niezwykle prosta
i czytelna. Sportowcy przez cały rok
startów rozbudowują swoje sportowe CV. Następnie na podstawie
złożonych wniosków spinających
niczym klamra dokonania z danego roku komisja przyznaje nagrody
i wyróżnienia.
Kwietniową uroczystość rozpoczął występ Mistrzów Świata pod
kierownictwem
pana
Mirosława
Chilmanowicza
czyli
wspaniałej
Orkiestry OSP
Nadarzyn.
Część oficjalną otworzyli
przyjaciele
sportu i sportowców czyli
Wójt Dariusz
Zwoliński oraz
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Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu pani Kamila Klincewicz.
Gala skupiła 160 nagrodzonych
i wyróżnionych sportowców. Bardzo cieszy fakt, że poza osobami,
które otrzymały nagrody w ubie-

prowadzący swoje działalności na
terenie naszej gminy, którzy od lat
wspierają różne inicjatywy sportowe, a do czego serdecznie zachęcamy kolejne osoby.
Podczas gali nie obyło się bez
wzruszających przemówień i podziękowań za często lata trudów
i mnóstwo zaangażowania w organizację i koordynację wszystkich
działań.
Raz jeszcze serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy odebrali
wyróżnienia czy nagrody. Trzymamy kciuki żeby kolejna edycja Gali
mogła skupić jeszcze większe grono
nagrodzonych!

Damian Krzemiński
Organizator
04 (239) kwiecień 2019
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Sport szkolny

Turniej wojewódzki
o puchar „Tymbarku”
W dniach 15 i 16 kwietnia
w Miętnem /k Garwolina rozegrano
mistrzostwa województwa mazowieckiego w piłce nożnej o puchar
„Tymbarku”. Rejon warszawski zachodni reprezentowali chłopcy
z SP Nadarzyn - kategoria U-12, którzy zakończyli zmagania na miejscu
trzecim fazy grupowej oraz chłopcy
z SP Rusiec - kategoria U - 10, którzy wyszli ze swojej grupy i w finale
uplasowali się na miejscach 5-8.

Nadarzynianki po
raz kolejny na
najwyższym podium
Dziewczęta (kategoria dzieci) z SP Nadarzyn wygrały mistrzostwa rejonu w mini
- piłce siatkowej i awansowały do finału wojewódzkiego.

Finał rejonowy rozegrano w czwartek - 28 marca br. w Międzyborowie.
Gratulujemy i życzymy kolejnych
awansów.

Uczniowie z SP Rusiec
mistrzami gminnego
finału
turnieju warcabowego
W lutym i marcu bieżącego roku
w szkołach podstawowych z terenu
naszej gminy odbyły się eliminacje
wewnątrzszkolne do gminnego finału turnieju warcabowego. Uczestniczyły w nich dzieci z klas młodszych I - III i starszych IV - VIII. Do
gminnego finału zakwalifikowało
się troje uczniów z klas młodszych
i troje z klas starszych.
Finał gminny rozegrano 3 kwietnia br. w SP Młochów. Przyjechali
wszyscy uczniowie zakwalifikowa-

ni do rozgrywek gminnych. Klasyfikacja indywidualna: Z klas I – III,
I - Leszek Lewiński, II - Oliwia
Jaworska, III - Hanna Jakubiak. Z
klas IV – VIII, I - Adam Tomkiel,
II - Diana Przewłocka, III - Amelia
Kwaśniewska. Klasyfikacja generalna: I - S.P. Rusiec, II - S.P. Kostowiec, III - S.P. Nadarzyn, IV - S.P.
Młochów.
Zawodnicy mogli się pokrzepić
słodkim poczęstunkiem i soczkami,
ufundowanymi przez SP Młochów,
której dziękujemy za pomoc w organizacji imprezy, a panu Tadeuszowi
Górniewskiemu za przeprowadzenie turnieju.

Materiały dotyczące sportu
szkolnego przygotował
Wiesław Iwaniuk - koordynator
sportu szkolnego

GLKS - sekcja piłki siatkowej
XXI Maraton
Piłki Siatkowej

Minisiatkówka na
wysokim poziomie
Kolejny miesiąc boiskowych
zmagań za nami. Ważne, że udało się zrealizować najważniejsze
aktualne cele. Wszystkie oficjalne
listy rankingowe wszystkich kategorii minisiatkówki dziewcząt, po
04 (239) kwiecień 2019

trzech turniejach eliminacyjnych
otwierają zespoły GLKS Nadarzyn. To pokazuje, że dotychczasowa praca jest wykonywana jak
najbardziej na plus oraz mobilizuje
do jeszcze cięższej pracy na treningach. Szczególnie, że wszystkie
kluczowe rozstrzygnięcia dopiero
przed nami.(fot.powyżej)

Trenerka Dominika Leśniewicz
ze swoim zespołem młodziczek
w weekend 16 i 17 marca wzięła
udział w maratonie piłki siatkowej.
Co prawda aktualnie uwaga na treningach skupia się głównie na rozgrywkach czwórek, bo to w tej kategorii rozstrzygnięcia dopiero przed
nami, ale zawsze dobrze sprawdzić
się w kategorii młodziczek z zespołami z którymi nie mamy możliwości rywalizować „na co dzień” czyli w rozgrywkach wojewódzkich.
Ostatecznie po maratonie gier
w Łebie w międzynarodowym towarzystwie zadowalające IX miejsce,
puchar i wyróżnienia indywidualne.
Co prawda dziewczęta wolą wracać
z turniejów ze złotymi medalami,
ale poza tym bardzo ważne jest zebrane doświadczenie!
Kolejny weekend po maratonie również był bardzo aktywny.
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Chociaż tym razem formuła gry
nieco „bardziej na bieżąco” ponieważ rywalizowały czwórki. Nasza
flagowa drużyna dowodzona naturalnie przez trenerkę Dominikę doskonale zaprezentowała się.
Po bardzo dobrej grze, kilku horrorach i wymagających meczach
z przeciwnikami z krajowej czołówki i zaproszonymi drużynami
z zagranicy dziewczęta mogły się cieszyć ze złotego medalu. To co działo
się w Gdańsku najlepiej odda relacja trenerki: „Dziewczęta rozegrały
bardzo dobre zawody. Już w sobotę
było to 9 setów – eliminacje i półfinały, a w niedzielę jeszcze więcej bo
5 meczów czyli w sumie 11 setów.
Wszystkie dziewczyny były zmobilizowane, zmotywowane i chętne
do gry do samego końca. Martwiłam
się tylko o ich wytrzymałość, ale stanęły na wysokości zadania. Mimo
bardzo trudnego ostatniego meczu
było wiadomo, że nadarzynianki staną na podium. Ostatni mecz
jak wszystkie w finałach nie był łatwy. GLKS postawił kropkę nad „i”
w tie breaku, tracąc tylko jednego
seta w tych zawodach.”.

Sukcesy siatkarek
uczących się
w nadarzyńskej SP
Tydzień mijał, a więc nadszedł
czas na następny medal. Tym razem dziewcząt uczących się w SP
Nadarzyn. Na boiskach w Międzyborowie siatkarki uczęszczające do
klas sportowych wygrały zawody
na poziomie tzw. „międzypowiatu”
w piłce siatkowej w kategorii dzieci.
Kolejny etap to finał wojewódzki!
Nasza drużyna zdobyła 200 punktów, a straciła zaledwie 26. Praca wykonywana na zajęciach specjalizacji,
treningach klubowych i lekcjach
wychowania fizycznego zaczyna być
widoczna.

ski z drużyną trójek wziął udział
w Międzynarodowym Turnieju
o Puchar Małgorzaty Glinki. Bardzo
dobre obsadzenie turnieju zagwarantowało możliwość sprawdzenia
się w grze. Co ważne dziewczęta
jak najbardziej podołały II miejsce
i bardzo dobra postawa boiskowa!
Poza grą był czas na trochę integracji, a jak wiadomo w siatkówce
odpowiednie zrozumienie i zgranie to podstawa dobrej atmosfery
w drużynie, co później przekłada się
na większą frajdę z gry i lepsze wyniki.

Liczne powołania
O wysokim poziomie treningów
w klubie i o zaangażowaniu siatkarek GLKS świetnie świadczą liczne
powołania na konsultacje kadrowe.
W ostatnim czasie doceniono miedzy innymi Olę Rybarczyk, Natalię Struzik, Zuzię Szczęsną, Olę
Pruchniewicz. Olę Grzelak, Magdę
Jureńczyk, Wiktorię Leśniewicz,
Julię Głodek i Kingę Wrońską.
Wszystkim powoływanym zawodniczkom serdecznie gratulujemy!
Miło patrzeć jak pięknie się rozwijają pod czujnym okiem kadry trenerskiej!

Na podbój
Szczecina
Kolejny daleki wyjazd, ale tym
razem inne towarzystwo. (fot. obok
2) Trener Grzegorz Komendow-
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Rubrykę sekcji piłki siatkowej
redaguje Mateusz Stępień
fot. arch. GLKS Nadarzyn
04 (239) kwiecień 2019
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NOK w obiektywie

42. Konkurs Recytatorski
Warszawska Syrenka

Zespół Młodzi Duchem

Teatr Na Pustej Podłodze
Romans z pajacem

Salon Poezji K40 Aleksandra Justa,
Jerzy Radziwiłowicz, Katarzyna Łochowska

Powitanie wiosny w świetlicy w Urzucie

Teatrzyk w walizce,
Książę Papusz i jego
przyjaciele

XX Festiwal Małych Form Teatralnych
EFFKA w Piasecznie
foto dzięki uprzejmości organizatora

Kino Nokowe
Krzysztof Niwiński

