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Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia
oraz nadchodzącego
Nowego Roku
składamy Państwu
najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności,
wytrwałości w dążeniu
do wyznaczonych celów,
satysfakcji w życiu
prywatnym i zawodowym
oraz spełnienia
najskrytszych marzeń.
Przewodnicząca Rady
Gminy Nadarzyn

Wójt
Gminy Nadarzyn

Danuta Wacławiak

Dariusz Zwoliński

Ranking Samorządów
- idziemy w górę! str. 6
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Śp. Janusz Grzyb - 3 rocznica śmierci

„Ktoś tutaj był i był, a potem nagle zniknął
i uporczywie go nie ma”
Wisława Szymborska

Drodzy Mieszkańcy, Przyjaciele
Naszej Gminy!
Koniec roku to czas niezwykle
intensywnej pracy w samorządzie.
Robimy wszystko, aby zamknąć tegoroczne projekty, a jest ich niemało. Zakończyliśmy jedną z najważniejszych inwestycji realizowanych
w tym roku, czyli budowę kilkunastu kilometrów dróg rowerowych
w naszej Gminie. Ostatnie dwa odcinki, tj. od Młochowa do Przypek
oraz w Starej Wsi wzdłuż ulicy
Grodziskiej, odebraliśmy od wykonawcy na początku grudnia. Zostało
nam jeszcze zamknięcie rozliczeń
z jednostką wdrażania programów
unijnych i ostatnie prace porządkowe, ale „śmigać” po nowych ścieżkach już można – oczywiście, o ile
pogoda na to pozwoli. W 2020 r.
nowe trasy dla miłośników dwóch
kółek powstały jeszcze w Nadarzynie,
Walendowie, Starej Wsi i Urzucie. Szybciej także udało nam się
zakończyć inną, nie mniej ważną
realizowaną wzdłuż ulicy Grodziskiej inwestycję, czyli budowę
kolektora sanitarnego – i to o całe
cztery miesiące wcześniej. Czekamy jeszcze na odbiory PINB-u oraz
próby techniczne, i na początku
roku do sieci kanalizacyjnej będą
mogli podłączać się kolejni mieszkańcy. Na podłączenie do nowo
wybudowanej sieci kanalizacyjnej
czekają także mieszkańcy Urzuta.
Niestety tu prace odbiorowe przeciągają się, ale wykonana przez
Przedsiębiorstwo Komunalne Nada12 (259) grudzień 2020

Trzy lata temu odszedł śp. Janusz Grzyb - wieloletni
wójt Gminy Nadarzyn w latach 1998–2017. Człowiek
szczególny, o wielkim sercu. Był samorządowcem do
szpiku kości, znanym i szanowanym, oddanym całym
sobą lokalnej społeczności. Pracę traktował jako służbę mieszkańcom. Nie bał się nowych wyzwań. Był dobrym szefem, wspaniałym gospodarzem, wizjonerem,
który nie tylko snuł plany, ale potrafił je skutecznie realizować. Wyznaczał kierunki rozwoju naszej gminy,
a dzięki swojemu perspektywicznemu myśleniu, umiejętności współpracy i niezwykłej umiejętności jednoczenia ludzi stworzył trwałe dzieło.
W pamięci współpracowników pozostanie na zawsze
jako Wójt nietuzinkowy, szanujący i kochający ludzi
i świat. Dzisiaj, wspominając Go, możemy być
wdzięczni za możliwość współpracy z tak niezwykłym
człowiekiem.
red.

rzyn za ponad 11 mln zł inwestycja
zostanie również udostępniona na
początku roku. Z innych działań
realizowanych rzutem na taśmę
należy wymienić: budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągu na ulicy Romantycznej w Walendowie,
rozbudowę placu zabaw w Ruścu,
budowę placu zabaw w Kajetanach,
budowę oświetlenia ulicznego na
ulicy Glicynii i Górnej w Ruścu,
ulicy Cygańskiej w Wolicy i Bałtyckiej w Starej Wsi, remont przepustu
na ulicy Brzozowej w Walendowie,
odwodnienie i izolację hali sportowej przy Liceum. Do tego dochodzą
prace związane z budową nowych
i konserwacją starych urządzeń melioracyjnych.
Również Starostwo Powiatowe
w Pruszkowie realizuje pod koniec roku kilka inwestycji na terenie naszej Gminy. Najważniejsze
z nich to wykonanie odwodnienia
pasa drogowego ulicy Warszawskiej
w Nadarzynie, położenie nowej
nakładki na drodze powiatowej
od Młochowa do Krakowian oraz
na odcinkach ulicy Grodziskiej
w Starej Wsi, czy wykonanie sygnalizacji świetlnej na ulicy Nad
Utratą w Walendowie (skrzyżowanie z ulicą Stawową). Do końca
roku również, zgodnie z aneksem do
umowy, powinien zakończyć swoje
prace wykonawca remontowanego
Ronda AK na drodze wojewódzkiej
w Nadarzynie
Końcówka roku to także czas kończenia projektów i uzyskiwania po-

zwoleń na budowę nowych (przyszłorocznych inwestycji). Najważniejsze
z nich to: budowa Centrum Usług
Medycznych w Nadarzynie przy ulicy Granicznej i kompleksu basenów
letnich na Strzeniówce, rozbudowai
modernizacja Stacji Uzdatniania
Wody na Bielinach, modernizacja
oczyszczalni ścieków w Walendowie, ścieżki rowerowej od SP
w Ruścu do ronda przy Volvo na
S8, chodnika na ulicy Przemysłowej
w Rozalinie i przebudowa ulicy
Głównej w Ruścu. Na realizację
tych ambitnych celów staramy się
pozyskać środki zewnętrzne liczymy na wsparcie niektórych projektów przez Marszałka województwa
mazowieckiego oraz Metropolię
warszawską w ramach tzw. ZIT.
Dużym rozczarowaniem był dla
naszego samorządu brak otrzymania dofinansowania w ramach
rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych, z którego rozdysponowano pomiędzy samorządy ponad
4,5 miliarda złotych. W II naborze
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złożyliśmy trzy wnioski: na budowę nowoczesnego ośrodka zdrowia
w Nadarzynie dla 20.000 mieszkańców, rozbudowę oczyszczalni ścieków w Walendowie, która
pozwoliłaby na rozbudowę sieci
kanalizacyjnej w Walendowie, Kajetanach i Ruścu oraz budowę sieci
kanalizacyjnej dla części sołectwa
Rozalin (III etap). Niestety, te niezwykle ważne dla ochrony zdrowia
oraz ochrony środowiska projekty
nie znalazły uznania w oczach komisji konkursowej. Tym bardziej
przykre, że część samorządów
otrzymała pieniądze np. na budowę
urzędów gminy, basenów, rozbudowę remiz, renowację parków, na boiska sportowe, które to w niewielki
stopniu wpisywały się w program
tarczy antycovidowej, z którego
Rada Ministrów i Sejm przeznaczyły pieniądze na wsparcie lokalnych
inwestycji samorządowych w dobie
kryzysu gospodarczego i służby
zdrowia.
Grudzień to także czas zakończenia prac nad nowym budżetem.
Zdecydowaliśmy się na wariant
umiarkowanie optymistyczny i liczymy, że sytuacja gospodarcza
w kraju i na świecie pozwoli nam
zrealizować przyjęte cele. Więcej na
ten temat będziemy pisali w przyszłorocznych „wiadomościach”.
Z istotnych dla mieszkańców
wiadomości nie sposób nie wspo-

mnieć o tej, że mimo podawanych
w oficjalnych przekazach informacji o spadku zachorowań na
SARS-CoV-2 liczba osób zakażonych oraz na kwarantannie na terenie naszej Gminy jest nadal bardzo
wysoka i w przypadku osób w izolacji wynosi powyżej 50 osób.
Dobrą informacją dla nas wszystkich jest, że nie będziemy w 2021
roku podnosić lokalnych podatków.
Nasz samorząd zdaje sobie sprawę
w jak trudnej sytuacji finansowej
znalazło się wielu naszych mieszkańców i przedsiębiorców, a decyzję o „zamrożeniu” w następnym
roku stawek podatkowych traktujemy jako kolejne działanie Gminy
w celu zapobiegania skutkom epidemii, kryzysu gospodarczego
i gest solidarności. Razem budujemy przyszłość naszej gminy
i razem solidarnie chcemy pokonać
ten trudny czas. W ostatnim czasie nasz samorząd „wypowiedział
wojnę” firmom, które nielegalnie
- bez zgody zarządcy - ustawiają
przy naszych drogach kontenery
na tekstylia. Często przepełnione, rzadko opróżniane pojemniki
i okolica wokół nich staje się dzikim wysypiskiem wszelkich śmieci. Do tego wiele z tych kontenerów
ma nieestetyczny wygląd i ustawianych jest w miejscach, w których
stwarzają zagrożenie w ruchu drogowym. Od kilku miesięcy słali-

śmy monity do tych firm, żądając
usunięcia lub zalegalizowania tych
kontenerówna jednakowych dla
wszystkich, z góry jasno określonych przez samorząd, warunkach.
Teraz opornych usuwamy z naszej
przestrzeni publicznej, wywożąc
kontenery. Lokalizację miejsc,
gdzie będą ustawione na terenie
naszej gminy „legalne” kontenery na tekstylia znajdą Państwo na
stronach Urzędu Gminy, uzyskując
jednocześnie dużą dozę pewności,
że nasze niechciane ubrania lub
pieniądze z ich przetworzenia trafią
w ręce najbardziej potrzebujących.
Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia,
chciałbym życzyć Państwu, aby
były one spokojne i mimo wszystko
(a wręcz przede wszystkim) rodzinne. W Nowym Roku życzę WAM,
aby nadchodzący 2021 był pod
każdym względem lepszy od 2020
oraz żebyśmy MY wszyscy byli dla
siebie lepsi, milsi i wyrozumialsi.
I niech Mikołaj ze stuprocentową celnością trafi w Wasze gusta
i potrzeby, wprawiając w zachwyt
podczas odwijania gwiazdkowych
prezentów.
DUŻO, DUŻO, DUŻO
ZDROWIA NAM
WSZYSTKIM ŻYCZĘ!

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

PODATKI LOKALNE W 2021 ROKU
Stawki podatku od nieruchomości
W przypadku nieruchomości we współwłasności osób
na 2021 r. pozostały bez zmian.
fizycznych z osobami prawnymi (udziały w nieruchoObowiązuje Uchwała XV.209.2019 RGN z dnia 30 mości) stanowiącej odrębny przedmiot opodatkowania
października 2019 r.
podatnicy są zobowiązani do składania odrębnej deklaracji podatkowej. Deklarację składa się na całą nieruPodatek rolny na 2021 r.
chomość, a podatek należny ze swojego udziału należy
Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn stawka została obni- uiścić na rachunek bankowy urzędu gminy z dopiskiem
żona do kwoty 32,00 zł za 1 kwintal.
jakiej nieruchomości dotyczy i z podaniem wielkości
Stawka podatku rolnego wynosi:
udziałów (art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach
• dla hektarów fizycznych (32,00 x 5 q) = 160,00 zł lokalnych, art. 3 ust. 5 ustawy o podatku rolnym, art. 2
za he,
ust. 4 ustawy o podatku leśnym).
• dla hektarów przeliczeniowych (32,00 x 2,5 q) =
80,00 zł za he.
Podatek od środków transportowych
Podatek leśny na 2021 r.
na 2021r .
Prezes GUS podaje w komunikacie kwotę przeliStawki podatku od środków transportoczeniową do podatku leśnego na 2020 r w wysokości wych pozostają bez zmian i obowiązują zgodnie
196,84 zł za 1 m³ drewna.
z Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn XVI.234.2019
Stawka podatku leśnego – 196,84 x 0,220 = 43,3048 z dnia 27 listopada 2019 r.
zł za 1 ha.
Iwona Myśliwy
Kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat
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Święta to „żniwa” dla złodziei
Wójt Gminy Nadarzyn spotkał się z przedstawicielami
policji i straży gminnej. Spotkanie dotyczyło wypracowania wspólnych procedur przeciwdziałających kradzieżom i włamaniom w okresie przedświątecznym i podczas
ferii. Oprócz działań strażników gminnych i funkcjonariuszy policji, bardzo istotnym czynnikiem są zachowania samych mieszkańcyów
Służby mundurowe apelują o zachowanie czujności.
Wychodząc z domu pamiętajmy o zamykaniu drzwi,
w tym garażowych, okien i furtek. Wieczorami opłaci się
zostawić włączone światło, radio lub telewizor, co stwarza wrażenie, że jest ktoś w domu. Jeśli planujemy wyjazd, wskazane jest, aby uprzedzić sąsiadów i poprosić
ich o zwrócenie uwagi na nasz dom czy mieszkanie. Jeśli
posiadamy alarm, to warto z niego korzystać, dotyczy to
również monitoringu, który jeśli bywa niesprawny, pełni
jedynie funkcję straszaka.
Nie kuśmy złodziei, nie zostawiajmy cennych przedmiotów w aucie, w widocznych miejscach. Pilnujmy
torebek, kart płatniczych, telefonów i portfeli. Bądźmy
również czujni robiąc zakupy przez Internet. Nie podawajmy pinu do karty, haseł i loginów do kont bankowych.
Zaskakujące, ale częściowy lockdown może okazać się

naszym sprzymierzeńcem w walce ze złodziejami. Pracując zdalnie, czy będąc na kwarantannie możemy większą uwagę zwrócić na to, co dzieje się za oknem.
Policja i straż gminna apelują do mieszkańców o zachowanie czujności. Jeśli zobaczycie Państwo:
• niezwykły ruch na swojej ulicy,
• kręcących się nieznajomych ludzi,
• wreszcie ruch w sąsiednim domu, a wiecie, że wszyscy są w pracy lub wyjechali, zadzwońcie na numer alarmowy 112 lub 997.
red.

Baseny w Strzeniówce
Projekt budżetu Gminy Nadarzyn
na 2021 rok już jest!
Jednym z ciekawszych działań, które nasz samorząd będzie chciał zrealizować w przyszłym roku, jest budowa letnich basenów z infrastrukturą
na terenach rekreacyjnych przy ulicy
Działkowej w Strzeniówce.
Na początek kilka słów wstępu. Teren przy Działkowej Gmina
Nadarzyn przejęła od KOWR-u, po
kilku latach starań, pod koniec 2018
roku w celu zagospodarowania go
jako terenu rekreacyjnego. W tym
celu powstała koncepcja, którą nasz
samorząd w 2019 roku w części zrealizował, wykonując plac zabaw,
chodnik, street workout oraz tzw.
park kieszonkowy. Dalszy plan zakładał powstanie parkingu, świetlicy i boiska wielofunkcyjnego.
Gmina Nadarzyn nie ma warunków do stworzenia miejsca
dla mieszkańców do wypoczynku
letniego nad wodą. Brak jest odpowiednich akwenów do kapieli,
które spełniłyby warunki sanepidu.
Jedyny taki teren stanowi rozlewisko rzeki Utraty w Krakowianach,
który po rewitalizacji mógłby stanowić miejsce do tego rodzaju
rekreacji. Niestety, stanowi on
własność prywatnej spółki, a rozmowy o przejęciu tego terenu przez
Gminę Nadarzyn na razie utknęły
w „martwym punkcie”.
Dlatego, mając na względzie coraz cieplejsze i dłuższe lata, poja12 (259) grudzień 2020

wił się pomysł budowy basenów
letnich.
W tym roku odbyliśmy kilka wizytacji tego typu obiektów w różnych
większych miastach i doświadczenia z tych wyjazdów postanowiliśmy wykorzystać w Nadarzynie.
Wbrew pozorom wszystko wskazuje na to, że czas epidemii jest najlepszy do rozpoczęcia tego typu inwestycji. Koszt budowy powinien
być o 30-40% mniejszy niż ...”normalnie”. Jednocześnie dużo wskazuje na to, że już w to lato większość
z nas powinna być zaszczepiona,
bądź „uodporniona” na koronawirusa. Koszt budowy szacujemy pomiędzy 4,2 do 4,8 miliona złotych.
Urząd Gminy stworzył plan funkcjonalno–użytkowy (PFU), który
zakłada: trzy baseny zewnętrzne
wraz z pomostami; wodny mini
plac zabaw w basenie dziecięcym;
dwie zjeżdżalnie wodne; całoroczny pawilon świetlicowy z kawia-

renką; boisko do piłki nożnej plażowej; boisko do piłki siatkowej
plażowej; duże jacuzzi na 8 osób;
przebieralnie wraz z toaletami;
pawilon techniczny; pawilon dla
obsługi; system natrysków, monitoringu i nagłośnienia; teren do
plażowania; parking i parking dla
świetlicy; oświetlenie; ogrodzenie
terenu; system komunikacyjny.
Jeszcze w tym roku, jeśli zamierzenia uzyskają akceptację
radnych, będziemy chcieli ogłosić
i rozstrzygnąć przetarg na wykonanie projektu (wg PFU) i budowę
obiektu. Całość ma być realizowana według reguły projektuj – buduj.
Zakończenie budowy i oddanie inwestycji do użytku przewidujemy
1 czerwca 2021 roku na DZIEŃ
DZIECKA. Trzymajcie kciuki!

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn
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Ranking Samorządów - idziemy w górę!
Takie informacje cieszą i pokazują, że Gmina Nadarzyn zmierza
we właściwym kierunku.
Zajęliśmy 3. miejsce w renomowanym Rankingu Samorządów
Najdynamiczniej Rozwijających
Przedsiębiorczość w latach 20032019. Trzecie miejsce w Polsce,
a drugie na Mazowszu.
Gmina Nadarzyn może pochwalić się również 7. pozycją w Rankingu Zrównoważonego Rozwoju
Jednostek Samorządu Terytorialnego w kategorii Gmina Wiejska.
Na Mazowszu jesteśmy najlepsi.
Wyniki konkursu pokazują, że
na płaszczyźnie gospodarczej,
społecznej i ochrony środowiska
Gmina Nadarzyn wykonuje bardzo dobrą pracę. Każdego dnia
dokładamy wszelkich starań, aby
jak najlepiej dbać o naszą małą
ojczyznę i jej mieszkańców. Prestiżowy ranking i jego wyniki pokazują, że jesteśmy skuteczni.
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„Serdeczne podziękowania dla
wszystkich, którzy swoją pracą
i zaangażowaniem przyczynili się
do takich wysokich ocen komisji
konkursowej! To Nasz Wspólny
Sukces!
A (wiem, od A się nie zaczyna)
jest to ogromna rzesza wspaniałych ludzi: pracowników urzędu
i jednostek Gminy, radnych, rad-

nych seniorów, strażaków OSP,
pracowników gminnej opieki zdrowia, oświaty, kultury i sportu, osób
tworzących stowarzyszenia współpracujące z naszym samorządem,
wolontariuszy, pasjonatów i przyjaciół Naszej Gminy.”
#kochamNadarzyn
Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn
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DOFINASOWANIA OTRZYMANE W ROKU 2020
1. Projekt pn. „Zdalne nauczanie w Gminie Nadarzyn”

Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa nr 1 „Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu”,
działania 1.1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego
Internetu o wysokich przepustowościach”.
Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 79.200,00 zł.
Celem projektu grantowego pn.
Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w
systemie kształcenia zdalnego był
zakup 33 laptopów wraz z oprogramowaniem dla 6 placówek oświatowych z terenu Gminy Nadarzyn
dorealizacji podstawy programowej związanej z wprowadzeniem
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanej zakażeniem COVID 19.

2. Zdalne nauczanie
w Gminie Nadarzyn – część II

Projekt realizowany w ramach
Programu Operacyjnego Polska
Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś
priorytetowa nr 1 „Powszechny
dostęp do szybkiego Internetu”,
działania 1.1: „Wyeliminowanie
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji
projektu grantowego pn. zdalna
szkoła + w ramach Ogólnopolskiej
Sieci Edukacyjnej.
Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 54.900,00 zł.
W ramach projektu zakupiono 13
laptopów, 4 komputerów stacjonarnych i 1 komputera AIO wraz
z oprogramowaniem i pakietem
biurowym dla 6 placówek oświatowych z terenu Gminy Nadarzyn
w celu realizacji podstawy programowej związanej z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej stanu epidemii, spowodowanej zakażeniem COVID 19.
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3. Projekt pn. „Dostosowanie
pomieszczenia na sale oddziału
żłobkowego w Gminnym Żłobku nr 1 „Zaczarowany Ogród”
w Ruścu”. Moduł 1b

Projekt realizowany w ramach
Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi
w wieku do lat 3 „MALUCH +”
2020 – moduł 1b.
Gmina
Nadarzyn
otrzymała dofinansowanie w wysokości
124.070,84 zł. W ramach projektu
dostosowano istniejące pomieszczenie do potrzeb sali oddziału żłobkowego z łazienką dla 16
miejsc dla nowo powstałej grupy
żłobkowej.

4. Projekt pn. „Zapewnienie
funkcjonowania 16 miejsc
opieki nad dziećmi w wieku do
lat 3 w Gminnym Żłobku
nr 1 „Zaczarowany Ogród”
w Ruścu”. Moduł 2.

Projekt realizowany w ramach
Resortowego programu rozwoju
instytucji opieki nad dziećmi w
wieku do lat 3 „MALUCH + 2020”
– moduł 2. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości
25.920,00 zł. W ramach projektu
Gminny Żłobek nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu otrzymał dofinansowanie do 16 miejsc opieki
nad małymi dziećmi.

5. Projekt pn. „Gimnastyka
korekcyjna 2020”.

Projekt realizowany w ramach
zadania „Sport dla Wszystkich”;
działanie „Upowszechnienie sportu dzieci i młodzieży”, finansowany ze środków Funduszu Zajęć
Sportowych dla Uczniów.
Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.400,00
zł. W ramach projektu 148 uczniów
szkół podstawowych Gminy Nadarzyn skorzystało z bezpłatnych
zajęć sportowych z elementami

gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej.
6. Projekt pn. „Zakup
specjalistycznego sprzętu
medycznego”

Projekt współfinansowany ze
środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest
Minister Sprawiedliwości. Gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości 2.475.000,00 zł.
W ramach zadania zakupiono
urządzenia RoboticScope na potrzeby Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu
w Kajetanach.

7. Lokalny Animator Sportu

W ramach projektu Gmina
Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 24.000,00 zł
na pokrycie części kosztów wynagrodzenia dwóch nimatorów pracujących na orlikach w Kostowcu
i Ruścu.

8. Budowa placu zabaw
w miejscowości Kajetany
Projekt realizowany ze środków
budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2020”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
10.000 zł.
W ramach projektu został wykonany plac zabaw w miejscowości Kajetany, który został wyposażony w zabawki zapewniające
możliwość aktywnego spędzania
czasu na świeżym powietrzu przez
dzieci w różnym wieku. Służyć
on będzie równie lokalnej społeczności w zakresie aktywizacji
i integracji mieszkańców.

9. Doposażenie świetlicy
wiejskiej w miejscowości
Parole poprzez zakup sprzętu
nagłaśniającego
Projekt realizowany ze środków
budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw
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MAZOWSZE 2020”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
10.000 zł.
W ramach projektu został zakupiony i zamontowany sprzęt nagłaśniający w świetlicy Parole, który
pozwoli na jej pełniejsze i atrakcyjniejsze wykorzystanie.

10. Dostawa i montaż wiaty
rowerowej w miejscowości
Kostowiec
Projekt realizowany ze środków
z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000 zł.
W ramach projektu została zakupiona i zamontowana wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej w Kostowcu. Ułatwi ona
mieszkańcom, a w szczególności
uczniom i ich rodzicom oraz personelowi placówki wygodne parkowanie i bezpieczne pozostawianie
rowerów na czas zajęć szkolnych.

11. Dostawa i montaż wiaty
rowerowej
w miejscowości Młochów
Projekt realizowany ze środków
z budżetu województwa zazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Aktywizacji Sołectw
MAZOWSZE 2020”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości
10.000 zł.
W ramach projektu została zakupiona i zamontowana wiata rowerowa na terenie Szkoły Podstawowej w Młochowie. Ułatwi ona
mieszkańcom, a w szczególności
uczniom i ich rodzicom oraz personelowi placówki wygodne parkowanie i bezpieczne pozostawianie
rowerów na czas zajęć szkolnych.

12. Dostawa i montaż wiaty
rowerowej
w miejscowości Wola
Krakowiańska
Projekt realizowany ze środków
z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Gmina
otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000 zł.
W ramach projektu została zakupiona i zamontowana wiata
rowerowa na terenie Szkoły Pod-
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stawowej w Woli Krakowiańskiej. Ułatwi ona mieszkańcom,
a w szczególności uczniom i ich
rodzicom oraz personelowi placówki wygodne parkowanie i bezpieczne pozostawianie rowerów na
czas zajęć szkolnych.

13. Inwentaryzacja
indywidualnych źródeł ciepła
w Gminie Nadarzyn

nia zdalnego objęci zostaną nauczyciele i uczniowie.
Wartość
projektu
wynosi
34.999.800,00 zł, natomiast dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej wynosi 27.999.840,00 zł.

15. Zakup środków ochrony
osobistej dla
strażaka-ratownika
OSP Nadarzyn
i OSP Młochów”

Projekt realizowany ze środków
z budżetu województwa mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia
Ochrony Powietrza MAZOWSZE
2020”. Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 150.000,00
zł.
W ramach projektu zostanie wykonana inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, która pozwoli
poznać rzeczywistą, a nie tylko
szacunkową, skalę stosowania paliw stałych na terenie gminy oraz
określi zakres zainteresowania pozyskaniem środków zewnętrznych
na wymianę starych (nieefektywnych) kotłów w kolejnych latach.

Projekt realizowany w ramach
środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości.
Gmina uzyskała dofinasowanie
w wysokości 82.172,00 zł.
W ramach realizacji zadania zakupiono sprzęt ochrony osobistej
dla strażaków dwóch jednostek
OSP. OSP Nadarzyn wyposażona
została w 17 hełmów, 17 par rękawic specjalnych i 17 kurtek lekkich
dla ratownictwa technicznego, natomiast OSP Młochów - 15 hełmów
oraz 15 par rękawic specjalnych.

14. Mazowiecki program
przygotowania szkół,
nauczycieli i uczniów
do nauczania zdalnego

15. Zakup ubrań koszarowych
oraz prądownic dla
Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej OSP Nadarzyn

Gmina Nadarzyn w partnerstwie
z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje projekt pn.
„Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów
do nauczania zdalnego” w ramach
X Osi priorytetowej „Edukacja
dla rozwoju regionu”, Działania
10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1
„Edukacja ogólna”, którego celem
jest podniesienie jakości nauczania
w min. 200 szkołach z terenu województwa mazowieckiego poprzez
zakup sprzętu i oprogramowania
oraz przeprowadzenie szkoleń
mających na celu przygotowanie
szkół, nauczycieli i uczniów do
nauki zdalnej. W ramach projektu Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej–Curie w Ruścu
otrzyma pakiet sprzętu w postaci
zestawów komputerowych, laptopów, tabletów, drukarek, urządzenia wielofunkcyjnego, projektora multimedialnego oraz pakietu
oprogramowań wspierających naukę zdalną. Ponadto wsparciem
szkoleniowym w zakresie naucza-

Projekt realizowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu „Zapobieganie zagrożeniom
środowiska i poważnym awariom
poprzez
aktywowanie
i doposażanie Młodzieżowych
Drużyn Pożarniczych”.
Gmina uzyskała dofinasowanie
w wysokości 15.000,00 zł.
W ramach zadania zakupiono 30
kompletów mundurów koszarowych oraz 4 prądownice wodno-pianowe dla 30 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
Zakupiony sprzęt będzie wykorzystywany do szkoleń, ćwiczeń,
zbiórek strażackich, spotkań MDP
oraz w trakcie zawodów.

16. Moje kompetencje - mój
sukces
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Projekt realizowany w partnerstwie w ramach Działania 10.2
Upowszechnianie
kompetencji
kluczowych wśród osób dorosłych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W ramach projektu mieszkańcy Gminy Nadarzyn
mogą przystąpić do nauki języka
angielskiego od podstaw bądź ją
kontynuować.

17. Dopłata do wozokilometra
transportu publicznego
w 2020 r.
Gmina Nadarzyn otrzymała ze
środków Skarbu Państwa od Wojewody Mazowieckiego dopłatę do
realizacji zadań własnych jako organizatora w zakresie przewozów

autobusowych o charakterze użyteczności publicznej, w wysokości
47.904,00 zł.

PROJEKTY
ROZLICZONE
W 2020 R.
1. Parkuj i jedź
w Gminie Nadarzyn
Efektem jest powstanie 1 parkingu systemie P+R na 225 miejsc
parkingowych, w tym 8 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i 40 przeznaczonych dla
rowerów oraz 4 peronów autobusowych i poczekalni.

2. Budowa sieci dróg
rowerowych w Gminie
Nadarzyn – kolejny etap

W ramach projektu powstało
17,118 km ścieżek rowerowych,
6 punktów „Bike&Ride” tj. 60
miejsc postojowych oraz 2 punkty
serwisowe wyposażone w pompkę
do roweru, zestaw narzędzi, a także w ławkę - miejsce odpoczynku.
Referat Zamówień Publicznych
i Funduszy Zewnętrznych

COVID 19 / SPG ZOZ Nadarzyn
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GOPS NADARZYN
Sekcja Pomocy Środowiskowej
Pomoc osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym
W celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy,
zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie przypomina
o dodatkowych numerach telefonu:
501 642 417 - czynny w godz. 8.00 – 16.00,
508 686 471 - dla osób przebywających na kwarantannie.
Przypominamy: jeżeli jesteś osobą samotną, wymagasz pomocy
w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, wykupieniu leków,
bądź znasz osobę potrzebującą pomocy, zadzwoń do:
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie,
tel. (22) 739 73 20, pon. - pt. w godzinach 10.00 - 12.00.
Straży Gminnej w Nadarzynie, tel. (22) 720 08 67, pon. - pt. w godz. 10.00 - 15.00.
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, tel. 502 891 926, pon. - pt. w godz. 10.00 - 12.00.
Caritas przy Parafii w Nadarzynie, tel.728 947 323

BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTÓW

Przewodnicząca, Z-ca Przewodniczącej, Członkowie GKRPA,
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień: tel.22 729-82-74, wtorki 16.15-18.00
Psycholog: tel.22 729-82-74 zapisy: środy 17.00-19.30; piątek 11.30-14.00
Terapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
Mediator: zapisy w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej:
tel. 22 739 73 20, pon. 9.00 - 17.00; wt. - czw. 8.00 - 16.00; pt. 8.00 – 15.00.
Psycholog: tel. 514-778-218 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00
Psycholog dziecięcy: zapisy tel. 22 739 73 11. od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00 – 15.00 w Sekcji Wsparcia Rodziny GOPS.
Szanowni Państwo, niezwykle budujące jest, że w tak trudnym czasie możemy
na siebie liczyć. Zgłaszają się do nas kolejne osoby – wolontariusze – gotowi
do niesienia pomocy. Jesteśmy Wszystkim bardzo wdzięczni i informujemy,
że będziemy prosili Was o zadeklarowaną pomoc w miarę potrzeb.

Sekcja Pomocy Społecznej

Posiłki dla osób niesamodzielnych
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie podjął współpracę z Samorządem
Województwa Mazowieckiego (Mazowieckim Centrum Polityki Społecznej) mającą
na celu wsparcie osób powyżej 60. roku życia i niesamodzielnych, którzy w tym
trudnym czasie powinni być szczególnie chronieni. Ze względu na stan epidemiczny
do najbardziej potrzebujących 40 osób z naszej gminy w okresie od 1 do 20 grudnia 2020 r.
codziennie dowożone były ciepłe posiłki obiadowe (zupa, drugie danie i owoc). Koszt
programu został pokryty z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Łącznie
na Mazowszu posiłki trafiły do 11 powiatów, a przygotowywane były przez podmioty
ekonomii społecznej, w których zatrudniane są osoby zagrożone wykluczeniem społecznym
(np. z niepełnosprawnością, uzależnieniami). Pracownicy naszego Ośrodka otrzymali
bardzo pozytywne informacje i podziękowania od osób korzystających z tej formy pomocy.
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Pod ziękowa n ia

„Posiadanie jakiegokolwiek dobra nie daje radości,
jeżeli nie dzielimy go z drugim człowiekiem”
Seneka

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie,
w imieniu obdarowanych rodzin, serdecznie dziękuje:
Panu Leszkowi Skrzypczakowi, Dyrektorowi
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Nadarzynie, za przekazanie 14 sztuk zestawów
(komputer + monitor) dla dzieci i rodzin korzystających ze wsparcia GOPS w Nadarzynie;
Panu Romanowi Ćwiertniewiczowi za koordynowanie i wsparcie techniczne tej akcji pomocowej.
Mamy nadzieję, że podarowany sprzęt ułatwi dzieciom naukę zdalną, a komputer stał się miłą mikołajkową niespodzianką.
Kadra GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej składa serdeczne podziękowania Wójtowi Gminy Dariuszowi
Zwolińskiemu i Pracownikom Urzędu Gminy, Komendantowi Straży Gminnej i Funkcjonariuszom Straży
Gminnej, Komendantowi Komisariatu Policji w Nadarzynie oraz Funkcjonariuszom Policji, Przewodniczącej i całemu Zespołowi Caritas przy Parafii pw. św.
Klemensa, Dyrektor i Pracownikom Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury oraz Wolontariuszom za współpracę
i okazane wsparcie w niesieniu pomocy potrzebującym
mieszkańcom naszej gminy. W tym trudnym dla nas
wszystkich czasie pandemii, Państwa pomoc każdorazowo dodawała nam wiary, że wspólnymi siłami możemy podjąć nowe niełatwe wyzwania na rzecz naszej
lokalnej społeczności.
Kadra GOPS

Sekcja Wsparcia Rodziny

TA K N A M M I N Ą Ł 2 0 2 0 R O K

Miesiąc grudzień oznacza koniec roku kalendarzowego. To dobry czas na podsumowania. Zapewne ten rok, nie należał do najłatwiejszych dla
nikogo. Tak też było i w „Ognisku Tęcza”. Rok
2020 obfitował w zmiany i nowe wyzwania, którym
z całą pewnością udało się podołać.
Pierwsza istotna zmiana miała miejsce już na samym początku roku. Od 1 stycznia Gminne Ognisko
Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza” na mocy Uchwały
nr XIII.146.2019 w sprawie połączenia jednostek organizacyjnych Gminy Nadarzyn: Gminnego Ogniska
Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nadarzynie, funkcjonuje w strukturach
Sekcji Wsparcia Rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nadarzynie. Tak jak się spodziewaliśmy,
nauczeni wcześniejszą współpracą, zostaliśmy przyjęci
do znakomitej drużyny w sposób życzliwy. Dziś jednogłośnie możemy stwierdzić, że jesteśmy jej częścią.
W powiększonym składzie w marcu br. przyszło nam
zmagać się ze stanem epidemii koronawirusa Covid-19.
Nowa rzeczywistość i początkowe zaskoczenie nie doprowadziły jednak do paraliżu pracy. Wręcz przeciwnie dało to dowód na to, że kadra Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej jest wyjątkowa i potrafi pracować
w każdych warunkach.
Pracownicy Sekcji Wsparcia Rodziny, mimo nałożonych ograniczeń sanitarnych i czasowych zawieszeń
działalności placówki wsparcia dziennego, wynikających z decyzji Wojewody Mazowieckiego, wykazali się
ogromnym zaangażowaniem i pomysłowością.
Między innymi zrealizowaliśmy:
• Międzynarodowy Dzień Rodziny.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
przygotował dla społeczności lokalnej materiały w ramach akcji #zostań w domu. W przygotowanych pakietach można było znaleźć m.in. informacje o tym, gdzie
można uzyskać pomoc, kilka pomysłów i rad jak spędzić czas z najbliższymi (opracowane przez Krakowską
Akademię Profilaktyki w ramach kampanii Postaw na
12 (259) grudzień 2020

rodzinę) oraz maseczki uszyte przez naszych WYJĄTKOWYCH WOLONTARIUSZY. Materiały były ogólnodostępne w Urzędzie Gminy, w Komisariacie Policji
i Straży Gminnej w Nadarzynie.
• Warsztaty letnie dla wychowanków placówki
wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza”.
Młodzież z „Ogniska Tęcza” wakacyjny czas spędziła głównie na terenach rekreacyjnych w Gminie Nadarzyn, tj. Pastewniku, na placu zabaw w Strzeniówce,
w Starej Wsi i Nadarzynie. Dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Sportu mogliśmy nieodpłatnie skorzystać
z obiektów sportowych Gminy Nadarzyn. Natomiast
Straż Gminna tradycyjnie przypomniała młodzieży
o zasadach bezpieczeństwa podczas wakacji. Więcej
o tym jak wyglądały nasze warsztaty możecie Państwo
przeczytać w sierpniowym i lipcowym numerze Wiadomości Nadarzyńskich.
• VIII Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego
Stylu Życia w ramach których zrealizowano następujące działania:
- inauguracja VIII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki
i Zdrowego Stylu Życia pod hasłem: Poznajmy się lepiej zadbajmy o relacje. W spotkaniu uczestniczyli
przedstawiciele placówek oświatowych z terenu Nadarzyna, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (Sekcja
Wsparcia Rodziny „Ognisko Tęcza” oraz Sekcja Pomocy Środowiskowej), Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz władz samorządowych
z Zastępcą Wójta Januszem Rajkowskim, Dyrektor
Gminnego Zespołu Oświatowego Marią Aleksińską.
Moderatorem i pomysłodawcą spotkania była Krystyna
Masłowska, Pełnomocnik ds. uzależnień.
- nagranie wykładu skierowanego do kierowców, dyspozytorów, policjantów prewencji i ruchu drogowego,
instruktorów nauki jazdy, kadr kierowniczych i zarządzających firm transportowych na temat: Narkotyki
i dopalacze a bezpieczeństwo ruchu; wykładowca:
dr hab. prof. WSBiP Dyrektor Naukowy Centrum Profilaktyki Społecznej – Pan Mariusz Z. Jędrzejko.
- nagranie wykładu skierowanego do młodzieży na
temat: Relacje społeczne, rodzinne a generowanie roż-
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nego rodzaju uzależnień; wykładowca: psycholog kliniczny, trener umiejętności psychologicznych, pedagog,
doradca zawodowy - Pani Aleksandra Szygendowska
(w ramach współpracy z Centrum Profilaktyki Społecznej).
- ogłoszenie konkursu plastycznego „Zostań w domu,
zadbaj o relacje – pamiętaj o innych”.
• Paczka dla Bohatera. „Ognisko Tęcza” włączyło
się w akcję i z ogromną przyjemnością wykonało karty
z życzeniami bożonarodzeniowymi dla bohaterów.
• Happening: Jestem bezpieczny na drodze. Od
ośmiu lat wspólnie ze Strażą Gminną i Komisariatem
Policji w Nadarzynie podejmujemy działania mające na
celu przypomnienie kwestii bezpieczeństwa na drodze.
Efekt możecie Państwo zobaczyć w iTV Nadarzyn.
W tym roku, niestety nie możemy zorganizować
spotkania opłatkowego. Natomiast to dobry moment,
aby wspomnieć słowa Wójta Gminy Nadarzyn - Pana
Dariusza Zwolińskiego, które szczególnie utkwiły w pamięci naszych wychowanków, a były wypowiedziane podczas spotkania opłatkowego w 2019 roku: „Ognisko Tęcza powinno się nazywać rodzinnym ogniskiem, bo czuć
w nim rodzinną atmosferę”. Ostatni trudny czas do-

wiódł, że rzeczywiście tak było, tak jest i życzmy sobie
żeby zawsze tak pozostało, bo misją naszej placówki jest
tworzeni: „Miejsca pełnego ciepła i radości, otwartego
i przyjaznego, które chętnie wita nowych gości. Miejsca,
gdzie człowiek lepszym staje się, miejsca magicznego,
o którym cały świat niech dowie się.” (fragm. hymnu Ogniska autor, Krzysztof Marciniak). W „Ognisku
Tęcza” najważniejsze jest, żeby dzieci miały miejsce,
w którym czują się dobrze. Dlatego serdecznie dziękujemy Wam Drogie Dzieci za sygnały sympatii, które
docierają do nas codziennie i za Waszą obecność.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego
Narodzenia życzymy, aby Wasze domy
były zawsze pełne MIŁOŚCI, RADOŚCI
i CIEPŁA, a w trudnych
chwilach pamiętajcie, że nie jesteście sami.
Agata Sierputowska
Krystyna Masłowska
Kierownik Sekcji Wsparcia
Dyrektor GOPS w Nadarzynie
Rodziny GOPS w Nadarzynie

C h o ć n a s wi r u s w d o m u t r z y m a ,
Ni e u c h r o n n i e t o j u ż z i m a .
C z a s Ś wi ą t e c z n y – c z a s R a d o ś c i n i e c h w Twy m d o m u d z i ś z a g o ś ci.
Ni e c h s i ę d a r z y w No wy m R o k u!
Ciepła i miłości na każdym kroku.

„Zostań w domu, zadbaj o relacje –
pamiętaj o innych”

Kadra GOPS w Nadarzynie

Paka dla Zwierzaka

Kochane Mikołaje!
Ruszyła świąteczna zbiórka karmy dla nadarzyńskich bezdomniaków „PAKA dla ZWIERZAKA”.
W ubiegłym roku, dzięki zbiórkom
karmy
organizowanym
w szkołach i przedszkolach, mieliśmy możliwość dotarcia z pomocą do najbardziej potrzebujących
zwierząt. Dziś w dobie pandemii,
brakuje dosłownie wszystkiego. Nie
możemy jednak nie nakarmić tych,
którzy każdego dnia czekają na nas.
Aby sobie jakoś radzić, powstała
grupa kilku osób o roboczej nazwie
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„Psie Żarełko”. Kaśki dwie, Grażynka, Ewa, Hania! Dyżurują na
zmiany w kuchni i przygotowują
ciepłe gotowane jedzenie dla psów,
znajdujących się pod naszą opieką.
Z całego serca Wam Kochane za to
dziękuję.
Wy również możecie pomóc. Jeśli chcielibyście przekazać karmę
dla naszych podopiecznych, poniżej
znajdziecie wykaz miejsc, tworzonych przez ludzi, którzy pomagają
nam zawsze, nie tylko w święta.
Ustawiliśmy tam kosze, w których
można zostawić suchą lub mokrą

karmę dla psów i kotów z terenu naszej gminy.

Pomagają nam:
• Urząd Gminy Nadarzyn
ul. Mszczonowska 24,
• Straż Gminna w Nadarzynie
pl. Poniatowskiego 42,
• Kwiaciarnia „Suchy Badyl”
ul. Mszczonowska 79,
Sklep zoologiczny „Fafik”
ul. Mszczonowska 3,
• Sklep zoologiczny „Rudy Kot”
pl. Poniatowskiego 38,
Mikołaje!
Do 31 grudnia czekamy na Was!
12 (259) grudzień 2020
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Zagrasz ze mną?
Smutne i monotonne czasy nastały, patrząc na naszą codzienną aktywność. Praca dla dużej części społeczeństwa
to teraz siedzenie w domu przed ekranem komputera,
laptopa albo tabletu. Telefon też jest naszym nieodłącznym towarzyszem i nie odstępuje nas na krok. Jeszcze
gorzej mają dzieciaki, ponieważ lekcje są obowiązkowo
prowadzone on-line. Pół dnia przyklejeni do monitora
ze słuchawkami na uszach. Może i pierwszy tydzień takiej nauki nie wydawał się taki zły, ale z biegiem czasu
wszystko może obrzydnąć. Przydałoby się po tak spędzonym dniu nieco odsapnąć, spójrzmy więc co mamy
do wyboru. TV, Netflix, jakaś gierka na PC albo konsoli.
Wszystko OK, ale to znów wiąże się z siedzeniem przed
ekranem, co może zamiast odpoczynku przynieść frustrację. Dlatego też z alternatywą przychodzą nam gry
planszowe. Siadamy do stołu, rozkładamy planszę i przez
godzinkę lub dłużej dajemy oczom odpocząć w towarzystwie najbliższych. Co więcej, w dobie pandemii, zbliżających się Świąt, które spędzimy w okrojonym składzie
oraz ferii zimowych zyskujemy wciągającą rozrywkę,
potrafiącą zaangażować całą rodzinę. W poniższym tekście chciałbym Wam polecić kilka gier, które nadadzą się
idealnie na prezent świąteczny i przy których będziecie
się dobrze bawić.
Gry dla dzieci:
• Przewrotne motylki
Jest to gra zręcznościowa, w której musimy jak najszybciej znaleźć odpowiednią kombinację kolorów naszych motylków. Kto pierwszy, ten wygrywa! Zdziwicie
się, ile razy dzieciaki z wami wygrają!
• Dobble
Podobna kategoria jak powyższe motylki. Wykładamy
dwie karty i musimy znaleźć powtarzający się na nich
symbol. Ale strzeżcie się błędnych decyzji, bo czekają
punkty karne!
• Pędzące żółwie
Każdy w sekrecie kontroluje jednego z żółwi. Żółwie
mogą na siebie wchodzić i przenosić się na grzbietach.
Zagrywając na zmianę karty przesuwamy je po trasie wyścigu, aż któryś przekroczy metę. Wtedy wyjawiamy, kto
miał jaki kolor i kto wygrał.
• Potwory do szafy
Gra w stylu memory, gdzie szukamy dwóch identycznych przedmiotów spośród zakrytych żetonów. Gdy nam
się to uda, odrzucamy do „szafy” jednego z potworów
straszących dzieci. Kooperacyjna gra, w którą zagracie
razem już nawet z trzylatkami.
• Mistakos
Znacie Jenge? To teraz zamieńcie drewniane klocki na
plastikowe krzesełka. I układajcie jak najwyższe konstrukcje. Czyje krzesełka padną najpóźniej, wygrywa.
Gry rodzinne:
• Wyprawa do El dorado
Układamy planszę z kolorowych elementów, a następnie zagrywamy karty, aby się po niej przemieszczać.
Możemy też dokupić kolejne karty, aby usprawnić nasze
ruchy. Kto pierwszy dojdzie do El Dorado - zdobywa bogactwo i wygraną.
12 (259) grudzień 2020

• Azul
Zbieramy kolorowe płytki z jednej z okrągłych podstawek i układamy na swojej planszy. Gdy zapełnimy cały
rząd, przenosimy jedną płytkę z niego na centralny wzór
i zdobywamy punkty. Problem w tym, że drugi raz tego
samego koloru w tym samym rzędzie już nie ułożymy.
Jedna z piękniejszych i sprytniejszych gier abstrakcyjnych na rynku.
• Kingdomino
Umiecie grać w domino? To dacie radę zagrać i w Kingdomino. Układamy z dominopodobnych kafelków nasze królestwo, które nie może być większe niż 5x5. Jeżeli wybraliśmy cenniejszy kafel, to w następnej turze
będziemy wybierać jako ostatni. A na koniec liczymy
kto zbudował najlepsze królestwo.
• Wsiąść do pociągu
To już klasyk. Zbieramy karty kolorowych wagonów,
aby wybudować połączenia między miastami na mapie.
W sekrecie realizujemy bilety, na których mamy zbudować konkretne trasy i zdobywamy punkty z najdłuższą
trasę kolejową
• Brzdęk! Nie drażnij smoka
Gra polega na kupowaniu kart i zagrywaniu ich, aby
poruszać się po planszy. Schodzimy w podziemia, aby
wykraść smokowi cenne artefakty. Im głębiej i szybciej
idziemy, tym więcej hałasujemy. A smok potrafi przypiec
najgłośniejszych śmiałków.
• Szarlatani z Pasikurowic
Jako alchemicy staramy się uwarzyć jak najcenniejsze
mikstury. W tym celu losujemy z woreczka poszczególne
składniki i dokładamy do kociołka. Im bardziej go zapełnimy, tym lepiej, ale zawsze istnieje ryzyko wybuchu.
Gdy już zarobimy, to możemy dokupić lepsze składniki.
Gry zaawansowane:
• Terraformacja Marsa
Zagrywamy karty, dzięki którym nasze korporacje
przystosowują Marsa do kolonizacji. Gdy podniesiemy
wystarczająco wysoko poziom tlenu, temperaturę i ilość
wody - liczymy komu poszło najlepiej.
• Brass
Ekonomia, popyt, podaż i pieniądze w pigułce. Wspólnie budujemy przedsiębiorstwa na planszy i zwiększamy
nasze przychody, aby stworzyć najlepiej prosperującą firmę na koniec gry.
• Root
Każdy kontroluje zupełnie inną frakcję w leśnej krainie, która walczy o władzę. Pod płaszczykiem zwierzątek mamy tu pełnokrwistą grę wojenną, gdzie konflikty
są na porządku dziennym i każdy każdego pilnuje.
Ale co jeżeli chcielibyśmy wypróbować te gry przed zakupem? Przecież nikt nie lubi kupować kota w worku. Normalnie można by się spotkać i wspólnie zagrać, ale obecnie
jest z tym problem. Z pomocą przychodzą wypożyczalnie
w lokalnych sklepach planszowych, lub nasza biblioteka.
Od dłuższego czasu Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn gromadzi w swoich zbiorach coraz więcej gier planszowych, które prawdopodobnie od nowego roku będzie
można wypożyczać. Większość z wymienionych przeze
mnie powyżej pozycji, i wiele więcej będzie dostępnych
do wypróbowania w domu. Bądźcie czujni i śledźcie ich
stronę na Facebooku, aby nie przegapić tej opcji.
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Na koniec chciałbym życzyć wszystkim
obecnym, jak i przyszłym graczom, wszystkiego
najlepszego podczas zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia. Mimo pandemii
i okrojonego składu - niech to będą Święta
radosne i spędzone w miłej i rodzinnej
atmosferze. Może gry planszowe w tym pomogą.
Jarek Smoła

Świąt Bożego Narodzenia wypełnionych
wzajemną życzliwością i zrozumieniem,
wewnętrznym spokojem i radością.
Zdrowia oraz wszelkiej pomyślności
w Nowym Roku
życzą
Sołtys, Radny i Rada Sołecka
Urzuta – Kostowca

Bohaterka z Nadarzyna
Irmina Bajerska, z domu Żak, ps. „Ognik”
Irmina Bajerska urodziła się 6 lutego 1928 roku.
„Po pierwsze jestem pochodzenia chłopskiego. Mój tata
był ogrodnikiem, warzywnikiem. Mieszkaliśmy poprzednio w Raszynie, ale ze względu na reformę Grabskiego moi rodzice po prostu splajtowali. Musieli sprzedać
nowo wybudowany dom i przenieść się, że tak powiem,
na rodzinny [teren], to znaczy do rodziny mamy, bo tutaj mieszkali dziadkowie od powrotu z Ukrainy, czyli od
1920 roku. Dziadek – Stanisław Rychwiński i Michalina,
jego żona… Potem do dziadków dołączyli moi rodzice i
ja. Kiedy przyjechaliśmy w 1934 roku, to miałam, powiedzmy, sześć lat, o ile dobrze policzyłam. W następnym
roku moi rodzice nawet chcieli mnie posłać do szkoły
w Nadarzynie z rocznikiem 1934, ze starszymi dziećmi,
ale ponieważ tutaj była dość liczna progenitura, więc
kierownik szkoły się nie zgodził. Powiedział, że jeszcze
mam czas. Do szkoły poszłam w 1935 roku. Do czasu
wojny, do 1939 roku zrobiłam cztery klasy.” – wspominała Irmina Bajerska Żak w nagraniu z Archiwum Historii Mówionej.
- „Mój pobyt w Nadarzynie w tym czasie po 1935 roku
trwał chyba do 1941 roku, czyli to już była okupacja.
W takim razie od 1941 roku opuściłam dom rodzinny,
przynajmniej na przeciąg tygodnia, bo zwykle na niedzielę wracałam do domu. Mieszkałam na stancjach w
Warszawie. (…) Chodziłam do zacnej szkoły (żeńskiej)
imienia Zofii Wołowskiej na ulicy, która wtenczas nazywała się Piusa [XI, numer] 28. Jeśli chodzi o dyrektorkę, to to była pani Władysława Mielczarska i prowadziła szkołę systemem przedwojennym. (…) Szkoła imienia
Wołowskiej przyjęła tytuł 2. Miejskiej Szkoły Zawodowej Żeńskiej Hafciarsko-Koronkarskiej. O co chodziło?
Chodziło o to, żeby Niemcy nie czepiali się, że to jest
szkoła właśnie na wyższym poziomie, bo Niemcy nie
cierpieli, żeby Polacy mieli dostęp do nauki wyższego
rzędu, a gimnazjum to umożliwiało. Stąd moje zaangażowanie w naukę.”
W czasie wojny Irmina Bajerska mieszkała na trzech
stancjach, najpierw u koleżanki, której rodzice mieli cukiernię. Następnie u znajomych na Saskiej Kępie.
„Przeszło dwa lata mieszkałam u pani Leokadii
Baranieckiej, i to dziwne, na Hożej 28, szkoła była
na Piusa też 28. To też było związane z moim domem,
bo pani Baraniecka tutaj uczyła jakiś czas, a potem
zatęskniła za towarzystwem wyższego rzędu i wyniosła się do Warszawy. Ona z sympatii do nas przyjęła
mnie na stancję. (…) Trochę dojeżdżałam w między-
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Irmina Bajerska, fot archiwum rodzinne,publikacja
Wiadomości Nadarzyńskie
nr 1 (202) Styczeń 2016.
czasie, ale ponieważ ona kiedyś odwiedziła nas i zobaczyła, że jestem wymizerowana, bo jeździłam na
rowerze, czy zima, czy nie zima, to zaproponowała
właśnie [stancję]. Co najmniej dwa lata mieszkałam
u niej. To było właśnie do Powstania.”
Z harcerstwem spotkała się w szkole, wstąpiła od razu
w 1941 roku. Z konspiracją spotkała się w domu. Jej
ciotka, była komendantką Wojskowej Służby Kobiet
na tym terenie. Przychodzili do niej ludzie związani
z konspiracją. Do konspiracji należał również Wiktor
Rychwiński, sekretarz gminy Nadarzyn, wuj i rodzony
brat matki Irminy Bajerskiej. A w jej rodzinnym domu
schronienie znajdowały osoby poszukiwane.
W czasie Powstania Warszawskiego Irmina pseudo12 (259) grudzień 2020

Wiadomości Nadarzyńskie

nim „Ognik” należała do zgrupowania NOW-AK „Gustaw-Harnaś”; była sanitariuszką i brała udział w działaniach na ulicy Trębackiej, a później Miodowej.
„13 sierpnia 1944 roku były bardzo silne natarcia
w rejonie właśnie placu Zamkowego. Tam była nasza
pozycja obronna, czyli zbudowana z kamieni – barykada. Zresztą myśmy też próbowały postawić barykadę,
przecinając Miodową na pół, żeby właśnie od tamtej
strony nie nachodzili nas Niemcy. To się okazało właściwie niecelowe i to nam przerwano. Walki pozycyjne
były dość uciążliwe i długotrwałe. W pewnym momencie okazało się, że coś przycichło. Ktoś zrobił wywiad
i okazało się, że barykada milczy, dlatego że nie ma do
kogo strzelać, nie ma Niemców, którzy opuścili czołg
(„ciężkiego nosiciela ładunków” (Sd.Kfz. 301 Ausf. C
- Schwere Ladungsträger B-IV Borgward)), z którego
strzelali do naszych żołnierzy, i uciekli, to znaczy wyskoczyli z tego czołgu. Czołg został przy barykadzie.
(…) ten czołg został uruchomiony, rozebrana barykada
przez naszych żołnierzy, żeby czołg mógł przejechać,
i przejechał. Przyjechał na Kilińskiego pod naszą kwaterę. Zrobił się straszny entuzjazm. (…) Zerknęłam i tutaj mi się film urywa. Nawet nie wiem, czy usłyszałam
jakieś krzyki, bo film mi się urwał. (…) Wiem, że ostatnia moja myśl, że ojej, to pewnie spadło słońce, a to był
wybuch, którego już nie usłyszałam, i to jest prawidłowość, i dobry, stary żołnierz wie, że jeśli nie słyszy, to
znaczy, że go trafiło i mnie trafiło. (…) Obudziłam się
na przeciwległej ścianie z głową zgiętą i mnie się wydawało, że jestem w domu i mam popołudniową drzemkę.
Takie miałam wrażenie. Chciałam tylko przetrzeć oczy
i nie było już co przecierać. Dotknęłam do tak zwanej
kości jarzmowej (tak to się chyba nazywa). Byłam poparzona, ani rzęs… […] Zaczęłam wołać ratunku. Widziałam wszystko na czerwono, tak że… (…) jak mnie
opatrzono, położono na noszach i kazali mnie wynieść
do kościoła Świętego Jacka, bo tam był wielki lazaret.
Tak to było.”- wspominała kombatantka.

W wyniku wybuchu straciła prawe oko, doznała
wstrząsu mózgu i licznych poparzeń. Kanałami przedostała się do Śródmieścia. Po upadku Powstania trafiła
do obozu przejściowego w Pruszkowie, z którego udało jej się wydostać dzięki matce, Stanisławie Żak oraz
Władysławowi Kołakowskiemu pseudonim „Targ”. Po
wojnie ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku historia. W 1957 roku pracowała
w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ul. Koszykowej, przez wiele lat była mieszkanką gminy
Nadarzyn.
Zmarła 12 stycznia 2016 roku, nabożeństwo żałobne odbyło się 16 stycznia w kościele św. Klemensa
w Nadarzynie, po czym trumnę przewieziono na cmentarz parafialny w Raszynie.
Irmina Bajerska - była jedną z bohaterek wystawy
„Z salonów na front - Polki w obronie wolności”
eksponowanej przy placu Poniatowskiego w Nadarzynie.
Źródła: lekarzepowstania.pl, powiat.pruszkow.pl, www.1944.
pl/archiwum-historii-mowionej, praca zbiorowa „Nadarzyn na
przestrzeni wieków Historia Nadarzyna od średniowiecza po
czasy współczesne”.

Pani Agnieszce Pawluczuk
Pracownikowi GOPS w Nadarzynie

wyrazy głębokiego współczucia
oraz słowa wsparcia po śmierci

TATY

składają Dyrektor i Pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie

OGŁOSZENIA DROBNE
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
Nauka rysunku, malarstwa i technik plastycznych dla
dzieci w wieku 6 - 12 lat.
Tel. 602 150 802.
RADET – klimatyzacja. Rekuperacja. Pompy ciepła.
Montaż, serwis. Warszawa i okolice. Tel. 601 397 784;
radet@radet.pl; www.radet.pl
Anteny TV – montaż, ustawianie, naprawy, serwis,
Tel. 883 997 800
Pani z Ukrainy, wykształcenie – szkoła gastronomiczna,
duże doświadczenie, poszukuje pracy w zawodzie,
poprowadzi dom lub zaopiekuje się starszą osobą.
Tel. kontaktowy: 511 069 550
12 (259) grudzień 2020

Sprzedam działki budowlane o pow.1500 mkw.
w Starej Wsi, ul. Głogowa 37,
tel. 600 283 038
Sprzedam: 2 fotele welurowe beżowo-zielone - wym.
1m x1m, lustro stojące - wym. 150cm x 38cm,
stabilizator nowy - rozm. 38, prawa kostka.
Tel. 694 930 816
Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Ogrodzenia, balustrady, schody i inne.
Tel. 785 063 795
Auta do ślubu i innych imprez okolicznościowych.
Nadarzyn, Warszawa i okolice. Okazyjna cena.
Tel. 505 849 419
Absolwent politechniki udziela korepetycji
z matematyki, tel. 602 246 361
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Korepetycje j. angielski, j. polski. Matura, egzamin
8-klasisty, szkoła podstawowa. Miła atmosfera,
satysfakcjonujące rezultaty. Możliwość zajęć on-line.
Tel. 501 936 198
Sprzedam: szafkę pod TV szer. 110 cm, gł. 44,
wys. 94 cm, karnisz aluminiowy osłoną z drewnianą
dł. 4 m, plafon na 3 żarówki drewniany, komodę Ikea
na 5 szuflad szer. 70 cm, gł. 40 cm, wys. 102 cm,
komodę na 2 szuflady. Tel: 694 930 816

12 (259) grudzień 2020
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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, pokoje 108
i 107) w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla
posiadaczy Karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka oraz na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka.

Nasi partnerzy (zniżki): KOMUNIKACJA:

ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, Warszawa. Osoby posiadające Kartę
Nadarzyniaka i 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 (pokoje nr. 108 i 107, parter) lub przesłać na
adres e-mail; karta@nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem. Lista punk-

tów 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 ŚwiatUniwersytet - 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

30
dniowy

N

120

60

U

60

30

90
dniowy

N

330

130

U

165

65

Koszt pasażera

[zł]

dopłata
gminy

N

72

40

U

36

20

N

212

70

U

106

135

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 2
30
dniowy

imienny
90
dniowy

Basen „KAPRY” w Pruszkowie;

Bilety wstępu na pływalnię: poniedziałki – piątki w godz. 6.30 – 16.00;
NORMALNY - 14 zł/godz.- cena po
rabacie 11,- /godz. ULGOWY - 9 zł/
godz. - cena po rabacie 7,-/godz.

18

Koszt pasażera

poniedziałki – piątki w godz. 16.00
– 22.00 oraz w soboty, niedziele
i święta w godz.7.00 – 22.00; NORMALNY - 18 zł /godz. - cena po rabacie 14,-/godz. ULGOWY - 12 zł/
godz. - cena po rabacie 9,-/godz.

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

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

Salon

Piękności

Eli,

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

Centrum Depilacji Laserowej;

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
GAZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;

tel. 511 929 559; 5% budowa instalacji gazowej

12 (259) grudzień 2020
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Red Ingo; ul. Komorowska 48,

Nadarzyn; 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.

C a te r i ng

bar

G e mlik ,

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%.

Majic Dekoracje, 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.
admar-budownictwo.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,
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% czę12 (259) grudzień 2020

ści do napraw mechanicznych
PLJ Telcom s.c. Rusiec, al.Katowicka 213, 05-830 Nadarzyn; 20%
światłowodowe internetowe przyłacze, 10% łącze światłowodowe
100/200 Mbps, 10% łącze światłowodowe 200/200 Mbps, 15% łącze
światłowodowe 300/300 Mbps

Katarzyna Klimczuk Fitness
,,sekcja treningu fitness’’- 15%

karnet 20 wejść www.kasiaklimczukfitness.pl
Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach: Nadarzyn, ul. Sitarskich 4,;
Urzut al. Katowicka 360, Świetlica
NOK Rozalin, ul. Młochowska 59;
Świetlica NOK, ul.Olesińska 5;Świetlica NOK Rusiec; BOISKO ORLIK;
Brwinów, ul.Moczydłowskiego 2;
Hala sportowa

Marmor Stone Tomasz Kos,

al. Krakowska 20, 05-090 Janki,
Spieki i konglomeraty kwarcowe 5%,
Granity i marmury 5%; Usługa Montażu 5%.
NPROJEKT, ul. Złotego Runa 24,
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy
wod-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.

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 minigolf, angielski krykiet,
badbinton/kometkę/indiakę,
boccię. 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.

Klub Karate Kyokushin Toshi,

Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul.
Osiedlowa 72, 10% trening karate
kyokushin, 10% treningi funkcjonalne

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.
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.
„Klasyka” Centrum Mody; al.
Katowicka 51 lok . 170 Kajetany; 7%
odzież damska, 7% galanteria;
7% biżuteria.

Ar t ykuły
Przemys ł owe
„Pawilon”,
ul. Mszczonowska, Nadarzyn.
Referat Organizacyjny

19

Wiadomości Nadarzyńskie

20

12 (259) grudzień 2020

Wiadomości Nadarzyńskie

List
Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

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
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
ks. Andrzej Wieczorek
Internet: www.parafianadarzyn.pl,
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Caritas przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie

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

Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
tel. 728 947 323

Drodzy Parafianie
Niech wiara, nadzieja i miłość - wspaniałe dary, którymi
obdarowuje nas Boża Dziecina dają - nam siłę do pokonywania
trudności i odwagę do bycia wytrwałymi w budowaniu miłości do
Boga i bliźniego. Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego
i pięknego wykorzystania Bożych darów w Nowym Roku 2021
życzą proboszcz ks. prał. Andrzej Wieczorek
i księża wikariusze
Szanowni Państwo
Ofiarodawcy, Darczyńcy, Przyjaciele,
Podopieczni Parafialnego Caritas - życzymy zdrowych, błogosławionych
Świąt Bożego Narodzenia.Niech Dziecię Jezus umacnia w sercach miłość
i krzepi nadzieję, a czuwająca u żłóbka Maryja uprasza potrzebne łaski
na każdy dzień 2021 roku.
W imieniu Parafialnego
Zespołu Caritas
Stefania Łęcka

12 (259) grudzień 2020
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Z okazji nadchodzących
Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu
chwil wypełnionych radością
i miłością, niosących spokój,
bezpieczeństwo i odpoczynek.
Wielu budujących myśli,
energii potrzebnej do osiągnięcia
wszystkich zamierzonych celów
oraz wspaniałego, zdrowego
Nowego Roku!

Z okazji zbliżającego się
Bożego Narodzenia
pragniemy życzyć
radosnych oraz spokojnych świąt.
Niech ten czas będzie pełen ciepła
i rodzinnej atmosfery.
Życzymy optymizmu, pogody ducha,
spełnienia marzeń
i wszelkiej pomyślności, a także
wielu sukcesów w nadchodzącym roku.
Druhny i Druhowie z OSP Nadarzyn
oraz OSP Młochów

Straż Gminna Nadarzyn
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Kultura

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:
Supeł B.: Gwiazdka! Nie przeszkadzać
Antoś i Ania
chcą włączyć
się w świąteczne przygotowania, ale
jak to dzieci,
mimo najlepszych chęci,
nie
zawsze
wszystko robią perfekcyjnie i dobrze. Ale to nic.
Ich starania obserwuje mysz i bardzo chce pomóc tak, żeby wszystko
wypadło jak najlepiej. Każdy przecież powinien otrzymać gwiazdkowy prezent…
Supeł B.: Jadzia Pętelka piecze
pierniki
J a d z i a
uwielbia
pierniczki,
dlatego też
postanowiła
pomóc mamie w ich
przygotowaniu. Przecież
to nie może być trudne. Dosypać
trochę tego, dolać trochę tamtego.
Potem tylko lukier… Ale czy na
pewno? Okazuje się jednak, że podczas pieczenia małych pierniczków
może się zrobić naprawdę duuuuży
bałagan!
Horst J. L.: Operacja Bałwan
Zbliżają
się święta. Jedną
ze świątecznych
dekoracji
miasteczka
jest
bałwan, który
na pewno
wygrałby
w kategorii najbrzydszych. Tym
większe więc zdziwienie, gdy nagle
znika. Do poszukiwania przystępują
Tiril, Oliver i nieodłączny Otto. Jaki
cel miał złodziej? Czy jest kolekcjonerem brzydkich dekoracji? A może
12 (259) grudzień 2020

za tą kradzieżą kryje się poważniejsza sprawa? Biuro Detektywistyczne nr 2 potrafi rozwiązać każde zadanie.
Paszkiewicz A.: Pompon w opałach
Nadchodzi
Wigilia, więc
elfy z warsztatu Świętego
Mikołaja są
zajęte przygotowywaniem i pakowaniem
prezentów
dla
dzieci.
Ale
gdzie
zaginął najmłodszy elf – Pompon?
Czy pozostałym uda się go odnaleźć? Książka ukazała się w serii
„Książkożercy”. To seria książeczek przygotowanych z myślą
o dzieciach, które wkraczają
w świat liter, słów i zdań.
Rinker S. D.: Wieczór gwiazdkowy na placu budowy
Wielkie
m a s z y ny
znów
będą wozić,
podnosić,
mieszać
i
przerzucać – tym
razem w zimowej scenerii, gdyż właśnie nadchodzi Boże Narodzenie. Nim jednak na niebie zabłyśnie pierwsza
gwiazdka i zapadnie noc wigilijna, budowlańcy na kółkach muszą
przygotować pewną niespodziankę. To będzie prezent pod choinkę,
z którego ucieszy się… - sami
zresztą sprawdźcie kto!
Sempe J.-J., Goscinny R.: Mikołajek. Kochany święty Mikołaju
Poszliśmy na strych po pudełko
z bombkami, łańcuchami i lampkami, a potem wzięliśmy się do roboty. Tata postawił drzewko w jadalni
i zaczął wieszać bombki, które zostały po tym, jak pudełko upadło

nam na schodach…
P e w n i e
w wielu domach
można tak zacząć opowieść
o przygotowaniach do świąt.
Przygody Mikołajka, tym razem
w świątecznym wydaniu, wywołają uśmiech na twarzy czytelnika
w każdym wieku.
Shane L.: Na Święta przytul psa
Urocze
miasteczko
Pine
Hollow ma
wszystko,
czego Ally
Gilmore
potrzebuje
w ten świąteczny czas,
nawet łagodnie prószący śnieg.
N i e s t e t y,
ktoś postanowił zepsuć święta
i wstrzymać finansowanie schroniska, które prowadzą jej dziadkowie.
Ally nie może pozostać obojętna...
Czarujący romans w klimacie bożonarodzeniowym – historia Bena,
samotnego taty, i Ally, wnuczki
właścicieli schroniska dla psów,
których połączyły poszukiwania
nowych domów dla jego nietuzinkowych mieszkańców.
Olejnik A.: Rozmerdane święta
Olgierd
oddaje się
pracy polonisty.
Krystyna
ubolewa
nad kawalerskim życiem swojego syna.
Stanisława
opuściła
żona, a Małgorzata odczuwa trudy samotnego
macierzyństwa. Pewne zbiegi oko-
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liczności całkowicie odmienią losy
tych pozornie przypadkowych osób
i sprawią, że nadchodzący czas nabierze prawdziwie świątecznego
blasku. Szczególnie gdy na horyzoncie pojawi się wychudzona, schorowana znajda – kundelek Ziyo, który
całkowicie odmieni los… nie tylko
swojego właściciela.
Szarańska J.: Kraina Zeszłorocznych Choinek
W pewien
listopadowy poranek,
w
urokl i w ym
miasteczku, swoje
podw o je otwiera
sklepik ze
świątecznymi
dekoracjami
o intrygującej nazwie Kraina Zeszłorocznych Choinek. Sklep jest
wyjątkowy - nie ma w nim dwóch
takich samych ozdób, nie ma też
cen. Jego wnętrze wypełnia atmosfera ciepła i miłości, a każdy z klien-

tów znajduje w nim nie tylko idealną choinkową dekorację, bombkę
czy aniołka, ale coś jeszcze…
Evans R. P.: Świąteczny nieznajomy
Życie Maggie Walther
nagle rozpada
się na kawałki. Jest zła na
przyjaciółkę,
kiedy ta namawia ją do
świątecznych
przygotowań.
Przecież
święta spędza
się z najbliższymi, a jej rodzinne
szczęście runęło jak domek z kart.
I wtedy w życiu Maggie pojawia
się Andrew – niespodziewanie, bez
zaproszenia. Jak anioł, który chwyta za rękę dokładnie w tej chwili,
w której tracimy resztki nadziei.
Niestety, on też skrywa pewien sekret…
Witkiewicz M.: Listy pełne marzeń
Maryla Jędrzejewska ma już sie-

demdziesiąt lat, ale
dopiero teraz czerpie
z
życia
pełnymi
garściami.
Można by
się
zastanowić, jak
można czerpać z życia,
gdy się siedzi tylko w domu, a wychodzi jedynie po jedzenie dla kota i dla siebie.
I to dokładnie w tej kolejności. Ale
Maryla ma wreszcie w życiu cel.
Wieczorami siada przy swoim sekretarzyku, za każdym razem wahając się, czy otworzyć kolejny
list. Wie, że przepadłby, gdyby go
wrzuciła do wysyłanych listów na
poczcie. Może nawet dotarłby do
Mikołaja, który gdzieś tam, w Laponii, zarabia na byciu świętym.
Ale jedno jest pewne... To ona mogła spełniać marzenia. Ten fałszywy biznesmen z Laponii z pewnością by tego nie zrobił...

Beata Fedorko
Dyrektorka Biblioteki
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N O K n a Ś w i ęta
Rok 2020 to rok szczególny.
Sytuacja epidemiologiczna sprawiła, że nie prowadzimy zajęć,
warsztatów i wydarzeń z Wami
i dla Was, Drodzy Mieszkańcy.
Skoro Wy nie możecie nas odwiedzać, to my postanowiliśmy
przyjść do Was. W ośrodku od
połowy listopada trwały przygotowania do świątecznych akcji,
a ponieważ nasi instruktorzy posiadają różne umiejętności mogliśmy dla Państwa przygotować
wiele świątecznych akcentów.
Agnieszka Sokołowska, instruktorka świetlicy NOK w Urzucie, własnoręcznie uszyła maskotki - skrzaty i zorganizowała
akcję
„SKRZATOBRANIE”.
Instruktorki świetlicy NOK
w Rozalinie, Olga Cieślak i Irena Grzyb przygotowały świąteczne pierniki. Natomiast świąteczne aniołki z masy solnej to
dzieło Moniki Mazurek, Moniki
Majewskiej i Ireny Grzyb. Instruktorki Anna Balsam, Katarzyna
Akram i Monika Majewska wykonały kartki świąteczne z przeznaczeniem na akcję Bożonarodzeniową Paczka dla Bohatera.
Wypatrujcie Państwo tych akcentów świątecznych w przestrzeni
publicznej. Każdy kto trafi na
skrzata, pierniki czy aniołka proszony jest o ich zabranie ze sobą
wraz z dobrym słowem na święta
od całego zespołu Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.

Zrealizowane projekty

Dobiegły końca dwa projekty
realizowane wspólnie z Towarzystwem Teatralnym „Kurtyna”.
Pierwszy z nich to „Seniorzy
na Start!”, realizowany od 2018
roku w świetlicy NOK w Parolach. Brali w nim udział mieszkańcy gminy Nadarzyn powyżej
55 roku życia. W ramach projektu odbyły się warsztaty - Senior:
świadomy, zdrowy, bezpieczny,
nowoczesny, twórczy, aktywny,
wyjazdy do: teatru, kina, do Baranowa Sandomierskiego, Łucznicy, nad morze, do gospodarstwa edukacyjnego w Kicinach,
centrów rozrywki oraz imprezy:
integracyjna, wigilia dla mieszkańców, dzień seniora, mikołajki. To co zasługuje na szczególną uwagę to fakt, że w ramach
projektu zostały wystawione dwa
spektakle przygotowane z udziałem seniorów biorących udział
w projekcie, trzeci został przygotowany ale nie wystawiony
z uwagi na sytuację epidemiczną. Uczestnicy projektu mają
za sobą wiele wspólnie spędzonych godzin, miłych chwil,
nowych doświadczeń i nawiązanych znajomości. Drugi projekt to „Kuźnia Kreatywności”,
realizowany w świetlicy NOK
w Urzucie. Jego celem było: kreowanie postaw abstynenckich
i zabawy na trzeźwo wśród dzie-

ci i młodzieży, kształtowanie
postaw promujących zdrowy
styl życia, przekazanie podstawowych wiadomości na temat
zachowań asertywnych, uczenie się rozpoznawania swoich
emocji, uświadomienie mechanizmu nacisku grupowego
i uczenie się mówienia „nie”,
rozwój osobisty i rozwój samoświadomości, poznanie siebie
i własnych umiejętności interpersonalnych
(uświadamianie
uczestnikom ich potencjału twórczego, wzmacnianie poczucia
własnej wartości, wskazywanie
„mocnych stron”, wspomaganie
rozwoju społecznego, współdziałanie w dążeniu do celu,
którym jest wspólne dzieło, czy
pomysł). Uczestnikami była
grupa dzieci w wieku 7-16 lat.
W programie znalazły się
warsztaty: cyrkowe, teatralne,
asertywności,
profilaktyczne,
muzyczne, filozoficzne, a także wyjazd do Centrum Edukacyjnego „Cuda i Wianki”
w Kicinach, wyjazd do Hula
Kula, spotkanie z Mikołajem.
Łącznie 50 godzin warsztatów. Programy były finansowane ze środków Samorządu
Województwa Mazowieckiego,
a udział w nich był bezpłatny.
Monika Majewska
z-ca dyrektora NOK

Na naszej stronie i Fb zapraszamy do wzięcia udziału
w facebookowym konkursie „Kreatywne wyzwania”
– szczegóły na naszej stronie w zakładce
„konkursy” oraz do obejrzenia wirtualnej
pokonkursowej wystawy „Szopka Bożonarodzeniowa”.
12 (259) grudzień 2020
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Batiki, natura, uważność i... szarpaki
dla psów
z Olgą Cieślak rozmawia Dorota Suwalska

„Przyroda oczyszcza ze złych
emocji. Staram się by moje prace
miały podobną siłę i charakter,
by koiły zmysły tak, jak czyni to
natura i pomagały oderwać się
od problemów ludzkiego świata.” – mówi Olga Cieślak, artystka, malarka i twórczyni batików, które od 23 stycznia będzie
można zobaczyć w Galerii 51 m2
w NOK. Nie można w tym miejscu nie dodać, że Olga jest również instruktorką Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
Dorota Suwalska: Jak to się stało, że trafiłaś do NOK i jak długo
już z nami jesteś?
Olga Cieślak: Zawsze się mylę
podając rok rozpoczęcia pracy
w NOK. Strzelę, że było to pod
koniec 2013 roku. A jednak nie,
pod koniec 2014, widzę w e-mailu odpowiedź na moje CV i list
motywacyjny. Odpowiadając najprościej, szukałam stałej pracy,
najchętniej na pół etatu, która pozwalałaby mi mieć kontakt z plastyką. W 2011 roku skończyłam
studia na ASP, choć nie obroniłam
jeszcze dyplomu. Podczas studiów,
by móc się utrzymać, podejmowałam się różnych zleceń, jedno
z nich - przy renowacji starego sufitu
w zabytkowej kamienicy - ciągnęło
się cały rok. Dopiero gdy zakończyłam to złote dzieło - bo złociłam
bogato rzeźbione fasety sufitowe,
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a także je malowałam - wróciłam
w rodzinne strony. Znów nie miałam
pracy, ale miałam dach nad głową.
Postanowiłam robić to, co kocham
- zaczęłam malować obrazy olejne.
Rozpoczął się jeden z najbardziej
twórczych okresów w moim życiu.
Malowałam, robiłam wystawy. Zarejestrowałam się również w Urzędzie Pracy jako bezrobotna i dostałam staż na stanowisku projektantki,
co pozwoliło mi sprawdzić czy chcę
pracować w zawodzie wyuczonym, choć oczywiście malowanie
też jest moim zawodem - jestem po
Liceum Plastycznym i mam tytuł
plastyk wystawiennik. Wracając do
obrazów, jedną z wystaw zrobiłam
wodpowiedzi na propozycję prezes
Stowarzyszenia Razem dla Milanówka Ewy Januszewskiej, z którą
potem nawiązałam współpracę przy
akcjach integracyjnych mieszkańców Milanówka. Zaproponowałam
jej zorganizowanie podczas wakacji
rodzinnych plenerowych warsztatów batiku. To okazało się sukcesem.
Poznałam ludzi, którzy uwielbiają
tworzyć i poszukiwać w dziedzinie
plastyki nowych środków wyrazu i mogłam też dzielić się swoim
doświadczeniem. Jednak ciągle nie
była to praca stała, ale już stały trop
w podejmowanych działaniach.
Pomiędzy pisaniem pracy magisterskiej, tworzeniem dyplomu projektowego, malowaniem obrazów
i zabawami rękodziełem stale rozglądałam się za znalezieniem za-

trudnienia. W końcu pojawiła się
możliwość wzięcia udziału w projekcie „LOKART ˗ Rzemiosło
artystyczne szansą rozwoju turystycznego gmin Brwinów i Podkowa Leśna”. Wybrałam kurs tradycyjnych technik tkackich I stopnia,
który odbywał się w Akademii
Łucznica. Poznałam na nim Monikę
Majewską, która także brała udział
w tym projekcie z ramienia NOK.
Potem na zakończenie tego projektu
był wyjazd w Bieszczady do pracowni rękodzielniczych, na którym
poznałam kolejnych pracowników
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
A potem Monika dała mi znać, że
jest konkurs na instruktora w świetlicy w Rozalinie. Złożyłam dokumenty i wzięłam udział w tych eliminacjach. Udało się.
D.S.: Bardzo ciekawa droga. Ale
w Rozalinie też się dzieje. Przed
listopadowym
„zamrożeniem”
instytucji kultury prowadziłaś
w Rozalinie warsztaty linorytu,
a wcześniej robiłaś tam mnóstwo
innych ciekawych rzeczy. Nie tylko w Rozalinie zresztą. Prowadziłaś też zajęcia w tzw. centrali, czyli
w siedzibie NOK w Nadarzynie...
O.C.: Tematy, które stale przewijają się na proponowanych przeze mnie warsztatach podczas pracy
w NOK- wspomnianej „centrali” i świetlicy w Rozalinie to w zasadzie wszystko z czym udało mi się
zetknąć i co może zainteresować
odbiorców. Są to rzeczy w miarę
łatwe w wykonaniu, dające satysfakcję z efektów pracy, przyjemne
w tworzeniu. Czasem pojawia się
też aspekt użyteczności, ewentualnie wskazania możliwości wykonania czegoś, co zwykle się kupuje
w empiku, jak na przykład ręcznie
wykonane zeszyty, latawce, ozdobne klejone z kartonu pudełka - oklejane ozdobnymi papierami lub dekupażem, takie trochę ZPT, bo można
coś kupić, ale można też to wykonać
własnoręcznie, dla siebie albo jako
prezent dla kogoś bliskiego.
Zajmowałam się batikiem, barwieniem papieru, filcowaniem czesankią, wyszywaniem, szydełkowaniem, makramą, malowaniem we
własne wzory drewnianych korali,
robieniem magnesów na lodówkę
z użyciem kaboszonów, które pięknie powiększają zatopione pod nimi
w kleju drobiazgi użyte do ozdabiania magnesów, szablonami na koszulki. Prócz tego próbowałam też
zainteresować kaligrafią...
12 (259) grudzień 2020
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Rok temu w stałej ofercie świetlicy znajdowały się zajęcia plastyczne dla dzieciaków „Technika bazgrolenia”, które prowadziłam. Od
mniej więcej dwóch lat prowadzę
też zajęcia plastyczne dla malutkich
dzieci, w których przeplatam wątek
zabawy produktami spożywczymi.
Aby wyczerpać temat, wspomnę
też okazjonalne warsztaty pieczenia
i dekorowania świątecznych pierników lub akcję robienia, ze śmieci
zebranych podczas sprzątania Rozalina, obrazów- kompozycji w ramach, które przez jakiś czas zdobiły
płot świetlicy.
Udało się też wesprzeć wolontariuszy z Żabiej Woli i zrobić dla
nich, a raczej dla ich psów, zabawki
- takie plecione z tkanin szarpaki.
D.S.: Wolontariusze z Żabiej
Woli i szarpaki dla psów…?
O.C.: To był zbieg okoliczności, że poznałam na świetlicowych
warsztatach Joannę Rułan, która
wspomniała, że też mogłaby poprowadzić jakieś zajęcia. Gdy okazało
się, że w wolnym czasie zajmuje
się bezdomnymi psami i kotami,
oraz jakie warsztaty chce zrobić
- właśnie te z plecenia szarpaków
– czyli robienia zabawek dla psów,
stwierdziłam, że trzeba je zorganizować w świetlicy podczas wakacji. Chciałam żeby dzieci mogły
praktycznie spędzić czas i poznać
Joannę, dowiedzieć się od niej
o problemach psów, a także zachęcić je do współdziałania na polu
wolontariatu. A szarpaki, plecione
z materiałów zabawki, są bardzo
potrzebne psom, które przebywając
większość swojego czasu w kojcach
muszą rozładowywać stres i robią to
przez gryzienie zabawek. Szarpaki
są wyjątkowo trwałe, a w dodatku
wykonane z materiałów z odzysku
i bezkosztowo. Fajnie uczyć się,
poprzez działanie, elastyczności
w myśleniu, by zatrzymać trochę
konsumpcjonizm i produkowanie
śmieci. Wszyscy mamy tego świadomość, jednak bardzo trudno wyrobić w sobie nawyki, które pozwoliłyby na mniejsze zanieczyszczanie
planety i ograniczenie konsumpcji.
Za każdym razem, gdy wynoszę
śmieci z domu, jestem wściekła, że
praktycznie nie mam wyboru, bo
wszystko co kupuję, nie tylko do
spożycia opakowane, jest w plastik...
D.S.: W naszej rozmowie często
pojawiają się motywy związane
12 (259) grudzień 2020

z przyrodą, ekologią, zwierzętami: obrazy tworzone z zebranych
śmieci, szarpaki dla psów… To
chyba ważny dla ciebie temat?
O.C.: Tak, to jest bardzo ważne,
by coraz mocniej sygnalizować potrzebę zmiany stylu życia, by choć
trochę spowolnić destrukcję otaczającego nas świata, którego powinniśmy być równorzędną, a nie
nadrzędną częścią. Do stworzenia
obrazów ze śmieci, jako dodatkowej atrakcji po sprzątaniu Rozalina,
zainspirowała mnie dziedzina sztuki XX wieku – Ready-made - czyli przedmioty codziennego użytku
adaptowane do roli sztuki, lub używanie ich jako tworzywa do komponowania z nich instalacji, reliefów,
rzeźb. Jednak wątek recyklingu
w tym nurcie zaistniał najmocniej
w latach 60., gdy realnie zaczęto zastanawiać się, do czego doprowadzi
masowa produkcja i konsumpcjonizm. Natomiast w Rozalinie, każdy
kto wziął udział w sprzątaniu wsi,
miał zadanie wybrać z zebranych
śmieci jakiś niecodzienny przedmiot, aby można go było wkomponować w ramę. Zebrało się trochę
starych butów, ciekawych puszek,
części od rowerów, butelek. Wszystko poprzyczepialiśmy sznurkami.
Cieszyłam się, że ludzie się w to
wkręcili, że mogłam zainteresować
tym zarówno dzieci, jak i dorosłych.
D.S.: Mimo tak intensywnej
pracy warsztatowo-ekologicznej,
znajdujesz czas na własną twórczość. Powiedz, nad czym pracujesz teraz jako artystka?
O.C.: W zasadzie stale coś robię plastycznego, choć w trochę
mniejszym wymiarze czasowym niż
sprzed mojego zatrudnienia w NOK
lub sprzed zostania mamą. Ostatnio
wróciłam do linorytu. Opracowałam
graficznie obrazek i przekopiowałam go na linoleum, by wykonać
matrycę do robienia odbitek. Dla
mnie fantastyczna sprawa. Zawsze
lubiłam robić coś, co uczy pokory
wobec własnych niedoskonałości,
a także jest świadectwem kondycji artysty w chwili wykonywania
pracy. W każdym razie wykonanie
odpowiedniej matrycy drukarskiej
to jest taki proces, w którym, gdy
zrobi się coś źle, to trzeba to zaakceptować, albo zacząć pracę od początku. Niedawno też kupiłam sobie
aparat fotograficzny, starą analogową lustrzankę. Takim samym aparatem posługiwałam się w liceum

plastycznym, jednak krótko później
utopiłam go w strumieniu podczas
wakacji. Po 20 latach postanowiłam
wrócić do robienia zdjęć tą klasyczną i już archaiczną metodą: wywoływania negatywów i naświetlania
czarno-białych odbitek w domu. Pociąga mnie trwanie w procesie twórczym, poszukiwanie i niewiadoma.
To niezwykłe mieć tylko 36 klatek
filmu, nie móc zobaczyć na wyświetlaczu, czy udało się wykonać ostre
zdjęcie. A potem czekać aż uzbiera
się dostatecznie dużo klisz, żeby zapełnić koreks (specjalny pojemnik
do wywoływania czarno-białychnegatywów). Taki rodzaj fotografii
to dla mnie prawdziwe misterium
oczekiwania na kolejne etapy pracy,
by na koniec w ogóle móc ocenić
jej rezultaty. Powrót do analogu jest
odcięciem od norm współczesnego
świata i powrotem do intymności
w tworzeniu.
D.S.: Bohaterami twoich obrazów, rysunków, zdjęć i batików
bardzo często są zwierzęta i rośliny. Nieprzypadkowo użyłam
słowa „bohaterowie”, bo kiedy
patrzy się na twoje prace, nieodparcie nasuwa się wrażenie, że są
one czymś więcej niż motywem,
ornamentem, elementem...
O.C.: To prawda. Miałam szczęście mieć przyjaciela psa, z którym
przez 10 lat bardzo często odbywałam długie spacery po lesie. Przyroda oczyszcza ze złych emocji.
Staram się, by moje prace miały
podobną siłę i charakter, by koiły
zmysły tak, jak czyni to natura i pomagały oderwać się od problemów
ludzkiego świata.
D.S.: Opowiedziałaś nam o tym,
jak szukałaś stałej pracy, a także
o swojej miłości do malarstwa.
Czy stała praca może być rozwijająca dla artysty? Mimo, że zabiera
czas przeznaczony na sztukę? Czy
może być dla niego wsparciem?
Chodzi mi o wszelkie aspekty takiego stanu rzeczy, nie tylko artystyczne. Jak to widzisz teraz,
z perspektywy tych kilku lat?
O.C.: Nie wiem, czy umiem na
to pytanie odpowiedzieć. Człowiek
stale ma jakąś misję. Gdy nie miałam pracy, chciałam przekonać do
swojej wizji świata poprzez moje
obrazy. Teraz staram się namówić
spotkane przeze mnie na zajęciach
lub warsztatach osoby do uważności. Do nieśpieszenia się. Do podej-
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mowania prostych wyzwań w świecie realnym, fizycznym. Jesteśmy
tak oddaleni od swojej materialności przez nieustanne obcowanie
z mediami, że nie umiemy posługiwać się własnymi dłońmi i czerpać
przyjemności z procesu twórczego
i oczekiwania na rezultat. Media odcinają wyobraźnię. Chciałabym, by
moje zajęcia choć trochę ją ocalały,
choćby przez 1,5 godziny w tygodniu.
D.S.: Mamy szczególny czas,
czas w którym trudno cokolwiek
zaplanować. Ale mimo wszystko

chciałabym cię o to zapytać, jakie
są twoje pomysły na przyszłość?
Plany? Marzenia?
O.C.: Dokształcić się w kierunku arteterapii, ewentualnie podjąć
kolejne studia w ASP lub po prostu
więcej tworzyć.

Olga Cieślak, ur. 1980 r.
w
Milanówku.
Absolwentka
Państwowego
Liceum
Sztuk
Plastycznych
im.
Wojciecha
Gersona w Warszawie oraz
Wydziału Form Przemysłowych

i Architektury Wnętrz w Akademii
Sztuk Pięknych im. Władysława
Strzemińskiego w Łodzi.
Instruktorka i autorka projektu
rodzinnych warsztatów batikowych
w plenerze „W słońcu malowane” w Milanówku w latach 20132017, a także od 2014 r. instruktor
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
Autorka 16 wystaw indywidualnych, na których prezentowała grafiki, rysunki, obrazy olejne
oraz batiki.

Już 16 lat GR AMY Z WOŚP!!!
niach „Suchy Badyl” Florystyka Artystyczna i „Antonia” Studio Florystyczne, pizzerii „Czerwony Piec”
- zostały wystawione Sztabowe Puszki Stacjonarne.
Już od 15 grudnia do 31 stycznia można wspierać finał
, wrzucając fundusze do puszki.
Niebawem dotrą do nas gadżety WOŚP, które będzie
można licytować - tym razem online!!!

W niedzielę 31 stycznia 2021 r. Nadarzyński Ośrodek Kultury zagra z WOŚP podczas 29 finału, którego
celem jest pozyskanie środków na zakup sprzętu dla laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. W tym
dniu 30 naszych wolontariuszy wyruszy z kolorowymi
puszkami na ulice Gminy Nadarzyn, z zachowaniem
zasad reżimu sanitarnego.
Jak wygląda wolontariusz?
Nieodłącznym atrybutem każdego wolontariusza są:
puszka, czerwone serduszka - naklejki, drugi wolontariusz (dla bezpieczeństwa nie należy chodzić samemu)
i identyfikator. Szczególnie ważny jest ten ostatni. To
dzięki niemu wiemy czy osoba, do puszki której wrzucamy pieniądze, rzeczywiście jest wolontariuszem. Na
identyfikatorze znajduje się imię, nazwisko oraz zdjęcie wolontariusza, numer zbiórki, hologram potwierdzający oryginalność identyfikatora, pieczątka naszej
Fundacji oraz kod QR.

Szczegóły wkrótce na naszej stronie
internetowej www.nok.pl oraz na
Fb/Nadarzyński Ośrodek Kultury
Kontakt ze sztabem:
Siedziba sztabu WOŚP - Nadarzyński
Ośrodek Kultury, pl. Poniatowskiego 42,
Nadarzyn, tel. 22 729 89 15
Szef Sztabu Nadarzyn: Monika Mazurek,
e-mail: monika@nok.pl
Zapraszamy do udziału!!!

Źródło: https://www.wosp.org.pl/final/29-final-wosp/
jak-wyglada-wolontariusz
Do skarbonek WOŚP zbierają oczywiście wolontariusze, ale firmy/instytucje też mogą w ten sposób
wspierać cel Finału – dzięki Sztabowym Puszkom
Stacjonarnym. W pięciu punktach na terenie naszej
gminy, a manowiciew Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn w Nadarzynie, Bibliotece Publicznej
Gminy Nadarzyn w filii w Młochowie, w kiaciar-
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GLKS Nadarzyn Piłka siatkowa

Turniej Finałowy o Mistrzostwo II Ligi Kadetek
12 grudnia zapisze się nam
w pamięci jako bardzo szczęśliwy dzień. Dzisiaj zespół kadetek
GLKS Nadarzyn wywalczył drugie miejsce w Turnieju Finałowym
o Mistrzostwo II Ligi Kadetek.
Turniej odbywał się w Nadarzynie
i oprócz gospodyń brały w nim
udział MOS Wola Victoria Lubowidz i UKS Atena Warszawa II,
które podobnie jak miejscowy zespół wygrały swoje mecze półfinałowe.
W pierwszym meczu turnieju
gospodynie podejmowały bardzo
mocny zespół z Woli. Mecz ten miał
swoje dwa oblicza. Przez pierwsze
dwa sety GLKS grał perfekcyjnie,
nie popełniając prawie w ogóle błędów, doprowadzając tym samym
dziewczyny z Warszawy do łez.
Prowadząc 2:0 Nadarzyn wyszedł
na trzeci set nieco rozluźniony, co
poskutkowało szybkim rozwiązaniem na korzyść MOS. Kolejny set
to istny rollercoaster z dramatycznym pościgiem gospodyń w końcówce seta. Dziewczyny doprowadziły do stanu 24:24, przegrywając
już 17:24, aby następnie oddać bez
walki dwa kolejne punkty. Tym samym mecz miał się zakończyć w tie
breaku.
Ostatni set nie był już tak dramatyczny, dziewczyny z MOS prowadziły przez cały czas trwania seta,
a Nadarzyn dzielnie starał się je dogonić. Niestety pogoń za siatkarkami z Woli nie udała się i mecz wygrał zespół z Warszawy.

koleżankom zza miedzy
i po stosunkowo łatwym spotkaniu zespół
MOS-u wygrał 3:0.
Trzeci mecz turnieju
to kolejny pojedynek
gospodyń.
Drużyna
GLKS Nadarzyn podejmowała UKS Atena
Warszawa.
Przebieg
pierwszych dwóch setów
mógł nieco uśpić czujność dziewczyn z Nadarzyna. Po
wygranych setach prowadziliśmy
już 2:0 i zamiast załatwić sprawę
w trzecim secie i udać się na zasłużony odpoczynek po dobrze
wykonanej pracy, zespół gospodyń
wyszedł na kolejnego seta zdekoncentrowany i prawie bez walki oddał tego seta warszawiankom.
W głowach gospodyń przestawiłą się pewna zapadka i od tej pory
wszystkie piłki stanowiły dla nich
wyzwanie. Jednak wszystko dobre

W kolejnym meczu turnieju spotkały się drużyny warszawskie,
i gdzie górą się okazały ponownie
dziewczyny z Woli. Atena Warszawa nie postawiła wysoko poprzeczki

co się dobrze kończy. Czwarty set
okazał się niezwykle ciężkim wyzwaniem dla naszych siatkarek, niemniej jednak końcówka szczęśliwie
należała do nas.
Wygrana 3:1 dała nam upragnione
2. miejsce w turnieju i możliwość
wejścia do gry w play-offach I ligi
kadetek, gdzie o awans do będziemy
walczyć z 7. zespołem ligi.
Wielkie gratulacje i podziękowania dla dziewczyn, które włożyły
ogromny wysiłek w tę rywalizację.
Serdeczne podziękowania także dla
Damiana, Grzesia oraz rodziców naszych dziewczyn, w szczególności
pani Małgosi Melewskiej za pomoc
w ogarnięciu cateringu.
MOS Wola Victoria Lubowidz GLKS Nadarzyn 3:2 (17:25, 16:25,
25:15, 26:24, 15:9),
MOS Wola Victoria Lubowidz UKS Atena Warszawa II 3:0 (25:7,
25:10, 25:21),
UKS Atena Warszawa II - GLKS
Nadarzyn 1:3 (8:25, 14:25, 25:23,
23:25).
Michał Jagusiak
Trener GLKS Nadarzyn

Najserdeczniejsze życzenia
zdrowych i pogodnych
Świąt Narodzenia Pańskiego
spędzonych w gronie rodzinnym
oraz wielu sukcesów w Nowym
2021 roku składa Państwu
Sekcja piłki siatkowej
GLKS Nadarzyn
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G L KS M M A /s p o r t y w a l k i

Medale na gwiazdkę

Podczas ostatnich zawodów w tym roku, które odbyły się 13 grudnia udało nam się zdobyć 2 medale.
Igor, niestety odpadł w walce o strefę medalową.
A szkoda, bo rozpoczął turniej z przytupem.
Mariusz Przewłocki wykazał sie w jednej z najlepszych walk na turnieju, kończąc ostatecznie kończąc ze
srebrnym medalem w formule full contact do 70 kilo.
Jan Niwiński wywalczył brązowy medal w No Gi BJJ
w wadze OPEN.
GLKS Nadarzyn/Copacabana

Niezapomnianych Świąt
Bożego Narodzenia, spędzonych
w rodzinnej atmosferze,
pełnych radości i magicznych chwil oraz wszelkiej
pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku,
wyzwań motywujących do zdobywania szczytów,
pobijania rekordów i sięgania po medale
życzy Dyrekcja wraz
z pracownikami
Gminnego Ośrodka Sportu
w Nadarzynie
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!!!
Redakcja przyjmuje materiały do 15 dnia każdego miesiąca na e-mail: gazeta@nadarzyn.pl.
Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 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
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W obiektywie NOK

Wirtualna wystawa EKO
Szopka Bożonarodzeniowa

Mikołaj w Nadarzynie

Świąteczne Skrzatobranie

Mikołaj w Młochowie
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