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„Plany są ambitne, przed nami dużo pracy” -

rozmowa z Dariuszem Zwolińskim Wójtem Gminy Nadarzyn
Krótkie podsumowanie ubiegłego roku? Co się udało, co
nie?
Na początek to, co najważniejsze; udało się rozliczyć rok finansowo, czyli obronić zaplanowany
budżet. Rozpoczęliśmy szereg
inwestycji, które będziemy finalizowali w bieżącym roku są to:
w Urzucie budowa kanalizacji (11
mln), w Młochowie modernizacja
i rozbudowa oczyszczalni ścieków
(7 mln). O kolejne odcinki powiększyła się sieć gminnych ścieżek rowerowych (8 mln), końca
dobiega budowa P&R w Nadarzynie (6 mln). Szereg innych działań
udało nam się zakończyć. W Starej Wsi powstał pumptrack wraz
z parkiem drążkowym, w Strzeniówce oddaliśmy do użytku plac
zabaw dla dzieci także z parkiem
drążkowym, w Wolicy wybudowaliśmy boisko wielofunkcyjne.
Kilkanaście dróg z terenu naszej
gminy zyskało oświetlenie uliczne, a wiele kolejnych tras utwardziliśmy. Przebudowaliśmy ulicę
Graniczną w Nadarzynie. Dzięki
dobrej współpracy z powiatem
przebudowaliśmy skrzyżowanie
przy szkole w Ruścu, dzięki czemu
jest tam bezpieczniej. Położyliśmy
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nowe nakładki na ulicy Brzozowej w Kajetanach i ulicy Długiej
w Wolicy oraz wspólnie z powiatem na ulicy Mazowieckiej
w Rozalinie. Przeprowadziliśmy
remonty w placówkach oświatowych, współfinansowaliśmy zakup
nowoczesnego średniego wozu
bojowego dla OSP Nadarzyn. Inwestycyjnie to był dobry rok dla
naszej gminy. Nieprzerwanie i ze
sporymi sukcesami ubiegamy się
o dostępne jeszcze środki unijne,
zabezpieczamy wkład własny i…
działamy.
Wymieniłem tylko główne kierunki inwestycyjne gminy w 2019
roku, ale zrealizowanych zadań inwestycyjnych było znacznie więcej. Podłączyliśmy mieszkańców
kolejnych ulic do gminnej sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej;
od 2 lat systematycznie pracujemy
nad modernizacją urządzeń melioracyjnych, realizujemy mniejsze
zadania w poszczególnych sołectwach, poprawiamy bezpieczeństwo na drogach publicznych.
Podsumowując ubiegły rok,
bardzo mnie cieszy rosnące zaangażowanie lokalnej społeczności
- zarówno seniorów jak i młodzieży. Wiele udanych inicjatyw ma za
sobą Rada Seniorów oraz Stowa-

rzyszenie Seniorów, jak chociażby
sprzątanie gminy. Rośnie i tak już
duża liczba studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odkryciem
roku są moim zdaniem ProAktywni, kolejną kadencję rozpoczęła
Rada Młodzieżowa. Sukcesy naszej młodzieży w wielu różnych
dziedzinach, na szczeblu ogólnokrajowym, czy nawet międzynarodowym długo można by wyliczać.
Mamy utalentowanych, zdolnych
i otwartych mieszkańców, a wyzwaniem przed samorządem jest
stwarzanie, w miarę możliwości,
najlepszych warunków do rozwoju
i wspieranie wszystkich „rozwojowych” inicjatyw.

Największe rozczarowania?
To brak zgody organów rządowych na modernizację oczyszczalni w Walendowie i Nadarzynie.
Bez tego nie możemy praktycznie
ruszyć z budową kolejnego etapu
kanalizacji w Ruścu i Starej Wsi
– na co nie ukrywam, że niecierpliwie czeka wiele osób. Zgłosiliśmy Ministrowi Klimatu skargę
na bezczynność organu (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska). Mam nadzieję, że w 2020
roku przełamiemy impas i uda
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nam się uzyskać zgodę przynajmniej na rozbudowę oczyszczalni
w Walendowie. Co do oczyszczalni
w Nadarzynie sytuacja jest bardziej skomplikowana. Drugi temat to przebudowa dróg gminnych
w ramach Samorządowego Funduszu Drogowego. W 2019 roku
zgłosiliśmy wnioski na przebudowę ulic: Pieczarkowej w Starej Wsi, Poranka w Kajetanach
i Głównej oraz Żwirowej w Ruścu. Wnioski i projekty mimo, że
przebrnęły przez komisje merytoryczne, nie uzyskały dofinansowania od wojewody mazowieckiego.
W tej kwestii spotkałem się i rozmawiałem już z nowym wojewodą
Konstantym Radziwiłłem. Zwróciłem uwagę, że zwłaszcza ulica
Główna w Ruścu ze względu na
swój charakter, znaczenie i ogromny koszt przebudowy powinna
w 2020 roku uzyskać dofinansowanie centralne. W tym kierunku
będziemy działać.

Plany na ten rok. Jak Gmina Nadarzyn chce się zmierzyć
ze zmniejszonymi wpływami
z tytułu PIT i CIT?
Plany są ambitne, prze nami
dużo pracy. Zamierzamy terminowo dokończyć rozpoczęte inwestycje oraz rozliczyć już otrzymane
na nie unijne dotacje. Rozpoczynamy budowę nowych terenów
rekreacyjnych w Młochowie i Kajetanach, rozbudowujemy i modernizujemy istniejące w: Starej Wsi,
Ruścu, Strzeniówce, Nadarzynie
i Walendowie. Chcemy rozbudować sieć ścieżek rowerowych:
w Młochowie od skrzyżowania
przy Plantowej do właśnie budowanej ścieżki oraz od ronda S8 przy
Volvo do szkoły w Ruścu. To prawdziwa walka z czasem. Do kwietnia
bowiem musimy mieć już projekty
i zgodę na budowę. Dopiero na
tej podstawie będziemy się starać
o ostatnie unijne dofinansowania
w ramach ZIT w tej prognozie
unijnej, która kończy się w 2020
roku. Przygotowujemy projekty do
realizacji na kolejne lata, w tym
budowę nowego Ośrodka Zdrowia
w Nadarzynie, rozbudowę stadionu w Nadarzynie. Chcemy budować kolejne odcinki kanalizacji
w Rozalinie, Urzucie, Starej Wsi,
Ruścu, Walendowie i Młochowie.
Cały czas pracujemy nad rozbudową sieci wodociągowej, m.in.
„w kolejce” czeka stacja uzdatnia-
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nia wody w Bielinach.
Konsekwentnie w 2020 roku
nadal będziemy utwardzali nawierzchnię kolejnych dróg gruntowych. Postawiłem przed urzędem
ambitne zadanie, aby do 2023 roku
zniknęły w gminie drogi gruntowe
starsze niż trzyletnie. Planujemy
także oświetlenie kolejnych ulic
i placów zabaw, przebudowę melioracji, budowę wiat rowerowych
przy szkołach, dalsze działania
związane z ochroną powietrza
i odnawialnymi źródłami energii.
Jest tego wiele, a budżet nie jest
„z gumy”!
Przewidujemy,
że
zmiany
zmniejszonych wpływów z tytułu
PIT i CIT wyniosą w 2020 roku
około 4,5 mln złotych. To bardzo
dużo! Pamiętajmy o tzw. janosikowym, które w tym roku wyniesie
ponad 10 mln złotych. Do tego
dochodzącą problemy związane
z niedoszacowaną przez Państwo
subwencją oświatową. Od dwóch
lat systematycznie gminy dopłacają także do pensji nauczycielskich,
a nie tylko do utrzymania szkól
jak do tej pory. Te koszty systematycznie rosną. Dziś do państwowej
oświaty na naszym terenie gmina
dokłada prawie 30 mln złotych
rocznie!!! Również podwyżki
pensji minimalnych w gospodarce komunalnej, wzrost cen energii
i gazu na pewno odbiją się na możliwościach inwestycyjnych gminy. Niestety przeraźliwie szybko
rosną koszty utrzymania obecnej
infrastruktury, co wprost przekłada się na nasze możliwości inwestycyjne. Przewidzieliśmy to już
w 2018 roku i podjęliśmy działania, aby przyciągnąć kapitał do
naszej gminy i mam nadzieję, że
w 2020 roku zobaczymy realne
skutki tych naszych działań.

wyjścia na mieszkańców, tworzy
się mechanizm „błędnego koła”.
Do tego dochodzą nowe wyzwania między innymi w związku ze
zmianami klimatycznymi. Walka
ze smogiem, czyli zanieczyszczeniami powietrza, działania w sferze odnawialnych źródeł energii,
działania w związku z deficytem
wody itp. Bez wsparcia finansowego ze strony rządu i UE samorządy
są skazane na porażkę. Niemały
problem stanowi centralizacja działań, widoczna w niektórych posunięciach rządowych na przykład
w zakresie oświaty, finansów, prawa, co nie służy idei samorządności.

Jakie największe wyzwania
stoją dziś przed samorządem
Gminy Nadarzyn?

Działania
proekologiczne
prowadzone i zamierzone. Czy
są planowane projekty proekologiczne m.in. kompostowniki
dla mieszkańców itp.?

Równoważenie budżetu. Problemem jest, aby w celu owego
zrównoważania budżetu nie przerzucać kosztów na mieszkańców.
Przykładowo przez zwiększanie
lokalnych podatków, kosztów
wywozu śmieci, opłat za wodę
i kanalizację itp. Niestety dzisiaj
rosną koszty życia, rosną ceny
żywności, energii czy paliw, część
obciążeń spowodowanych obietnicami wyborczymi rząd przerzuca na samorządy, a te nie mając

Wyzwania i plany dotyczące
oświaty?
Poprzedni wójt zadbał, aby infrastruktura oświatowa gminy zaspakajała obecne potrzeby mieszkańców. Wszystkie placówki zostały
rozbudowane, posiadają sale lub
hale sportowe. Gmina dynamicznie się rozwija, chętnie osiedlają
się tutaj nowi mieszkańcy, młodzi
ludzie. Powstają nowe osiedla. Już
dziś musimy planistycznie przygotować się do budowy nowych
przedszkoli (Młochów, Wolica)
oraz nowego zespołu szkolno-przedszkolnego w Walendowie.
Te inwestycje powinny wystartować do 2023 roku. W perspektywie jest również dynamicznie rozwijająca się Stara Wieś.
To „niekończąca się opowieść”.
Rozwój gminy, to zwiększające
się potrzeby. Do tego dochodzą
problemy z brakiem nauczycieli w przedszkolach, specjalistów
w szkołach, ciągle rosnącymi
kosztami utrzymania gminnej
oświaty przy malejącej subwencji
oświatowej państwa.

Tak, już w tym roku w budżecie
gminy są zaplanowane wydatki
na kompostowniki dla mieszkańców. Gmina bierze również udział
w projektach unijnych i rządowych mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska.
Porwadzimy działania edukacyjne, wskazujemy mieszkańcom
praktyczne korzyści z wdrażania
przyjaznych dla środowiska roz01 (248) styczeń 2020
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wiązań. Wspieramy powstawanie
i działalność proekologicznych
organizacji oraz stowarzyszeń.
Obecnie staram się o spotkanie
z Ministrem Klimatu (dawne Min.
Środowiska) oraz Rolnictwa aby
uzyskać współfinansowanie budowy zbiorników retencyjnych na
terenie naszej gminy.

Tematem ważnym dla mieszkańców jest gospodarowanie
odpadami komunalnymi, co
gmina zrobiła i może zrobić,
aby system ten funkcjonował
poprawnie i nie pojawiały się
dzikie wysypiska?
Wszyscy widzimy, że z gospodarką odpadami komunalnymi
problem ma dziś cała Polska. Nam
udało się, wynegocjować wyjątkowo dobrą cenę dla mieszkańców
(19 złotych za segregowane), która
obowiązuje do czerwca 2020 roku.
Od lipca zapewne będzie drożej.
Już dziś mieszkańcy sąsiednich
gmin płacą za segregowane śmieci
od 25 do 33 złotych od osoby, a nawet więcej. Uważam, że potrzebna
jest nowa ustawa o gospodarce komunalnej, zmiany w przepisach,

budowa zakładów utylizacji śmieci, ostatnie 5-6 lat Polska w tej
materii przespała, efektem są stale
rosnące ceny i koszty te ponoszą
mieszkańcy i gminy. Jednak te
zmiany leżą w gestii rządu, a nie
samorządu. Chciałbym podkreślić,
że tylko w ubiegłym roku cena
utylizacji 1 tony śmieci wzrosła
o 500-600 złotych, a to zaledwie jeden z powodów wzrostu cen. Sama
segregacja naszych odpadów tematu nie rozwiążę. Trzeba jeszcze
te posegregowane śmieci gdzieś
utylizować, a przede wszystkim
produkować ich mniej. To jest
wyzwanie, które w miarę naszych
możliwości będziemy się starali
realizować. Jednym z aspektów
tego jest konieczność podniesienia
wysokości mandatów nakładanych
na osoby tworzące nielegalne wysypiska w lasach, przy drogach
czy na nieużytkach. Dzisiaj to jedynie 500 złotych. Często wywóz
i utylizacja tych śmieci kosztuje
gminę 10 razy więcej. Uważam, że
wraz ze wzrostem dotkliwości kar
powinna wzrosnąć wykrywalność
sprawców. Dzięki temu nielegalne
działania staną się po prostu nieopłacalne, a środowisko czystsze.

Jakie zmiany i ułatwienia dla
mieszkańców zostaną wprowadzone po uruchomieniu centrum przesiadkowego Parkuj
i Jedź w Nadarzynie?
W marcu chcemy oddać Parkuj
i Jedź. Stopniowo będziemy wprowadzali nową organizację transportu publicznego. To bardzo złożony temat i związany w dużymi
pieniędzmi. Potrzebna będzie
społeczna konsultacja oraz ocena stosunku kosztów do potrzeb.
Myślę, że wypracowanie ostatecznych rozwiązań transportowych
zajmie trochę czasu, uzbrójmy się
w cierpliwość. Liczę na współpracę z Prezydentem Warszawy
i ZTM. Dopuszczam również działanie na terenie gminy prywatnych
przedsiębiorców. Jednak priorytetem jest dostępność i komfort
publicznego transportu dla mieszkańców.Jest nad czym pracować.
Dziękuję za rozmowę.

red.

Widok z Nadarzyna na Warszawę
01 (248) styczeń 2020
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Inwestycje
Projekt pn. „Budowa sieci
dróg rowerowych
w Gminie Nadarzyn
w ramach ZIT - kolejny etap”

Ukończono prace związane z budową ścieżki przy ul.
Nad Utratą w Walendowie.

Projekt pn. „Parkuj i Jedź”

Trwają prace związane z oszkleniem stacji przesiadkowej oraz budową oświetlenia.
Zaprojektowanie i budowa parkingu w ramach projektu Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn realizowana
w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska
w ramach ZIT, Typu projektów:
Rozwój zrównoważonej multimodalnej
mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Referat Inwestycji

Darmowe porady
prawne dla
mieszkańców
Mieszkańcy mogą
bezpłatnie korzystać
z porad prawnych.
Prawnik urzęduje w każdy
wtorek w godzinach
14:00 - 16:00 w pok. 227
(I piętro budynku Urzędu
Gminy Nadarzyn).

Zapraszamy
6

UWAGA!
Podatki lokalne - zmiany od 2020 r.
Podatek rolny

Podatek od nieruchomości

Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn
XV.210.2019 z dnia 30 października
2019 r. stawka została obniżona do
kwoty 32,00 zł za 1 kwintal.
Stawka podatku rolnego wynosi:
- dla ha fizycznych (32,00 x 5q) =
160,00 zł za hektar
- dla ha przeliczeniowych (32,00 x
2,5 q) = 80,00 zł za hektar

Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn
XV.209.2019 z dnia 30 października
2019 r. zmienione zostały 2 stawki
podatku od nieruchomości:
- od budynków mieszkalnychwynosząca w 2020 r. 0,65 zł zł./m²
powierzchni;
- od gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi
jezior i zbiorników sztucznych - wynosząca w 2020 r. 3,70 zł/ ha.

Podatek od środków
transportowych
Stawki podatku od środków
transportowych w roku 2020 r.
zostały zmienione i obowiązują
zgodnie z Uchwałą Rady Gminy
Nadarzyn XVI.234.2019 z dnia 27
listopada 2019 roku.

Podatek leśny
Komunikat Prezesa GUS ustalił
kwotę przeliczeniową do podatku
leśnego na 2020 r. w wysokości
194,24 zł za 1 m³ drewna.
Stawka
podatku
leśnego
w 2020r. – 194,24 x 0,220 = 42,7328
zł. za 1 ha.
01 (248) styczeń 2020
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Mamy doskonały klimat dla rozwoju przedsiębiorczości
Organizatorami byli: Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Sejmu RP, Wydział Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej
oraz Fundacja Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz
Polska”.
red.

Miło nam poinformować, że Gmina Nadarzyn zajęła trzecie miejsce w ogólnopolskim Rankingu Samorządów Najdynamiczniej Rozwijających Przedsiębiorczość w latach 2003-2018 w kategorii Gmina
Wiejska. Wyniki Rankingu zostały zaprezentowane
dzisiaj w Sali Kolumnowej Sejmu RP podczas konferencji poświęconej „Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego”.
Wyróżnienie odebrali Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn oraz jego zastępca Janusz Rajkowski.
Udział w rankingu, konferencji i uroczystości był bezpłatny.
Ranking Zrównoważonego Rozwoju JST, przygotowywany pod kierunkiem prof. Eugeniusza Sobczaka powstaje w oparciu o 16 wskaźników, obejmujących trzy
obszary rozwoju: gospodarczy, społeczny oraz ochronę
środowiska. Ranking opracowany jest na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych
Lokalnych) i obejmuje swym zakresem wszystkie jednostki samorządowe w Polsce, w podziale na gminy
miejskie, miejsko-wiejskie, wiejskie oraz miasta na prawach powiatu. Nasz samorząd zajmując trzecie miejsce
w kraju w swojej kategorii potwierdził, że należy do grona najszybciej rozwijających się w Polsce.

„Cuda, cuda ogłaszają!”
To właśnie śpiewanie tradycyjnych polskich kolęd i pastorałek było najważniejsze tego dnia. W tym roku w scenariuszu Orszaku znalazł się polonez chętnie odtańczony
przez uczestników do kolędy „Bóg się rodzi”.
red.

Kolejny raz mieszkańcy gminy Nadarzyn mieli okazję uczestniczyć w największych ulicznych Jasełkach –
Orszaku Trzech Króli. W tym roku uroczystości odbyły
się w 872 miejscowościach w kraju i 21 poza naszymi
granicami. Orszak 2020 przeszedł pod hasłem „Cuda,
cuda ogłaszają!” i zachęcał do wspólnego kolędowania.
01 (248) styczeń 2020
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Oświata

Zarządzenie Nr 5/2020
Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 16.01.2020 r.
w sprawie ustalenia harmonogramu
czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i postępowaniu uzupełniającym w roku
szkolnym 2020/2021 do klas I - szych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina
Nadarzyn jest organem prowadzącym.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8
marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, Dz. U. z 2019
r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 154
ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.
Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
1148 ze zm.).

§ 1. Ustala się harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do klas I - szych publicznych szkół podstawowych na rok szkolny
2020/2021, stanowiący załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ustala się harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym do publicznych przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2020/2021, stanowiący
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się
dyrektorom placówek oświatowych.
§ 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na
Biuletynie Informacji Publicznej oraz na
stronie internetowej Gminy Nadarzyn.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem
podjęcia.

Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do klas I – szych publicznych szkół podstawowych
prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
Lp.

Czynność

Postępowanie
rekrutacyjne

Postępowanie
uzupełniające

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy I-szej szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu
rekrutacyjnym

02-31.03.2020

17-21.08.2020

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków
o przyjęcie do klasy I - szej szkoły podstawowej
i dokumentów potwierdzających spełnianie przez
kandydata warunków lub kryteriów branych pod
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 08.04.2020

do 25.08.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

20.04.2020

26.08.2020

4.

Złożenie oświadczania przez rodzica o rezygnacji
przyjęcia dziecka do szkoły

do 29.04.2020

do 27.08.2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

15.05.2020

28.08.2020
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Harmonogram czynności
w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym
do przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego
prowadzonych przez Gminę Nadarzyn
KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
Lp.

Czynność
Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku
szkolnym w danej placówce

1.

03.02.2020 – 07.02.2020
(informacja o liczbie wolnych
miejsc 24.02.2020 r.)

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Postępowanie
uzupełniające

Postępowanie
rekrutacyjne

(prowadzone wyłącznie
w przypadku,
gdy przedszkole dysponuje wolnymi miejscami po zakończeniu
procesu rekrutacji)

Lp.

Czynność

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub
innej formy wychowania przedszkolnego wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie
przez kandydata warunków lub kryteriów branych
pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

26.02.2020 –
13.03.2020

17.08.2020 –
21.08.2020

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy
wychowania przedszkolnego i dokumentów
potwierdzających spełnianie przez kandydata
warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym

16.03.2020 –
20.03.2020

25.08.2020

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

23.03.2020

27.08.2020

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli
przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

23.03.2020 –
27.03.2020

27.08.2020 –
28.08.2020

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję
rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

31.03.2020

31.08.2020

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie Sekcja Świadczeń
informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2019 r. wysokość
świadczenia pielęgnacyjnego w roku 2020
wynosić będzie 1830,00 zł.
01 (248) styczeń 2020
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Szkoła Podstawowa w Ruścu
Festiwal Kolęd i Pastorałek
„Na świąteczną nutę”

19 grudnia, w naszej szkole odbył się Festiwal Kolęd i Pastorałek „Na świąteczną nutę”, którego
głównym celem było zachęcenie
wszystkich do wspólnego śpiewania, podtrzymanie dobrej, polskiej tradycji i uwrażliwienie nas
wszystkich na piękno i wymowę
tych chwytających za serca, kruszących mury obojętności pieśni.
Jednym z najpiękniejszych zwyczajów bożonarodzeniowych jest
śpiewanie kolęd. Kolędy stanowią
cenny skarb w naszym dziedzictwie kulturowym. W okresie Bożego Narodzenia, a szczególnie
w wieczór wigilijny radują serca
Polaków, pogłębiają więź rodzinną
i narodową. Wspólne kolędowanie
zbliża ludzi, buduje między nimi
uczucia, daje poczucie więzi. Kolędy są przepełnione ciepłem, dobrem i miłością. Tym wszystkim
czego nam na co dzień coraz częściej brakuje.
Na naszym festiwalu królowały wspaniałe utwory. Młodzi wykonawcy zaprezentowali nam ich
przekrój, od najdawniejszych, staropolskich, do tych współczesnych,
od liturgicznych do pastorałek.
Jury stanęło przed nie lada wyzwaniem. Dobór repertuaru, poziom wykonania oraz interpretacje
utworów, jak również przygotowane choreografie nie ułatwiały zadania. Uczestnicy naszego festiwalu zaprezentowali przed nami
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prawdziwy kunszt wokalno-sceniczny. Mieliśmy niewątpliwą
przyjemność gościć na naszej scenie uczniów szkół podstawowych
z terenu Gminy Nadarzyn, jak również uczniów Szkoły Podstawowej
z Nowej Wsi.
Jury w składzie:
- Dariusz Zwoliński – Wójt Gminy Nadarzyn;
- Kamila Michalska – Dyrektor
NOK w Nadarzynie;
- Krystyna Masłowska – Dyrektor GODM „Tęcza” w Nadarzynie;
- Agnieszka Blat – Wicedyrektor
Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Ruścu, przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA I (KLASY I-III)/
SOLIŚCI:
NAGRODA GŁÓWNA: Basia
Matuszewska, uczennica Szkoły
Podstawowej w Nadarzynie;
WYRÓŻNIENIE:
Magdalena
Krzysztosiak, uczennica Szkoły
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej
KATEGORIA I (KLASY I-III)/
ZESPOŁY:
NAGRODA GŁÓWNA: Zespół
„Wesołe nutki” ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie;
WYRÓŻNIENIE: Zespół „Nuteczki” ze Szkoły Podstawowej
w Nowej Wsi
KATEGORIA I (KLASY IV-VI)/
SOLIŚCI:
NAGRODA GŁÓWNA: Kuba
Maliszewski, uczeń Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi;
WYRÓŻNIENIE: Marika Mintzberg, uczennica Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej
KATEGORIA I (KLASY IV-VI)/
ZESPOŁY:
NAGRODA GŁÓWNA: Chór
REM (radość, muzyka, emocje) ze
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi;
WYRÓŻNIENIE: Trio, ze szkoły
Podstawowej w Młochowie
KATEGORIA I (KLASY VII-VIII)/ SOLIŚCI:
NAGRODA GŁÓWNA: Marysia
Persa, uczennica Szkoły Podstawowej w Ruścu.

tekst i foto: SP Rusiec
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Festiwal Kolęd i Pastorałek
w Ruścu dla przedszkolaków

Boże Narodzenie to radości moc
(..) - takimi słowami wybranego
utworu muzycznego dzieci z oddziałów przedszkolnych przywitały przybyłych gości na festiwalu
kolęd i pastorałek w Szkole Podstawowej w Ruścu. Już trzeci rok
organizujemy w styczniu wydarzenie, w którym ponownie możemy
poczuć magię świąt, słuchając kolęd i pastorałek śpiewanych przez
przedszkolaków. Naszym celem
jest przede wszystkim rozwijanie
talentów dzieci oraz ich doświadczeń przez szerokie kontakty ze
sztuką i muzyką oraz integrowanie środowisk przedszkolnych. To
bardzo radosny czas, w którym
wspólnie możemy wrócić do minionych świąt Bożego Narodzenia, wspominając chwile spędzone
z bliskimi, wypełnione miłością,
nadzieją i wiarą. Na nasze zaproszenie odpowiedziały trzy przedszkola
z terenu gminy Nadarzyn - Publiczne Przedszkole z Młochowa, Publiczne Przedszkole z Wolicy oraz
Niepubliczne Przedszkole “Jupik”.
Gości przywitały dziewczynki
z oddziałów przedszkolnych, prezentując pastorałkę nawiązującą do
01 (248) styczeń 2020

świąt Bożego Narodzenia. Przypomniały wszystkim o tym jak ważne jest czerpanie radości z bycia
z bliskimi. Powitanie zakończyło
się wspólnym odśpiewaniem kolędy “Przybieżeli do Betlejem”, którą
znał każdy przedszkolak siedzący
na widowni. Uczestnicy prezentowali swoje utwory solo, ubrani
w przepiękne stroje nawiązujące do
przekazywanych treści. Wszystkiemu towarzyszyła przepiękna zimo-

wo - świąteczna sceneria. Każdy
występ był oceniany przez nasze
niezastąpione jury, w którego skład
wchodzili przedstawiciele poszczególnych przedszkoli. Wszyscy
uczestnicy zostali ocenieni na najwyższą liczbę punktów! To bardzo
ważne aby od najmłodszych lat
kształtować pewność siebie wśród
dzieci oraz wiarę we własne możliwości i umiejętności, także przez
udział w konkursach i innych wydarzeniach. Każdy uczestnik otrzymał
pamiątkowy dyplom oraz kuferek
z upominkiem. Bardzo dziękujemy
dyrektorom przybyłych przedszkoli oraz nauczycielom i opiekunom
za promowanie talentów swoich
wychowanków, rozwijanie zdolności muzycznych oraz zamiłowania
i pasji do śpiewania! Mamy nadzieję, że zobaczymy się w następnych
latach na kolejnych wspólnych wydarzeniach.

Justyna Wyłupek
Beata Dziewulska
Marta Lesiewicz
SP Rusiec
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Przedszkole Publiczne w Nadarzynie
Dzieci z Publicznego
Przedszkola
w Nadarzynie pomagają...

W połowie grudnia w naszym
przedszkolu odbył się kiermasz
bożonarodzeniowy. Podczas kiermaszu sprzedawano świąteczne
ozdoby wykonane przez dzieci
i ich rodziców w ramach warsztatów zorganizowanych przez
nauczycieli każdej z grup. Cały
dochód z kiermaszu został
przeznaczony na upominki dla
wychowanków z Domu Dziecka w Walendowie. Prezenty
zostały przekazane 19.12. 2019
r. podczas przedszkolnego spotkania z Mikołajem. Pragniemy serdecznie podziękować
wszystkim rodzicom za pomoc
i wsparcie, dzięki któremu mogliśmy podzielić się świąteczną
magią i sprawić radość wychowankom Domu Dziecka.

....i poznają
tajniki wiedzy

Od 2 do 20 grudnia 2019 r. z inicjatywy Wójta Gminy Nadarzyn
oraz jednostek organizacyjnych
Gminy Nadarzyn w ramach akcji
,,Paka dla zwierzaka” odbyła się
zbiórka karmy i rzeczy potrzebnych dla bezdomnych zwierząt
z terenu Gminy Nadarzyn. Akcja
cieszyła się sporym zainteresowaniem dzieci i ich rodziców. Dodatkowo, w ramach akcji, dzieci z grupy ,,Żabki” przy pomocy rodziców
oraz dzięki pozyskanym od nich
materiałom wykonały budki dla
kotów. Wszystkie rzeczy zostały
przekazane Straży Gminnej a Przedszkole otrzymało przemiłe, pisemne
podziękowanie.

W listopadzie odbyły się
warsztaty z robienia świec.
Dzieci zagłębiły się w historię tworzenia świec żelowych.
Każdy uczestnik projektował
i wykonywał kolorową i pachnącą
świecę w szklanym
naczyniu z piaskową mozaiką. Warsztaty miały na celu
wyrabianie zmysłu
estetycznego, rozwijanie sprawności
manualnej, pobudzenie wyobraźni
i inspirowanie do
kreatywnego myślenia; rozwijanie
umiejętności
komunikacji i pracy
w zespole, łączenie

wymiaru poznawczego z dobrą zabawą.
Każda wykonana świeca została ozdobnie zapakowana i zabrana
przez dziecko do domu.
Z kolei w styczniu 2020 roku
wielkim zainteresowaniem naszych
przedszkolaków cieszyły się warsztaty chemiczne. Sala gimnastyczna
zamieniona została w wielkie laboratorium, w którym dzieci z każdej
grupy pracowały parami i w zespołach tworząc w szklanych butelkach
„lampy” z kolorową lawą; z suchego lodu i wody w magiczny sposób
wyczarowywały rosnące bańki; dowiedziały się również jakim sposobem balon może sam się napompować. Przyswoiły sporo wiadomości
naukowych zgodnie współpracując
i świetnie się bawiąc.

Magda Janowska
Emilia Kozieł
Olena Król
Nauczycielki PP Nadarzyn

Wszystkim Czytelnikom
„Wiadomości Nadarzyńskich”
życzymy Nowego Roku
niosącego miłe niespodzianki!
PP Nadarzyn
12
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Oferta Punktu Konsultacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Nadarzynie, wejście od strony Ronda Armii Krajowej
Dyżury stałe
Specjalista

Stałe dni
konsultacji

Godzina

Zapisy

GKRPA/pełnomocnik Wójta
ds. uzależnień

wtorki

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel.(22) 729 82 74
16.15 - 18.00
lub w GODM Tęcza (pon.-pt. 9.00-17.00)
tel. (22) 739 73 11

Psycholog
Agnieszka Jaślikowska

środy,
piątki

17.00 - 19.30
11.30 - 14.00

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

09.00 - 14.00

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

Prawnik

soboty
25.01.2020
01.02.2020
29.02.2020
07.03.2020
21.03.2020

piątki

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20
16.00 - 19.30
pon.9.00-17.00

wtorki

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

Od 16.15

wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

POMOC OSOBOM BEZDOMNYM NA TERENIE GMINY NADARZYN
Jeżeli jesteś osobą bezdomną lub znasz osobę, która wymaga
pomocy schronienia, ciepłego posiłku lub odzieży.
Dzwoń pod numer alarmowym 987
(połączenia zarówno z komórek, jak i telefonów stacjonarnych - są bezpłatne).
Dzwoniąc pod ten numer można uzyskać informacje dot. możliwości udzielenia
pomocy osobom bezdomnym w zakresie noclegu i wyżywienia.
Dzwoniąc na telefon alarmowy 112 - informując o osobach,
którym grozi wychłodzenie, wymagają pomocy medycznej.
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie,
ul. Mszczonowska 24 numer telefonu 22 739 73 20, gdzie można
uzyskać pomoc w formie udzielenia schronienia, gorącego posiłku,
pomocy finansowej, poradnictwa, pracy socjalnej.
W Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie, ul. Kościelna 2
gdzie osoby potrzebujące mogą uzyskać pomoc w formie odzieży i żywności,
w formie suchego prowiantu (dyżur wtorek 10-12, czwartek 15-17).
Zgłaszając się do Straży Gminnej w Nadarzynie, ul. pl. Poniatowskiego 42,
lub dzwoniąc pod numer telefonu 22 720 08 67.

GOPS Nadarzyn

01 (248) styczeń 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 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 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.
Koszt pasażera
dopłata
Bilety oferty Warszawa+
[zł]
gminy
ważne w strefie 1 i 2

imienny

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 pły-

walnię: 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.
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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
01 (248) styczeń 2020
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Family Company D.R. Zaktrzewscy Sp. z o.o.; ul. Zielonej

Łąki 34, 05-830 Nadarzyn. 8% na
usługi księgowe
KDT Sp. z o.o.; ul. Grodziska 7,
05-830 Stara Wieś. 8% na zakup
wiodących marek części samochodowych
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%.

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 - wykończenio01 (248) styczeń 2020

we, 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 Telcom s.c. 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 krykiet, 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.

Klub Karate Kyokushin Toshi,

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

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.
I M B R Y K ,
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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Zmiany, zmiany i dużo optymistycznych,
dobrych wiadomości, czyli jak
likwidujemy bezdomność zwierząt
w Gminie Nadarzyn!
Aby lepiej, efektywniej, zawsze na czas, nieść pomoc wszystkim zwierzętom na terenie Gminy Nadarzyn
w 2020 r. wprowadzamy szereg zmian do Programu opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt
w naszej Gminie.
Już teraz wszystkie zwierzęta bezdomne, wolno żyjące,
dzikie, osierocone i właścicielskie, otrzymają specjalistyczną opiekę w warunkach dostosowanych do indywidualnych potrzeb danego gatunku.
Zagubione, błąkające się psy i koty, przewożone są do
czasowego punktu przetrzymań czynnego 24 godz./7 dni
w tygodniu, podczas gdy my, mamy czas na szukanie ich
opiekuna. Wiele zwierząt wraca do domu jeszcze tego
samego dnia!
Każdego bezdomnego psa czy kota, zaraz po jego
schwytaniu, czipujemy i rejestrujemy. W bazie jako
opiekun trwale oznakowanego zwierzęcia bezdomnego
zostaje wpisana Gmina Nadarzyn. Dzięki temu możemy
śledzić losy tych zwierząt i nawet kiedy znajdą dom, wiemy, że już nigdy nie staną się niczyje.
Podpisaliśmy umowę na zapewnienie opieki i przetrzymywanie psów w schronisku w Milanówku. Jego
bliskość i otwartość na współpracę wolontariuszy działających tam jako Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska
„Schron”, pozwoli nam razem, aktywnie szukać i, nie
może być inaczej, szybko znajdować najlepsze domy dla
naszych psów.
Zwierzęta, które uległy wypadkom komunikacyjnym,
mają zapewnioną opiekę w lecznicy weterynaryjnej
w Grodzisku Mazowieckim, gdzie przewożone są natychmiast po zdarzeniu.
Leczymy i kastrujemy koty wolno żyjące. W samym
2019 r. wykastrowaliśmy 211 kotów wolno żyjących, liczymy, że już w tym roku odczujemy malejącą tendencję,
ograniczymy populację kotów wolno żyjących w naszej
gminie i będziemy mogli skupić się na tym by wszystkim
żyło się dobrze i szczęśliwie, czyli zapewnić pełne miseczki, ciepłe schronienia i jak najmniej się w ich sprawy
wtrącać.
Ruszyła akcja bezpłatnej kastracji i czipowania zwierząt właścicielskich. Zapraszamy Was, do trzech lecznic
w Nadarzynie, w których bezpłatnie wykastrujecie i zaczipujecie swoje zwierzęta.

Centrum Weterynaryjne Marcin Szulc,
ul. Warszawska 11, Nadarzyn
Przychodnia Weterynaryjna,
ul. Mszczonowska 20, Nadarzyn
Przychodnia Weterynaryjna „Vetica”,
ul. Rolna 103, Kajetany
Gmina Nadarzyn pokrywa 100% kosztu kastracji
i czipowania zwierząt, których właściciele posiadają
Kartę Nadarzyniaka. Osoby, które nie mają Karty zapłacą 50% kosztu kastracji. Jeśli zwierzę nie ma czipa,
podczas zabiegu kastracji, zostanie obligatoryjnie zaczipowane.
Zapewniamy bezpieczeństwo i potrzebną opiekę dzikim zwierzętom. Pomagamy tym dużym jak łosie, jelenie, czy sarny, a także leczymy i rehabilitujemy małe
ssaki i ptaki. Uważamy, że tylko specjalistyczna opieka
w tym zakresie, daje im szansę powrotu do domu, do
lasu, na łąkę i pozwala by w naturalnym środowisku, im
dalej od ludzi tym bezpieczniejsze, mogły cieszyć się
wolnością.
Jak możecie pomóc?
Są w naszej Gminie zwierzęta, które nie są bezdomne, ale potrzebują naszego wsparcia. Trzeba je nakarmić,
wyprowadzić na spacer, czasem pomóc w leczeniu, czy
po prostu pobyć z nimi by nie czuły się samotne.
Zapraszamy do współpracy osoby, którym leży na sercu
los bezdomnych zwierząt, które pomagając chcą sprawić
by żyło im się lepiej. Wystarczy do nas przyjść, zadzwonić, chętnie opowiemy Wam o naszych podopiecznych,
ich potrzebach i sami zdecydujecie czy warto pomagać.
Bardzo ważne!
Wszelkie przypadki zwierząt dzikich, wolno żyjących
oraz domowych stwarzających zagrożenie lub wymagających pomocy, prosimy kierować do Straży Gminnej w
Nadarzynie, a poza godzinami jej pracy na Komendę Powiatową Policji w Pruszkowie.
Straż Gminna w Nadarzynie tel. (22) 720 08 67 lub
501 804 797.
Komenda Powiatowa Policji w Pruszkowie
tel. (22) 604 62 13 lub (22) 758 60 81 do 85.
Straż Gminna w Nadarzynie czynna jest:
poniedziałek-piątek od godz. 6:30 do godz. 22:00,
sobota od godz. 9:00 do godz. 21:00.
Dopuszcza się wyjątkowe przypadki (święta, zabezpieczenia imprez/uroczystości, szkolenia itp.) kiedy czas ten
może ulec zmianie.
Informacje dot. zwierząt znalezionych, zagubionych,
zwierząt do adopcji oraz zwierząt przywiezionych z wypadków komunikacyjnych, znajdziecie Państwo na profilu fb poświęconym ochronie i zapobieganiu bezdomności zwierząt w Gminie Nadarzyn https://www.facebook.
com/zwierzynaznadarzyna/ oraz pod nr tel. 501 804 797.

Joanna Romanowska
podinsp. d/s zwierząt
i ochrony środowiska
SG Nadarzyn
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83
4.12.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji z udziałem dwóch aut
osobowych na drodze serwisowej
za Centrum Mody. Nasze działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu obecne
były dwa zastępy PSP Pruszków
oraz siedem radiowozów Policyjnych. Działania prowadzono w godzinach popołudniowych.
W godzinach wieczorem zostaliśmy zadysponowani dokładnie
w to samo miejsce, aby uprzątnąć
jezdnię po kolizji.

cja WRD Pruszków oraz Pogotowie Ratunkowe.
13.12.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych
na wysokości węzła Nadarzyn.
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.
(fot. poniżej)

10.12.2019 r.
Wyjazd zastępu do pożaru samochodu osobowego w Szamotach. Na miejscu okazało się, że
zapalił się radiowóz policyjny.
Nasze działania polegały na podaniu jednego prądu wody. Na miejscu obecne były zastępy z OSP
Młochów. Działania prowadzono
przed południem.
11.12.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji z udziałem dwóch aut
osobowych na drodze serwisowej na wysokości firmy IVECO.
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
udzieleniu pierwszej pomocy jednej osobie poszkodowanej oraz
uprzątnięciu jezdni. Na miejscu
obecne było PSP Pruszków, Poli-
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trzy zastępy PSP Pruszków oraz
Policja. Działania prowadzone
w godzinach popołudniowych.
18.12.2019 r.
Udział zastępu w neutralizacji
plamy ropopochodnej na trasie S8
na wysokości firmy MAGO. Nasze działania polegały na neutralizacji przy pomocy płynu SINTAN.
Działania prowadzone w godzinach wieczornych
.
22.12.2019 r.
Pomoc zastępu w otworzeniu
walizki, w której właściciel zatrzasnął leki. Na miejscu obecna
Policja.
24.12.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji auta osobowego z latarnią. Nasze działania polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

17.12.2019 r.
Wyjazd zastępu do palącego się
domku letniskowego. Nasze działania polegały na podaniu jednego prądu wody oraz przeszukanie
pogorzeliska. Na miejscu obecne

31.12.2019 r.
Wyjazd zastępu do palącego się
drzewa, które zajęło się ogniem
najpewniej od puszczanych wcześniej petard. Po dojeździe na miejsce okazało się, że drzewo zostało
już ugaszone. Nasze działania polegały na doładnym sprawdzeniu
terenu.

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
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Rozliczenia roczne PIT

Sprzedam: 2 fotele welur beżowo-zielone, wym. 1m x1m,
lustro stojące wym. 150cm x 38cm, stabilizator nowy
roz.38 prawa kostka. Tel: 694 930 816

Ogłoszenia drobne

Absolwent politechniki udziela korepetycji
z matematyki, tel. 602 246 361

Atrakcyjna praca dla pań (w recepcji, oraz
regeneracja pokoi gościnnych),
pilny kontakt: 500 100 317

Firma z Nadarzyna poszukuje do pracy w biurze,
na pół etatu. CV proszę przesyłać na
e-mail: biuro@eko-hetman.pl
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Agacie Szydło
z domu Wodejko
Serdeczne wyrazy współczucia i słowa otuchy
w trudnych chwilach z powodu śmierci

MĘŻA

składają Pracownicy GOPS Nadarzyn,
Pracownicy Urzędu Gminy oraz inne
osoby łączące się w bólu i zadumie

Pani Agnieszce Adamiec

Pani Ewelinie Przybysz-Nietrzebko
wyrazy współczucia z powodu śmierci

Taty

składa Wójt Gminy Nadarzyn
oraz Pracownicy UG
01 (248) styczeń 2020

wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia w tych trudnych
chwilach po stracie

Taty
składają Dyrekcja oraz Pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Witolda
Doroszewskiego w Nadarzynie
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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

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie z działalności za rok 2019
Szanowni Państwo Drodzy Parafianie pragniemy poinformować,
że w 2019 r. ze stałej pomocy
Caritas korzystały 43 rodziny, 47
osoby samotne, starsze, 38 uchodźców, co daje ogólną liczbę 196
osób - mieszkańców z całej gminy. Uchodźcy korzystali z pomocy
w postaci darów rzeczowych. Osoby
starsze, z problemami zdrowotnymi
oraz rodziny, gdzie występuje niepełnosprawność, bądź długotrwała
choroba, którzy spełniali kryteria
dochodowe korzystali z dofinansowania na zakup leków, opału. Wszyscy podopieczni korzystali z darów
rzeczowych tj. odzież, obuwie,
drobny sprzęt gospodarstwa domowego, które dostarczali Darczyńcy
w ciągu całego roku.
Podobnie jak w latach poprzednich, pieniądze na pomoc uzyskaliśmy z rozprowadzania świec, palm,
z tacy przekazane przez ks. Proboszcza, ze zbiórki do puszek, od
indywidualnych ofiarodawców (p.
Iwona i Jacek Bilińscy, p. Dariusz
Bośka, p. Danuta i Ryszard Pluta,
p. Rafał Kłopocki, p. Paweł Kuch),
oraz z odpisu 1% podatku. Dziękujemy Wszystkim Parafianom za
każdą formę wsparcia, za każdą złotówkę, w efekcie całego roku daje to
możliwość udzielenia pomocy wie01 (248) styczeń 2020

lu osobom.
Dziękujemy harcerzom ze Szczepu Wataha ich opiekunom, phm. ks.
Jarosławowi Kuśmierczykowi ( Proboszczowi Parafii pw. św. Jana Pawła II w Ruścu) za wieloletnią współpracę, za przeprowadzanie zbiórek
żywności. Dzięki ich aktywności
i naszemu gospodarowaniu wspomagaliśmy podopiecznych w ciągu
całego roku. Ponadto przygotowaliśmy 62 paczki na Wielkanoc i 73
na Boże Narodzenie. Dziękujemy
Właścicielom sklepów w których
były prowadzone zbiórki, Państwu
– Klientom za dzielenie się żywnością, za hojne napełnianie koszy,
p. Katarzynie i Tomaszowi Janowskim za kilkakrotne dostarczanie do
Caritas zakupionych przez siebie art.
spożywczych. Dziękujemy Dyrekcji, Radzie Pedagogicznej, Uczniom
i Rodzicom Szkoły Podstawowej
w Nadarzynie za kolejny rok współpracy, za zbiórkę żywności w szkole
i przekazanie na rzecz Caritas.
W trosce o najbardziej potrzebujących, podejmujemy działania, które poszerzają naszą formę pomocy
i pozwalają pozyskać na te cele
środki zewnętrzne.
Przy współpracy z Caritas Archidiecezji Warszawskiej, Caritas
Polska i Jeronimo Martins – właści-

ciela sieci sklepów Biedronka kolejny rok realizowaliśmy program
„Na codzienne zakupy”. 33 osoby
w wieku powyżej 60 lat zakwalifikowane wspólnie z Gminnym
Ośrodkiem Pomocy Społecznej,
otrzymały karty na podstawie których, przez 10 miesięcy, pobierały
artykuły spożywcze o wartości 150
zł. miesięcznie. Środki pozyskane
na ten program to 42 tys. 750 zł.
Ponadto w tym roku wspólnie
z Gminnym Ośrodkiem Pomocy
Społecznej i Ogniskiem „Tęcza”
oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej realizowaliśmy Projekt
pt. „Cztery pory roku z Seniorem”.
Głównym celem programu było
rozwijanie pokoleniowych i międzypokoleniowych więzi, poznawanie i pielęgnowanie lokalnych
historii, obyczajów, tradycji. Ogółem w programie uczestniczyło
90 osób (seniorzy, wolontariusze,
dzieci i młodzież). Były wspólne wyjazdy, spotkania, warsztaty.
Program zakończył się wspólną
wigilią, którą poprzedziły Jasełka
w wykonaniu dzieci z Ogniska Tęcza, podsumowanie projektów, oraz
wręczenie podziękowań. Za wieloletnią współpracę i pomoc w realizacji działań parafialnego Caritas na
rzecz najbardziej potrzebujących,
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podziękowania dla p. Agnieszki
Kuźmińskiej, p. Edyty Gawrońskiej, p. Zofii Bajerskiej, phm. ks.
Jarosława Kuśmierczyka (Nadarzyńskiego Szczepu „Wataha” im.
Żołnierzy Wyklętych) p. Tomasza
Muchalskiego, p. Andrzeja Pietrzaka, oraz p .Marcina Karczmarczyka
wręczył za- ca dyrektora Caritas Archidiecezji Warszawskiej ks. Sławomir Opaliński.
Na realizację programu „Cztery
pory roku z Seniorem”, ze środków
zewnętrznych pozyskaliśmy 9 tys.
500 zł. Łączna wartość projektu to
kwota 12 tys. złotych. Wszystkie
osoby zaangażowane w realizację projektu pracowały bezpłatnie
w ramach wolontariatu: Krystyna
Masłowska, Grażyna Wojda, Ewa
Kowalska, Barbara Lisek, Katarzyna Bernaś, Marlena Legięcka, Agata
Sierputowska, Marzena Latoszek,
Martyna Szwed, Danuta StrzelczykŻyta oraz wolontariusze zewnętrzni: Katarzyna Masłowska, Michał
Masłowski, Aleksandra Latoszek,
Tomasz Latoszek. Wsparciem, radą
i pomysłami przy organizacji wyjazdów oraz spotkań z seniorami
służył ks. Jerzy Jędrzejewski.
Dziękujemy Panu Dariuszowi
Zwolińskiemu Wójtowi Gminy za
wspieranie projektu na każdym etapie realizacji.
Dziękujemy
Komendantowi

i funkcjonariuszom Komisariatu Policji w Nadarzynie, Komendantowi
i pracownikom Straży Gminnej w
Nadarzynie, Naczelnikom i strażakom Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna i Młochowa oraz
Komendzie Powiatowej Policji w
Pruszkowie za przeprowadzenie
spotkań, warsztatów i szkoleń dla
uczestników Projektu „Cztery pory
roku z Seniorem”.
Dziękujemy wszystkim wyżej
wymienionym osobom, bez ich pomocy, zaangażowania, program nie
byłby realizowany.
Kolejny stały punkt w działalności parafialnego Caritas, to obchody Światowego Dnia Chorego.
Uczestniczyliśmy we Mszy św., dla
wszystkich obecnych przygotowaliśmy słodkie upominki a pracownicy GOPS upominki rzeczowe i materiały informacyjne.
W okresie adwentu dla dzieci,
które przychodziły na Msze św.
roratnie (25 – 40 dzieci dziennie)
przygotowywaliśmy śniadania (refundowane przez ks. Proboszcza).
Ponadto pomagamy w zdarzeniach losowych, prowadziliśmy
zbiórkę do puszek na leczenie chorej dziewczynki, przekazaliśmy
4 tys.558 zł. Na rzecz pomocy rodzinom w Syrii w 2019 roku nasza
Parafia wpłaciła do Caritas Polska
24 tys. zł.

11 lutego Światowy
Dzień Chorego
11 lutego kościół katolicki (z inicjatywy św. Jana Pawła II) obchodzi Światowy Dzień Chorego - poświęcony
w sposób szczególny tym, którzy fizycznie i duchowo nie
mogą w pełni korzystać z życia i oczekują naszej uwagi,
pamięci, pomocy i wsparcia oraz ich opiekunom.
W tym roku Światowy Dzień Chorego obchodzony będzie po raz 28, pod hasłem: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię”.
Jak zaznaczył papież Franciszek: Człowiek w chorobie czuje(…), że zagrożona jest nie tylko jego integralność fizyczna, ale także wymiar relacyjny, intelektualny,
uczuciowy i duchowy; i dlatego oprócz terapii oczekuje
wsparcia, troskliwości, uwagi... jednym słowem miłości.
Ponadto obok człowieka chorego jest jego rodzina, która
cierpi i również potrzebuje pociechy i bliskości.
W dniu 11 lutego 2020 roku (wtorek) o godz. 9.00
w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie odbędzie się
uroczysta Msza św. z okazji Światowego Dnia Chorego
w intencji chorych i ich opiekunów.
Po Mszy św. zapraszamy do Sali Klementyńskiej
na wspólne spotkanie przy herbacie.

Księża z Parafii pw. św. Klemensa
w Nadarzynie
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Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie kolejny rok działalności Parafialnego Caritas to nasze wspólne
dzieło, realizowane dzięki ogromnej wrażliwości i życzliwości całej
społeczności parafialnej. Troska
i pomoc ks. Proboszcza Andrzeja
Wieczorka, ks. Wikariuszy, to też
kolejny rok systematycznej pracy
wolontariuszy z Parafialnego Zespołu: Zofii Bajerskiej, Marii Gałaj,
Bożeny i Marcina Karczmarczyków,
Barbary Kozłowskiej, Stefani Łęckiej, Krystyny Wawryków, Jadwigi
Żyta oraz ogromne zaangażowanie
i pomoc w realizacji wszystkich
projektów Krystyny Masłowskiej
wolontariuszki - dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Nadarzynie.
Wszystkim Państwu wspierającym parafialne dzieło Caritas z całego serca dziękujemy za zaufanie,
za kolejny rok współpracy, zapewniamy o życzliwej pamięci i modlitwie.
W Nowym Roku 2020 życzymy
wszelkiej pomyślności, błogosławieństwa Bożego i opieki Matki
Bożej.

W im. P Z Caritas
Stefania Łęcka

CARITAS przy Parafii św. Klemensa
w Nadarzynie stara się spieszyć
z pomocą ludziom ubogim, samotnym,
pokrzywdzonym przez los. Pomoc
ta możliwa jest dzięki wrażliwości
serc naszych Ofiarodawców.
Zapraszamy do wsparcia
naszych działań poprzez:
- przekazanie 1% podatku dochodowego ,
- numer KRS Caritas AW – 0000225750
- w polu o nazwie „Cel szczegółowy”
należy wpisać – Caritas przy Parafii
Św. Klemensa w Nadarzynie
(wówczas przekazane środki
finansowe trafią na
rzecz Parafialnego Caritas).
W imieniu potrzebujących za okazaną
życzliwość serdecznie dziękujemy.
Parafialny Zespół Caritas
01 (248) styczeń 2020
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K U LT U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13;
www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl
Propozycje:
North A.: Szeptacz
Tom Kennedy nie
potrafi pogodzić się
z nagłą śmiercią żony.
Tęsknota za nią staje
się szczególnie dotkliwa w momentach,
gdy nie może znaleźć
wspólnego języka ze
swoim synem. Obaj mają nadzieję, że zmiana otoczenia pozwoli im
uporać się z traumą. Senne Featherbank wydaje się idealne, by zacząć
wszystko od nowa. Ale miejscowość ma swoją mroczną przeszłość.
Dwadzieścia lat wcześniej seryjny
morderca zamordował tu pięciu kilkuletnich chłopców. Prasa nadała
mu przezwisko Szeptacz, ponieważ
w nocy miał w zwyczaju szeptać
pod oknami swych ofiar. Kiedy dochodzi do zaginięcia małego chłopca, koszmar sprzed lat powraca.
Prowadzący śledztwo detektywi dostrzegają niepokojące podobieństwo
do sprawy Szeptacza...
Karecka A.: Miłość na Instagramie #w_średnim _wieku
Julia jest jedną
z tych kobiet, które mogą powiedzieć
o sobie, że mają
wszystko, co potrzebne do szczęścia:
męża, dzieci, pracę,
wspaniały dom. Ale
wkrótce na tym idealnym obrazku pojawi się rosnąca z
dnia na dzień rysa, której nie da się
zignorować... Zbliża się moment,
w którym Julia będzie musiała
szczerze odpowiedzieć sobie na
pytanie, czy wizja kobiety spełnionej, jaką kierowała się do tej pory,
na pewno zgadza się z jej definicją
szczęścia. I czy w wieku 38 lat pogoń za marzeniami ma jeszcze sens?
Brandt C.: Irlandczyk
„Irlandczyk”
to
epicka saga o zorganizowanej przestępczości w powojennej
Ameryce widziana
oczami Franka Sheerana, weterana II
wojny
światowej,
01 (248) styczeń 2020

specjalisty od szemranych interesów i zabójcy na zlecenie, który
pracował dla mafijnego bossa Russella Bufalino. Obejmująca kilkadziesiąt lat opowieść wyjaśnia jedną
z największych nierozwiązanych
wcześniej zagadek w dziejach Ameryki – historię zniknięcia przywódcy związkowego Jimmy’ego Hoffy.
Jest to także podróż po korytarzach
zorganizowanej
przestępczości.
Odsłania jej mechanizmy, walkę
o wpływy, animozje i powiązania
z amerykańską polityką. W wywiadach nagrywanych na przestrzeni
bez mała pięciu lat Frank Sheeran
wyznał Charlesowi Brandtowi, że
na zlecenie mafii zabił ponad dwadzieścia pięć osób. Na podstawie
tych nagrań autor stworzył książkę,
od której nie będziesz mógł się oderwać – prawdziwy klasyk gatunku.
Błażejewska-Stuhr K.: Zdrowe i
pełne energii dziecko
Polskie dzieci
tyją najszybciej
w Europie – źle
się
odżywają,
mało się ruszają. Już co piąte
polskie dziecko
ma nadwagę lub
otyłość. To bagaż
na całe życie. To nie tylko nadmierna ilość tkanki tłuszczowej i większe obwody. To przede wszystkim
zmieniony skład ciała, który wpływa na funkcjonowanie organizmu.
Badania naukowe wskazują iż otyłość i jej konsekwencje mogą być
skutecznie korygowane przez zdrowy tryb życia, prawidłowe nawyki
żywieniowe i aktywność fizyczną.
Wakar J.: Przyczajony geniusz.
Opowieści o Januszu Gajosie
Potęga
aktorstwa. Gigant. Artysta pokroju Gajosa
w Anglii otrzymałby tytuł lordowski
– to tylko kilka
opinii
kolegów
aktorów o Januszu
Gajosie. Najlepsze
nazwiska polskiej
sceny i filmu –
m.in. Janda, Seniuk, Więckiewicz,

Englert, Opania, Woronowicz, Braciak – opowiadają o swoich zawodowych i prywatnych spotkaniach
z Gajosem. Fascynujący portret fascynującego artysty.
Puzyńska K.: Pokrzyk
We
Wnykach
wszyscy wierzą,
że jak ktoś odwiedzi stary dwór pod
lasem, to umrze.
Klątwa jest nieubłagana. Dotknie
każdego, kto przekroczy próg. Weronika Podgórska
trafia tam zupełnym przypadkiem.
W tym samym czasie niedaleko
umiera pewna staruszka. Przy jej
ciele przyłapano emerytowaną komisarz Klementynę Kopp. Aspirat
Daniel Podgórski nie wierzy w jej
winę, mimo że dawna koleżanka
sama przyznała mu się do wszystkiego. Policjant rozpoczyna śledztwo na własną rękę, ryzykując
oskarżenie o przekroczenie uprawnień służbowych. Wydarzenia nabierają tempa, kiedy nocą słychać
w lesie strzały, a stara maska klauna
pęka na kawałki. Kto jeszcze zginie? Jak te wszystkie sprawy są ze
sobą związane? Kim jest kobieta ze
spaloną twarzą? A przede wszystkim: czyje ciało wisi na hakach
w domku gościnnym?
Fabisińska L.: Obok niej
Kinga
jest
świetną
matką,
doskonałą żoną,
(prawie) perfekcyjną panią domu
i pracownikiem
miesiąca. Wszystko zmienia się
w chwili, kiedy
jedzie na 20-lecie
swojej studniówki i nawiązuje romans z dawnym kolegą ze szkoły.
Sekretne spotkania szybko przestają im wystarczać. Kochanek namawia, by odeszła od męża i zaczęła
z nim nowe życie. Kinga się zgadza...
i wtedy wszystko nagle się komplikuje. Życie kobiety, zamiast
w romantyczną bajkę, zamienia się
w koszmar.
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Kang L.: Szarlatani. Najgorsze
pomysły w dziejach medycyny
Historia niekonwencjonalnej medycyny dla ludzi
o mocnych nerwach. Ta książka udowadnia, że
w dążeniu do długowieczności, dobrego zdrowia czy
pięknego ciała ludzka wyobraźnia
i determinacja nie znają granic. Kąpiele w radioaktywnych źródłach
termalnych, strychnina podawana
sportowcom jako stymulant albo
upuszczanie krwi w celu powstrzymania krwotoków. Autorzy zabierają nas w humorystyczną, a chwilami
makabryczną podróż ku mrocznej
stronie historii medycyny. Sięgając
po tę książkę, przekonacie się, że
w przeszłości lekarstwo często było
gorsze od choroby!

DOWOZIMY
KSIĄŻKI DO
DOMU!

Czasopisma

Z myślą o osobach starszych lub
niepełnosprawnych, nadal dostarczamy książki do domu. Nasz projekt „Biblioteka na telefon” polega
na nieodpłatnym dowożeniu książek, czasopism i filmów. Usługę
realizujemy na terenie całej gminy
Nadarzyn i jest ona skierowana do
seniorów oraz osób o ograniczonych możliwościach poruszania
się, które samodzielnie nie mogą
odwiedzić naszych placówek. Jeżeli ktoś z Państwa jest taką osobą
bądź zna kogoś, kto chciałby skorzystać z naszej propozycji, prosimy o osobiste lub telefoniczne
skontaktowanie się z Biblioteką.
Z przyjemnością pomożemy.
W naszych placówkach w Nadarzynie i Młochowie dostępne są czasopisma, które można wypożyczać
do domu. Prenumerujemy wiele tytułów o różnej tematyce. Są to tygodniki opiniotwórcze, prasa kobieca,
a także tytuły dla hobbystów, działkowców i fanów motoryzacji.
Tygodniki opiniotwórcze: Angora, Do Rzeczy, Newsweek, Niezbędnik Inteligenta, Polityka, Przekrój, Tygodnik Powszechny
Czasopisma dla dzieci: Bliżej
przedszkola, Gigant Mamut, Kumpel, National Geographic Kids,
Ryms, Świerszczyk, Viktor
Prasa kobieca: Charaktery, Claudia, Gala, Kobieta i Życie, Sens,
Twój Styl, Uroda Życia, Viva, Wysokie Obcasy, Zwierciadło
Poradniki i tytuły dla hobbystów:
Anna, Dobre Rady, FanBook, Focus, Focus Historia, Good Food,
Handmade, “Joga. Magazyn dobrej
energii”, KARTA, Kuchnia, “Książki. Magazyn do czytania”, M jak
mieszkanie, Mam ogród, MotoSalon, Nowa Fantastyka, Podróże,
Poradnik Domowy, Poznaj Świat,
Robótki, Samo Zdrowie, Sielska
Kuchnia, Sól i Pieprz, Weranda,
Weranda Country, Zdrowie, Zdrowie na Talerzu
Nauka języków: English Matters,
“Espanol? Si, gracias”, National
Geographic Kids

Zapraszamy!

Beata Fedorko
Dyrektorka Biblioteki
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Recenzja Baby Chanel NOK!Teatru, która ukazała się
na portalu Teatr Dla Wszystkich –
www.teatrdlawszystkich.eu
„Śledzia dajcie!”, czyli Kolada
w Nadarzynie
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Fot: Darek Kondefer

„Baba Chanel” Nikołaja Kolady
należy w twórczości rosyjskiego
dramaturga do repertuaru raczej
komediowego, choć tekst nie jest
pozbawiony głębszych i niekiedy
pełnych goryczy refleksji na temat
przemijania, starości i śmierci. Mieli tego świadomość dotychczasowi
realizatorzy dramatu, m.in. Adam
Orzechowski w Teatrze Wybrzeże
i Izabella Cywińska w warszawskiej Polonii, którzy pojawiający się
w trakcie śmiech okonturowali refleksją na temat ludzkich pasji, które
mogą aktywizować nasze życie i pomagać w niepoddawaniu się apatii,
bierności, frustracji, samotności, pustce czy zniechęceniu. Z podobnego
założenia wyszła Kama Michalska,
aktorka od początku współpracująca
z Chórem Kobiet Marty Górnickiej
i dyrektorka Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, która ze swoimi aktorami działającymi w NOK! Teatrze
przygotowała spektakl próbujący
bardzo skrupulatnie, w pozornie
tylko zabawnym utworze, odnajdywać treści zarówno komediowe,
jak i tragiczne. Dzięki umiejętnemu
wypośrodkowaniu tych dwu płaszczyzn - śmiechu i rozpaczy, bardzo
dobrym skrótom, zachowującym
dramatyzm wszystkich sytuacji
i podwójne dno utworu, a także znakomicie poprowadzonym aktorom,
w tym wypadku amatorom, udało
się na kameralnej scenie pod Warszawą przygotować przedstawienie gorące od emocji, jednocześnie
śmieszne, smutne i wzruszające,
w dodatku nie gubiące tego wszystkiego, co stanowi o dramaturgicznym fenomenie dyrektora teatru
w Jekaterynburgu .
Nikołaj Kolada to bez wątpienia
jeden z najpopularniejszych współ-

ska na szczęście w taką pułapkę nie
wpadła i skonstruowała spektakl,
w którym losy bohaterek od początku
do końca są dla nas ważne i istotne,
a nie obojętne. Członkinie zespołu

(od lewej) Danuta Woźniak, Teodozja Piotrkowicz, Katarzyna Krysik,
Katarzyna Akram, Marek Rejnowicz

czesnych dramaturgów rosyjskich,
którego spektakle utrzymują się
w repertuarze polskich teatrów przez
wiele lat. Autor „Martwej królewny”, Procy” czy „Merylin Mongoł”
nie dość, że jest twórcą niezwykle
płodnym, to zdążył już wychować
pokolenie młodych pisarzy, takich
choćby jak Jarosława Pulinowicz,
Wasilij Sigariew, Oleg Bogajew czy
Władimir Zujew, odnoszących już
nie mniejsze sukcesy od ich nauczyciela. Można powiedzieć, że „Baba
Chanel” ogniskuje w sobie wszystko to, co charakteryzuje przyjęty
przez Koladę styl pisania. Nie jest
on dla reżyserów prosty, bo łatwo
jest się poddać w poszukiwaniu
interpretacyjnych tropów pokusie
zagrań farsowych, które zniweczą
narracyjną wielopłaszczyznowość
i pozbawią widza empatii wobec
prezentowanych przez protagonistów życiowych ścieżek. Michal-

pieśni i tańca Olśnienie w kreacjach
nadarzyńskich aktorek to kobiety
z krwi i kości, prawdziwe, naturalne, kolorowe, jeszcze pełne wigoru
i temperamentu, potrafiące pokazać nie tylko radość z odniesionego
sukcesu (dziesięć lat pracy w zespole), podważanego przez ich szefa
Siergieja (Marek Rejnowicz gra
jego dwulicowość z dużą swobodą
i wdziękiem), ale i wszystko to,
czym ich wspólny wysiłek jest
okupiony. W trakcie uroczystego
jubileuszu, mocno na bankiecie zakrapianego alkoholem (znakomita
Teodozja Piotrkowicz w roli nie
wylewającej za kołnierz i udającej
śmierć Kapitoliny Pietrownej), ujrzymy także całą ich samotność, odtrącenie i cierpienie, towarzyszące
ich codziennemu życiu. Być może
właśnie dlatego bywają wobec siebie czasami konfrontacyjne, cyniczne czy napastliwe. To, co zaskakuje
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w tym spektaklu najbardziej, przynależy do świetnie obsadzonych
aktorek nadarzyńskiego teatru, które prowadzą dialog tak swobodnie
i wiarygodnie, jakby były zawodowymi aktorkami. Potrafią siebie słuchać, reagować na każde sceniczne
działanie, budować sytuacyjne napięcie, do tego wiedzą jak wykorzystać pauzę, by podnieść temperaturę
zapisanych w linii fabularnej wydarzeń. Nie jest im łatwo, bo publiczność oglądająca przedstawienie zna
aktorki prywatnie i łatwo reaguje
śmiechem na co zabawniejsze kwestie czy zachowania. Wygrywa
jednak aktorska dyscyplina, świadomość zastosowanej konwencji
i tego, co robimy i po co jesteśmy na
scenie. Dlatego żadnego grania pod
tzw. publiczkę tutaj nie zobaczymy,
tak samo jak żadnej prywatności,
a każdy żart czy dowcip ma swoją
kulminację i wyraźną pointę. Widać, że Michalskiej w prowadzeniu
aktorek zależało na wywołaniu nie
tylko śmiechu, ale też współczucia
i tolerancji dla kobiet, których portrety pokazuje Kolada. To wielki
walor nadarzyńskiej realizacji, która
udanie wystrzegając się banalności,

staje się bolesną metaforą świata
i pozwala nam samym przyjrzeć się
niczym w lustrze.
Katarzyna Krysik (Sara Abramowna), Danuta Woźniak (Irada
Siemionowna) i Katarzyna Akram
(Tamara Iwanowna), razem z już
wcześniej wspomnianą Teodozją
Piotrkowicz, starają się w swoich
rolach pokazać jak wielką cenę
mogą zapłacić za to, że staną się
bezużyteczne, że zostaną odstawione na boczny tor i jakie to będzie
miało konsekwencje – nie tylko
zresztą artystyczne. Nie mniej ważna jest w ich życiu miłość, co fantastycznie widzimy w scenie z harmonistą, którego wszystkie kochają,
a który zdecydował się na odejście
z zespołu i karierę u boku młodszej
koleżanki Rozy Nikołajewnej (zbudowana na kontrze do pozostałych
pań rola Anny Balsam). Na szczęście chórzystki z Olśnienia bardzo
szybko ochłoną, a za sprawą Kapitoliny spojrzą też inaczej na śmierć,
która choć każdemu człowiekowi
pisana może przynieść wytchnienie
i dać ukojenie.
Warto jeszcze wspomnieć o pięknie wydanym programie do spek-

taklu (to w zawodowych teatrach
dzisiaj rzadkość), w którym można
przeczytać historię NOK!Teatru,
a także znaleźć biogramy autora, reżysera, scenografa (Jolanta Nałęcz
Jawecka) i występujących aktorów.
To w nim możemy również przeczytać, że „Baba Chanel” w Nadarzynie
to „projekt międzypokoleniowy –
najmłodsza aktorka ma 31, najstarsza… 70+”. Dlatego warto ten projekt wspomagać, by pokazać innym,
jak ludzie w każdym wieku mogą
cieszyć swoim życiem, realizując
się także w teatrze.
Wiesław Kowalski - aktor,
pedagog, krytyk teatralny, redaktor naczelny portalu Teatr
dla Wszystkich. Absolwent
filologii polskiej WSP w Słupsku i Studia Wokalno-Aktorskiego Danuty Baduszkowej
przy Teatrze Muzycznym
w Gdyni. Pracował m. in.
w Teatrze Dramatycznym
w Elblągu, w Teatrze Polskim
w Bydgoszczy i w Teatrze
Druga Strefa w Warszawie.

12 stycznia 2020 r. odbył się 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
pod hasłem Wiatr w żagle. Pieniądze, które zostały zebrane
podczas finału, zostaną przeznaczone na zakup
najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia
dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.

Deklarowana kwota, jaką zebrał Sztab #275 Nadarzyn:

63 136,20 zł + waluta obca
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To jeszcze nie koniec, czekamy
na oficjalny wynik od Fundacji
WOŚP.
Oznacza to, że pobiliśmy zeszłoroczny finał, podczas którego
zebraliśmy 52073,53 zł.
Sukces ten nie byłby możliwy
bez pracy, zaangażowaniu, hojności i „dobrego serca” wielu osób.
Kieruję serdeczne podziękownia
na ręce:
- Wolontariuszy kwestujących (31)
i nie tylko, bo przecież było mnóstwo przygotowań przed finałem,
sunia Rioja również brała udział
w zbiórce jako wolontariuszka pilnująca swojej Pani „działała jak
magnes”
- Opiekunów wolontariuszy – nauczycieli LO Nadarzyn, SP Nadarzyn oraz Rodziców
- Darczyńców fantów, za to, że
nie pozostaliście obojętni na nasze apele i znacząco wspomogliście WOŚP, podczas licytacji (135
przedmiotów) osiągnęliśmy kwotę
18 270,00 PLN + 20 euro,
- wyjątkowych gości: Kingi
Dróżdż i Adriana Castro, którzy
zaprezentowali pokaz szermierki
na wózkach w iście mistrzowskim
wykonaniu oraz Jakuba Nowickiego za zapoznanie nas ze sztuką
szermierki.

Przedmioty na litytację

- Perfect Vision Optyk w Nadarzynie,
- Studio Florystyczne Antonia,
- Matplaneta,
- Center Gaz Dariusz Bojanowski,
oraz instytucji z terenu Gminy
Nadarzyn:

Serdeczne podziękowania dla
Wójta Gminy Nadarzyn Pana Dariusza Zwolińskiego za bezpłatne
użyczenie autokaru gminnego do
przewozu wolontariuszy oraz za
orginalne fanty na licytację.

Mirosława
Chilmanowicza
i Jakuba Walendziaka za wspaniałe prowadzenie licytacji
- zespołów, które uświetniły nadarzyński finał: Orkiestra Dęta OSP
Nadarzyn, Taneczny MIX, Zespół
TYNK, Zespół Openmind, Grupa
Teatralno - Kabaretowa Biedronki,
Zespół Młodzi Duchem,
- organizatorów turnieju tenisa
stołowego „Gramy i pomagamy”
w LO Nadarzyn
- Mieszkańców Gminy Nadarzyn.
Wsparło nas wiele miejscowych
firm:
- Cukiernia W-Z z Nadarzyna,
- Serwis DAF Walendów Grzegorz
Miros,
- EMB Studio Agnieszka Wojtaś –
hafciarnia w Młochowie,
- Strefa Kominka Nadarzyn,
- Kwiaciarnia Suchy Badyl,
- Studio Figura Nadarzyn,
01 (248) styczeń 2020

- Świetlica NOK w Rozalinie,
- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnością
„Szlakiem Tęczy”,
- Fundacja DKMS – podczas finału zostało zarejestrowanych 22
potencjalnych dawców komórek
macierzystych szpiku,
- Telewizja samorządowa ITV
Nadarzyn;

- Biblioteka Publiczna Gminy
Nadarzyn,
- SPG ZOZ Nadarzyn,
- Komisariat Policji w Nadarzynie,
- Ochotnicza Straż Pożarna
z Nadarzyna,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
- Publiczne Przedszkole w Nadarzynie,
Liceum
Ogólnokształcące
w Nadarzynie,
- Szkoła Podstawowa w Nadarzynie,
- Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej,
- Szkoła Podstawowa w Młochowie,

Dzięki życzliwości osób zarządzających firmami oraz parafiami, nasi wolontariusze mogli
kwestować w Centrum Mody, Ptak
Warsaw Expo, na stacjach paliw
AMIC w Urzucie oraz MOYA
w Nadarzynie, przed Kościołem
pw. św. Klemensa w Nadarzynie,
Kościołem w Ruścu, Kościołem
w Młochowie i Kosowie.

Na koniec dziękuję także
Zespołowi Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury.

Razem możemy więcej!
Się ma!
Monika Mazurek
Szef sztabu WOŚP
w Nadarzynie
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Czesław Mozil i NOK Pęd Band
Na fb Czesław Śpiewa Cz. Mozil napisał: „[…] któż by
uwierzył, że w tym kraju zwanym Polską jest tyle utalentowanych młodych ludzi?! Wspierajmy ich na każdym
kroku, bo w nich jest siła i nadzieja na lepsze jutro. To
mówiłem ja, Czesław Mozil. Na zdjęciach niezwykle
zdolni #grajkowieprzyszlości z NOK Pęd Band”

19 stycznia w NOK odbył się koncert
NOK Pęd Bandu z Czesławem Mozilem

Zespół wystąpił w składzie:
Julian Bączkowski - akordeon
Mikołaj Idasiak – gitara basowa
Paulina Orzińska - skrzypce
Klara Rejnowicz - skrzypce
Marek Rejnowicz – akordeon (instruktor NPB)
Maria Szmul – gitara akustyczna
Kajetan Wójcik - przeszkadzajki
Mikołaj Wójcik – cajon, akordeon

Ptaki niebieskie… i w innych Kolorach
wystawa fotografii Stefana Kłosiewicza
W październiku 2018 roku gościł
w Galerii 51m2 jako bohater rysunków Ewy Dembe. W na przełomie
lutego i marca 2020 wraca jako
artysta. Stefan Kłosiewicz – z wykształcenia doktor farmakologii,
z zamiłowania przyrodnik i fotograf
– opublikował trzy książki o tematyce przyrodniczej i wziął udział
w ponad 50 wystawach fotograficznych w kraju i za granicą. W Galerii 51m2 będziemy mogli zobaczyć
owoc jego ornitologicznych wędrówek: zarówno zdjęcia ptaków, na
które zwykle nie zwracamy uwagi,
bo wydają się nam zbyt pospolite,
a które na fotografiach Kłosiewicza okazują się nadzwyczaj interesujące, jak i fotosy ptasich gwiazd.
Wszyscy skrzydlaci bohaterowie
zachowują się przed obiektywem
Kłosiewicza zaskakująco swobodnie, jakby fotograf był ich kumplem,
przy którym nie trzeba się specjalnie
krępować i który towarzyszy zarówno ptasiej codzienności, jak i wyjątkowym chwilom.
Wernisaż otworzy krótki występ
zespołu Wyraj, śpiewającego tradycyjne pieśni słowiańskie (w tym
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również o ptakach). Wedle starosłowiańskiej mitologii Wyraj to bajeczna kraina, do której na zimę odlatują
ptaki (a może również dusze ludzkie
pod ich postacią) i z której przychodzi wiosna.

Zapraszamy o godzinie 17.00
29 lutego
WSTĘP WOLNY!
Wystawa potrwa do 22 marca.
W wydarzenia towarzyszące włączy
się Fundacja Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły, która na początku marca przeprowadzi warsztaty z licealistami z Nadarzyna.
Efekty wspólnych działań będą dostępne dla galeryjnych gości. Dzięki nim po 6 marca wystawę będzie
można oglądać nie tylko oczami,
lecz również uszami, skórą, a może
nawet nosem.

Stefan Kłosiewicz - zodiakalny baran, bawół wg. chińczyków,
leszczyna w horoskopie celtyckim
i w końcu sokół zdaniem astrologów azteckich - jak widać z nagro-

madzenia w gwiazdach rozmaitych
stworzeń, skazany jest z góry (i to
dosłownie) na bycie przyrodnikiem.
Pod koniec zeszłego tysiąclecia
(1983) doktoryzował się z farmakologii, ale że przykrzył sobie siedzenie w laboratorium, wziął aparat fotograficzny i wyruszył między lasy
i łąki, by obcować z naturą jak najbliżej. Owocem tych wędrówek było
ponad 50 wystaw fotograficznych,
w kraju i nie tylko, oraz trzy książki: „Ptaki święte, przeklęte i inne”
Prószyński i S-ka, 1998, Warszawa;
„Zioła czyli Apteka Zapłocie” Atla
II, 2002, Wrocław; „Przyroda w polskiej tradycji” Muza, 2011, Warszawa (wspólnie z córką Olgą).
Jest jeszcze czwarta „Złe Ziele” ale wydawcy twierdzą, że zbyt
niszowa i nie chcą mieć z nią nic
wspólnego.
Kłosiewicz przekonany jest, że to
co najistotniejsze, ciągle przed nim
i póki zdrowie pozwala, włóczy się,
fotografuje i pisze.

Dorota Suwalska
NOK
01 (248) styczeń 2020
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Sport

Sport szkolny
Turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców SP gmin zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”

W środę 22 stycznia br. w halach sportowych GOS przy ulicy
Sitarskich i Zółwińskiej w Nadarzynie rozegrano turniej piłki siatkowej dziewcząt i chłopców szkół
podstawowych gmin zrzeszonych
w Stowarzyszeniu Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”. Do
rozgrywek zgłosiły się dziewczęta
z sześciu gmin, a chłopcy z siedmiu.

Klasyfikacja dziewcząt: I m
Nadarzyn I, II m Nadarzyn II, III
m Błonie, IV m Michałowice, V m
Brwinów, VI m Podkowa Leśna,
VII m Leszno.
Najlepszą rozgrywającą została
Magdalena Jureńczyk, atakującą Amelia Lasota, MVP turnieju
Aleksandra Grzelak.
Klasyfikacja chłopców: I m
Błonie, II m Michałowice, III m

Leszno, IV m Podkowa Leśna,
V m Milanówek, VI m Nadarzyn,
VII m Brwinów.
Najlepszym rozgrywającym został Piotr Prokopek, atakującym
Kacper Pielak, MVP turnieju Kacper Wachnik.
Zwycięskie drużyny otrzymały
puchary, medale i nagrody rzeczowe, a najlepsi zawodnicy pamiątkowe statuetki. Nagrody wręczali:
Pan Jerzy Wysocki Prezes SGZM”
Mazovia”,
Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn i Leszek
Skrzypczak Dyrektor Liceum
Ogólnokształcącego w Nadarzynie.
Medale, puchary i statuetki ufundowało Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „Mazovia”,
a nagrody rzeczowe Wójt Gminy
Nadarzyn.

Wiesław Iwaniuk
koordynator sportu szkolnego
foto: arch. SP Nadarzyn
01 (248) styczeń 2020
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GLKS Nadarzyn MMA - Sporty walki

Występ zawodników z Nadarzyna
na największej imprezie IBJJF!
W Lizbonie w dniach 20-26 stycznia odbyły się największe zawody organizowane przez najważniejszą organizację brazylijskiego Jiu-Jitsu, IBJJF – Mistrzostwa
Europy. Ponad pięć tysięcy zawodników z całego świata
wojuje o tytuł Mistrza Europy. Na tak poważnej imprezie
po raz pierwszy wystąpili zawodnicy GLKSu Nadarzyn
– Piotr „Kotlet” Kurkus, trener sekcji MMA oraz Cezary
„Franek” Juszczyk, odpowiedzialny za treningi parterowe.

Trener „Kotlet” po zawodach musiał zadowolić się
brązowym medalem. W walce o finał uległ późniejszemu złotemu medaliście turnieju, Irlandczykowi. Trener
Kurkus do najmniejszych nie należy, ale na tle rywala
wyglądał jak z niższej kategorii wagowej.
Szczęścia zabrakło Frankowi. Początkowo toczył on
pojedynek o wejście do finałowej ósemki pod swoje
dyktando, udanie kontrując próby rywala. Pokusił się nawet o założenie bardzo ciasnej dźwigni na bark rywala!
Niestety, Niemcowi z którym wojował Franek udało się
uciec z uchwytu a potem, w końcowej fazie pojedynku,
odrobić stratę punktów, zwyciężając o włos z naszymi
zawodnikami.
Jak na debiut na tak mocnej imprezie zawodnicy pokazali charakter. Gratulacje dla obu uczestników!
Wyjazd na tak duże zawody nie byłby możliwy gdyby nie wsparcie Pana Dawida Janiszewskiego z firmy
TV4B.pl Telewizja dla Biznesu.
Osobne podziękowania należą się Dariuszowi Malinowskiemu z firmy Globtrans, Dariuszowi Kopciowi
z firmy Auto-Wyględy, Jakubowi Sawickiemu z firmy
Manto za pomoc sprzętową oraz za pomoc na miejscu
i wartościowe wskazówki sportowe dla Kamila Umińskiego.
GLKS Nadarzyn MMA

Zostań Sponsorem Młodych Sportowców
Jeśli chcesz wspomóc Gminny Ludowy Klub Sportowy i przekazać1% swojego podatku
dochodowego za rok 2019 na sport dzieci i młodzieży trenujących
w sekcjach: piłki siatkowej, piłki nożnej
i koszykowej przekaż 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego –
FUNDACJA PARTNERSTWO
numer KRS 0000197334 cel szczegółowy GLKS Nadarzyn.
Pieniądze zostaną w całości przekazane poprzez fundację
na konto GLKS Nadarzyn i przeznaczone na cele statutowe.
W imieniu młodych sportowców dziękujemy Państwu.
Zarząd GLKS Nadarzyn
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GLKS - Piłka siatkowa

Nasze młodziczki 2019 rok zakończyły turniejem Prague Volleyball Games. Zagraniczny turniej to
doskonała okazja do sprawdzenia
się w zawodach bez „znajomych”
drużyn, w nowej hali i z zupełnie innymi emocjami. Jednak te
prawie 700 km od domu stwarza
dodatkowe wrażenie. Zawodniczki trenerki Dominiki Leśniewicz
okazały się bezkonkurencyjne
i wygrały rozgrywki w swojej kategorii wiekowej - FU14.
Cały turniej stał na bardzo dobrym poziomie. Międzynarodowe
towarzystwo i fajna integracja dodatkowo zmobilizowały dziewczęta
z Nadarzyna.
W finale nadarzynianki wygrały
z drużyną gospodyń co dodatkowo
podkreśla dobrą dyspozycję naszej
drużyny. Wiadomo, że gra we własnej hali i kibicującej publiczności
to dla gospodyń był duży zastrzyk
energii. Kapitan GLKS Maja Krzemińska zapytana o emocje przed

W Łasku
brązowy medal
Trener Damian Krzemiński z zespołem trójek Sferis GLKS Nadarzyn zakończył rok zawodami
w Łasku. Silnie obsadzony turniej
i doskonały bilans 10 zwycięstw
na 12 rozegranych spotkań. Ostatecznie najniższy stopień podium,
który przy takiej obsadzie turnieju to naprawdę znakomity wynik.
Naturalnie dziewczęta wolą od-

fot. archiwum GLKS Nadarzyn

Czeska Praga
szczęśliwa dla
nadarzynianek

Zwycięski turniej w Pradze
finałem przyznała, że faktycznie
do momentu rozpoczęcia gry stres
narastał, ale później wystarczyło zacząć robić swoje na boisku.
Takie turnieje to, poza fajną możliwością sprawdzenia się na boisku, również spore wyzwanie
organizacyjne dla klubu. Jak wiadomo zwykle wyjazdy ograniczają się do Mazowsza, czasami
gdzieś dalej ale wyjazd zagraniczny to zupełnie inna historia.
Udział GLKS Nadarzyn był możliwy dzięki wsparciu Urzędu Gminy
Nadarzyn oraz sponsorów, a szczególnie, co dobrze widać na nowych
bluzach, firmom Sferis oraz Actina.

bierać medale za pierwsze miejsca, ale tym razem musiały uznać
wyższość
zespołu
Lubowidz-Wyszków w półfinale turnieju.
Skład zespołu: Nela Miller, Ania
Siwik, Julia Dębowska i Małgosia
Lechman. Dodatkowo Nela została
wybrana jedną z trzech najlepszych
zawodniczek turnieju, brawo!

Awans
młodziczek,
finał ligi
w Nadarzynie
Nasze młodziczki w ostatnim turnieju ligowym przypieczętowały
swój awans do turnieju finałowego.
Drugie miejsce w tabeli z całego
sezonu to doskonały wynik, który
potwierdza że systematyczna praca przynosi oczekiwane rezultaty.
GLKS Nadarzyn będzie gospodarzem turnieju finałowego, a możliwe to było jedynie dzięki staraniom
prezesa Damiana Krzemińskiego
i przygotowaniu atrakcyjnej oferty.
Będzie się działo, program będzie
bardzo napięty.
W Nadarzynie pojawią się najlepsze zespoły z Mazowsza co zagwarantuje doskonały poziom sportowy.
Nie zabraknie dodatkowych pozasportowych atrakcji i niespodzianek.

Już teraz serdecznie
zapraszamy do hali
przy ul. Sitarskich
29 lutego i 1 marca.
Więcej szczegółów
na bieżąco będzie
udostępniane na stronie
Siatkarki
GLKS Nadarzyn
oraz na Facebooku.

Rubrykę sekcji piłki siatkowej
redaguje Mateusz Stępień
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WOŚP grał w NOK

Zespół SP Młochów

Zespół Młodzi Duchem

Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

Taneczny Mix

Fundacja DKMS

Pokaz szermierki na wózkach
w wykonaniu szermierzy
Kingi Dróżdż i Adriana Castro

Zespół Tynk

Pokaz wozów strażackich
OSP Nadarzyn

Licytacja na WOŚP

Loteria fantowa

Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn

Zespół Openmind
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