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Szanowni Państwo,
gorącym tematem ostatnich miesięcy są rosnące w całej Polsce ceny
za gospodarkę odpadami. Śmieci to
gigantyczny problem, który spadł
na barki samorządów. Problem, którego dobre rozwiązanie leży poza
możliwościami nawet największych i najbogatszych samorządów
w kraju. Za wieloletnie zaniedbania
systemowe w tym zakresie zapłaci
każdy z nas. Niekończące się podwyżki, zmiany sposobu naliczania
opłat – to efekt kolejnych etapów
trwającej w naszym kraju rewolucji śmieciowej. W całej Polsce drastycznie wzrosły opłaty za odbiór
i utylizację śmieci. I niestety będą
nadal wzrastały. Problem jest
ogromny. W 2020 roku zobowiązani
jesteśmy poddać recyklingowi 50%
odpadów z każdej frakcji, resztę powinniśmy spalić otrzymujac energię. Uważam, że najważniejsza w tej
sytuacji jest m.in. budowa spalarni,
biogazowni, czyli instalacji do końcowych etapów utylizacji, których
w naszym kraju brakuje. Już dziś na
etapie rządowym należałoby: wprowadzić zakaz GIOŚ-u na wwożenie do Polski śmieci zagranicznych
(w latach 2016-2019 było to ponad
1,5 mln ton obcych odpadów)!!!
Obniżyć opłaty dla instalacji za
przechowywanie podzielonych na
frakcje śmieci; wprowadzić opłaty recyklingowe (dla firm produkujących w Polsce opakowania)
przeznaczone na rozwój krajowych
instalacji do utylizacji; prowadzić szeroko zakrojone akcje proekologiczne, typu „Zero Waste”
w połączeniu z nieuchronną, szybką
i bardzo wysoką karą za pozbywanie się śmieci poza systemem (dotyczy zwykłego mieszkańca, firmy,
urzędów) oraz co jest niezbędne stworzenieprzez fachowców spójnej
Ustawy o gospodarce komunalnej.
Dawno nie pisałem na temat
spraw sądowych, czy działań prokuratorskich dotyczących Gminy, czy
Wójta. Przyznaję się, że nie miałem
do tego ani serca, ani specjalnie czasu. Dzieje się tyle ważnych i pozytywnych rzeczy. Jednak obiecywałem Państwu, że nie będę pomijał
trudnych spraw i tematów.
Sprawa 1
We wtorek 18 lutego wydział karny Sądu w Pruszkowie wydał wyrok
w sprawie subsydiarnego (osobiste02 (249) luty 2020

go) aktu oskarżenia Dariusza Nowaka, który skarżył mnie jeszcze
jako Dyrektora Gminnego Ośrodka
Sportu w Nadarzynie o nieudostępnienie informacji publicznej. Wyrok brzmiał: umorzenie ze względu
na niską szkodliwość. Sąd pełnymi
kosztami procesu obarczył skarżącego Nowaka. Sędzia uznał w ustnym uzasadnieniu, że nie było przestępstwa oraz, że z mojej strony nie
było złej woli do ukrywania informacji. Tu należy się Państwu kilka
zdań wyjaśnienia. Dariusz Nowak
wystąpił w 2017 roku do Dyrektora GOS-u o umowy cywilnoprawne
jakie w latach 2015-2017 zawierał
Gminny Ośrodek Sportu! Otrzymał ode mnie odpowiedź, że GOS
nie zawierał w latach 2015-2017
żadnych umów cywilnoprawnych.
Była to odpowiedź zgodna z prawdą
ponieważ Gminny Ośrodek Sportu jako jednostka Gminy Nadarzyn
nie posiada osobowości prawnej
i nie może zawierać umów. Umowy
zawiera Gmina Nadarzyn, a dyrektor GOS na mocy pełnomocnictwa
Wójta je podpisuje. Ustawa o dostępie do informacji publicznej jasno
określa zakres obowiązku instytucji,
która ma odpowiadać literalnie na
treść zapytania bez interpretowania tegoż pytania. Moje stanowisko potwierdziła prokuratura, która
dwukrotnie umorzyła postępowanie
dotyczące tej sprawy. Również Sąd
karny pierwszej instancji nie podzielił opinii pana Nowaka o przestępstwie umarzając sprawę i obarczając go kosztami procesowymi.
Sprawa 2.
Prokuratura umorzyła śledztwo
z zawiadomienia W. Majewskiego
w sprawie m.in. rzekomej kradzieży piasku w Strzeniówce, której to
mieli dopuścić się Urzędnicy Gminy
Nadarzyn. Prokurator w uzasadnieniu m.in. stwierdził „(...) urzędnicy
Gminy Nadarzyn nie przekroczyli
swoich uprawnień”.
Sprawa 3.
Sąd II instancji nie podtrzymał
decyzji sądu I instancji i nakazał
Gminie Nadarzyn zapłatę na rzecz
firmy drukarskiej za drugie wydanie „Wiadomości Nadarzyńskich”
w 2018 roku. Krótki rys historyczny do tematu. W styczniu 2018 roku
komisarz Dariusz Nowak wydał
polecenie przejęcia „Wiadomości
Nadarzyńskich” z NOK-u do kierowanego przez siebie Urzędu Gminy.
Podpisał także umowę na druk WN

z nową firmą drukarską. Umowa
nie precyzowała na ile numerów
opiewa. Na pierwszy (styczniowy)
numer UG złożył do firmy zapotrzebowanie z podpisem komisarza
i kontrasygnatą Skarbnik. 4 marca
odbyły się przedterminowe wybory
na Wójta, które pan Nowak przegrał. W trakcie rozprawy zeznał, że
5 marca w dniu przejęcia Urzędu
przez nowego Wójta osobiście udał
się do firmy drukarskiej i złożył potwierdzenie wykonania drugiego
numeru Wiadomości. Sprawa trafiła do sądu, a ten dopiero w apelacji
uznał rację pozywającego i nakazał
Gminie zapłatę. Niestety w tej sprawie ewidentnie mamy do czynienia
z nieodpowiedzialnym działaniem
Komisarza Nowaka.
Sprawa 4
Prokuratura prowadzi działania
wyjaśniające w sprawie dotyczącej
domniemanych nieprawidłowości
przy budowie terenu rekreacyjnego
w Strzeniówce. Widać, że Strzeniówka cieszy się ostatnio wybitnym zainteresowaniem lokalnych
„sygnalistów”. Prokuratura zwróciła
się do Gminy w celu złożenia wyjaśnień na domniemane „uchybienia”,
a jest ich... 15!. Trzeba przyznać,
iż „sygnaliści” wykazali się przy
ich konstruowaniu nie lada inwencją twórczą. Warto dodać, że to nie
pierwsze (a zapewne i nie ostatnie)
tego typu działanie lokalnych „przyjaciół Gminy”. M.in. do prokuratury i CBA były w podobny sposób
„zaskarżane” inne gminne inwestycje jak choćby ścieżka rowerowa
w Młochowie. Warto zachować
dystans wobec tych „rewelacji”,
a najważniejsze, że inwestycje dobrze służą mieszkańcom naszej
Gminy i są budowane zgodnie ze
sztuką według obowiązujących
i zaakceptowanych przez służby budowlane projektów.
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Sprawa 5.
Prokuratura wszczęła śledztwo
w sprawie zaginięcia umów cywilnoprawnych Gminnego Ośrodka
Sportu w Nadarzynie. W kierowanym przez komisarza Nowaka urzędzie w lutym 2018 roku „zginęło”
ponad 200 umów z zakresu działalności Gminnego Ośrodka Sportu
w Nadarzynie. Miały być one przekazane do CBA, ale nigdy tam nie
trafiły. W tej sprawie Dariusz Nowak ignorował pytania Urzędu
Gminy o los wspomnianych dokumentów zawierających dane wielu
osób fizycznych. Dlatego sprawę
będzie wyjaśniała prokuratura,
w szczególności pod kątem przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Tak zaczął się 2020 rok, jeśli chodzi o sprawy sądowe. Zapewne ciąg
dalszy nastąpi.
Wraz z zakończeniem ferii zimowych, zgodnie z założeniami
zakończyły się podstawowe prace
związane z budową ciągu pieszo –
rowerowego przy ulicy Sitarskich

i Wierzbowej oraz jego odwodnieniem. W najbliższym czasie zostaną uporządkowane rowy odwadniające, pojawią się barierki przy
ścieżce rowerowej oraz uzupełniona
zostanie nawierzchnia jezdni. Wielu z państwa pyta czemu ścieżka
w tym miejscu budowana jest
z kostki, a nie ma podłoża bitumicznego? Do budowy ścieżki rowerowej użyliśmy tzw. kostki bez fazy,
która zapewnia idealnie gładką powierzchnię i szybkie poruszanie.
Również ze względów bezpieczeństwa głównie młodych rowerzystów
(uczniów) i dużego natężenia ruchu
chcieliśmy, aby wyraźnie wyróżnić
ciąg pieszo – rowerowy od jezdni.
W większości wypadków kierując się sugestią wielu miłośników
„dwóch kółek” budujemy ścieżki
rowerowe o podłożu bitumicznym.
Jednak odstępstwo od tej zasady, czasami wydaje się niezbędne.
Wierzę, że ta inwestycja podniesie
poziom bezpieczeństwa i zwiększy
komfort m.in. uczniów w dojeździe do szkoły. Jednak żadna nawet
najlepsza inwestycja bez rozsądku

i kultury użytkowników dróg nie
spełni oczekiwań w tym zakresie.
31 stycznia odbyła się pierwsza,
historyczna studniówka w Liceum
Ogólnokształcącym w Nadarzynie.
Mam nadzieję, że nasi maturzyści
bawili się doskonale i na zawsze
zapamiętają ten bal. Studniówka
bowiem ma swój symboliczny wymiar. Ustanawia niewidoczną granicę pomiędzy „młodzieżowym”,
często bezkompromisowym widzeniem rzeczywistości, a światem dorosłych, gdzie w cenie jest umiejętność zawierania kompromisów nie
tylko z innymi, ale również z samym
sobą. Tegorocznym (już niedługo)
absolwentom naszego LO, życzę
nie tylko dobrze zdanej matury, ale
także bezkompromisowego dążenia
w realizacji własnych celów i trwania przy swoich młodzieńczych ideałach. Powodzenia!

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Inwestycje
Projekt pn. „Budowa sieci
dróg rowerowych
w Gminie Nadarzyn
w ramach ZIT - kolejny etap”
Obecnie powstają kolejne odcinki ścieżek rowerowych
w Nadarzynie, Starej Wsi, Urzucie i Krakowianach.

Powstająca ścieżka przy ul. Grodziskiej w Starej Wsi

Prace przy ul. Sitarskich w Nadarzynie
Budowa odcinka Urzut - Stara Wieś
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Projekt pn. „Parkuj i Jedź”

P&R w Nadarzynie
budowa dobiega końca
Zakończono montaż zadaszenia peronów autobusowych. Kanalizacja deszczowa jest już gotowa. Zakończyły się także prace brukarskie na głównych drogach
dojazdowych i chodnikach. Poczekalnia dla podróżnych
nabiera kształtu.
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

Społeczeństwo

Gmina Nadarzyn
Innowacyjny Samorząd

Gmina Nadarzyn otrzymała wyróżnienie w kategorii
gmin wiejskich w ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Samorząd organizowanym przez Polską Agencję Prasową i Serwis Samorządowy PAP. Kapituła doceniła zaangażowanie nadarzyńskiego samorządu we wdrażanie
i realizację projektów związanych z komunikacją
z mieszkańcami, działaniami na rzecz poprawy jakości
powietrza, rozwoju infrastruktury rekreacyjnej. Podczas uroczystej gali w Warszawie nagrodę dla Gminy
Nadarzyn odebrał Janusz Rajkowski Zastępca Wójta.
(fot. obok)
red.

Wyprawka dla malucha

Jedna z najmłodszych mieszkanek naszej gminy - Maja
Kocyki z polaru i bawełny dla noworodków zameldowanych na pobyt stały na terenie naszej gminy. Taki
mięciutki „prezent” powitalny trafił do maluszków urodzonych w styczniu. Kocyki z gratulacjami i życzeniami
zdrowia wysłaliśmy już pocztą
red.
02 (249) luty 2020
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Oświata

JEST TAKI BAL NA STO DNI PRZED MATURĄ
„Bo coś w szaleństwach jest młodości,
wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,
Co jest mądrzejsze od mądrości
i rozumniejsze od rozumu.”
Leopold Staff
W ciepły zimowy wieczór 31
stycznia 2020 roku młodzież naszej szkoły spotkała się z dyrekcją, wychowawcami, nauczycielami,
rodzicami i zaproszonymi gośćmi
na balu studniówkowym w Hotelu
Wenecja w Michałowicach.
Zgodnie z piękną polską tradycją
bal rozpoczął się polonezem, który
poprowadziła dyrekcja szkoły oraz
wychowawczynie klas. Taneczny
korowód poloneza, który tworzyli
uczniowie klasy 3A i 3B Liceum
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie czarował wdziękiem, elegancją i różnorodnością
pięknych wieczorowych strojów.
Rodzice, którzy licznie przybyli na bal, ze wzruszeniem patrzyli
na swoje dorosłe dzieci. Poloneza
przygotowała i opracowała choreograficznie nauczycielka naszego liceum, pani Agnieszka HabaCzajńska. Najbardziej jednak
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wzruszającym momentem okazał
się walc zatańczony przez uczniów
ze swoimi rodzicami. Niejednemu
z obserwujących zakręciła się łezka
w oku.
Wyjątkowy nastrój studniówkowego
wieczoru
podkreślili
przemawiający tego wieczora goście, dyrekcja liceum pan Leszek
Skrzypczak i pani Magdalena Drzewucka, kierując wiele pięknych
słów do maturzystów, ich rodziców
i wszystkich zaproszonych gości.
Kilka ciepłych słów przekazały też
wychowawczynie, pani Joanna Lis
i pani Magdalena Drzewiecka, życząc maturzystom, aby spełniły się
ich wszystkie marzenia, a czekający za 100 dni największy w życiu
sprawdzian-matura, zakończył się
sukcesem.
W imieniu rodziców tegorocznych maturzystów bal rozpoczęli
pani Kamila Jakubowska oraz pan

Marek Żwirski, który wprowadził
wszystkich w podniosły, dworski
klimat poloneza i zainaugurował
wystrzał ze starodawnej, prochowej armaty.
Zabawa i wspólnie spędzony
czas trwały do białego rana. Był to
pierwszy bal studniówkowy w naszym nowym liceum. Historia tworzy się na naszych oczach. Mamy
nadzieję, że będziemy zawsze miło
i z nostalgią wracać do tych pięknych chwil.
Naszym trzecioklasistom, którzy
dzielnie przecierają szlaki wpisując się tym samym w tę historię,
życzymy cudownych wspomnień
i zdanego egzaminu dojrzałości.

Magdalena Drzewiecka
-Fietkiewicz
Joanna Lis
LO Nadarzyn
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F e r i e w „ Tę c z y ”

W dniach od 10 do 14 lutego 2020
r. w placówce wsparcia dziennego
GOPS Nadarzyn „Ognisko Tęcza”.
dzieci uczestniczyły w warsztatach
zimowych. Zanim jednak oddały się
beztroskiej zabawie, przypomniały
sobie zasady bezpieczeństwa. W tygodniu poprzedzającym rozpoczęcie
ferii w województwie mazowieckim, przyjechali do Ogniska strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nadarzynie i Młochowie. Pod
okiem naczelników, p. Krzysztofa
Hamernika i p. Jacka Jagodzińskiego, dzieci i młodzież została bezpiecznie ewakuowana z placówki.
W poniedziałek, tradycyjnie odbyło
się spotkanie z przedstawicielami
Straży Gminnej i Komisariatu Policji w Nadarzynie. Tym razem Ognisko odwiedzili st. str. Marcin Marczak i st. sierż. Ewelina Kozłowska,
którzy mówili o ważnych kwestiach
związanych z bezpieczeństwem
podczas ferii. Ponadto dzieci rozwijały talenty plastyczne. Nasza
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ulubiona instruktorka rękodzieła,
p. Marzena Latoszek, zapoznała
nas z nową techniką malowania
na wodzie tj.
ebru. Nie zabrakło też czasu na
ulubione planszówki.
Drugiego dnia
dzieci i młodzież, pod opieką wychowawców, wyjechała
do najbardziej komfortowego kina
w Polsce tj. Helios w Warszawie
na seans pt. „Chłopiec i wilk”. Sala
dream zrobiła na wszystkich ogromne wrażenie. Resztę dnia dzieci spędziły w sali zabaw Hulakula, grając
w kręgle i szalejąc na placu
zabaw. Trzeciego dnia „Ognisko Tęcza” odwiedziło Ogród
Botaniczny
w
Powsinie.
Dzieci poznały gatunki roślin, zarówno
te
nierosnące w naszym
klimacie, jak
i te które wciąż możemy spotkać.
Ponadto
uczestniczyły
w warsztatach dotyczących zdrowotnych właściwości warzyw.
Czwarty dzień przyniósł duże emo-

cje, a to za sprawą Muzeum Cosmos. Efekty iluzji i świateł oczarowały wszystkich uczestników
wycieczki. Ponadto spacer w warszawskich Łazienkach Królewskich
i Królewskich Ogrodach Świateł
w Wilanowie wyczerpały pokłady
energii w wychowankach i kadrze
pedagogicznej. Warsztaty zimowe
w „Ognisku Tęcza” były tradycyjnie czasem rozmów. Tym razem
tematem przewodnim były relacje
rówieśnicze.
Serdecznie dziękujemy Straży
Gminnej w Nadarzynie,
Komisariatowi Policji
w Nadarzynie,
Ochotniczej Straży Pożarnej
w Nadarzynie, Ochotniczej
Straży Pożarnej w Młochowie
za czas spędzony z nami.

Dzieci, Młodzież i Kadra
placówki wsparcia dziennego
Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nadarzynie
„Ognisko Tęcza”
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GOPS NADARZYN

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za Życiem”
Ustawa z dnia 4 listopada
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” określa uprawnienia kobiet w ciąży
i rodzin do wsparcia w zakresie
dostępu do:
1) świadczeń opieki zdrowotnej
2) instrumentów polityki na
rzecz rodziny.

Ma na celu udzielenie wsparcia
kobietom w ciąży i ich rodzinom, ze
szczególnym uwzględnieniem kobiet w ciąży powikłanej, w sytuacji
niepowodzeń położniczych, a także
dzieci, u których zdiagnozowano
ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą ich życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu.
Jednym z elementów wsparcia jest
jednorazowe świadczenie pieniężne
z tytułu urodzenia żywego dziecka
z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą
zagrażającą życiu.

1. Komu przysługuje
świadczenie?
Jednorazowe świadczenie przysługuje: matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu albo
opiekunowi faktycznemu dziecka bez względu na dochód rodziny z tytułu urodzenia się dziecka,
u którego zdiagnozowano ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą
jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
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w czasie porodu, przyznaje się, na to
dziecko.
Jednorazowe świadczenie przysługuje osobom uprawnionym do
świadczeń opieki zdrowotnej na
podstawie przepisów o koordynacji w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.).
Ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu,
które
powstały
w
prenatalnym
okresie
rozwoju dziecka lub
w czasie porodu,
stwierdza w zaświadczeniu lekarz ubezpieczenia zdrowotnego,
w
rozumieniu
ustawy z dnia 27
sierpnia 2004 r. o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł
specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub
neonatologii. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta
pozostawała pod opieką medyczną
nie później niż od 10 tygodnia ciąży
do porodu. Pozostawanie pod opieką
medyczną potwierdza się zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem wystawionym przez położną.

2. W jakiej kwocie
przysługuje
świadczenie?
Jednorazowe świadczenie
przysługuje w wysokości 4.000 zł
jednorazowo.

3. W jakim czasie
należy złożyć wniosek
o przyznanie
świadczenia?
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składa się
w terminie 12 miesięcy od dnia na-

rodzin dziecka. Wniosek złożony po
terminie pozostawia się bez rozpoznania.

4. Gdzie należy złożyć
wniosek?
Wniosek o przyznanie zapomogi należy złożyć w urzędzie wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta
właściwego ze względu na miejsce
zamieszkania osoby ubiegającej się
o świadczenie. W przypadku Gminy
Nadarzyn z wnioskiem należy udać
się do budynku Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 pokój
133 na parterze, od poniedziałku do
czwartku w godzinach pracy Urzędu,
piątek jest dniem wewnętrznym.

5. Jakie dokumenty
należy dołączyć
do wniosku?
Do wniosku o wypłatę zapomogi należy dołączyć: zaświadczenie
potwierdzające
ciężkie
i nieodwracalne upośledzenie albo
nieuleczalną chorobę zagrażającą
życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub
w czasie porodu, wystawione
przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty
w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
zaświadczenie lekarskie / zaświadczenie wystawione przez położną
potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później
niż od 10. tygodnia ciąży do porodu −
wzór zaświadczenia został określony
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 14 września 2010 r. w sprawie
formy opieki medycznej nad kobietą
w ciąży, uprawniającej do dodatku
z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego
pozostawanie pod tą opieką (Dz. U.
z 2010 r. Nr 183 poz. 1234 ze zm.).
Wymóg dostarczenia zaświadczenia
lekarskiego / zaświadczenia wysta02 (249) luty 2020
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wionego przez położną nie dotyczy
osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi
dziecka, a także do osób, które przysposobiły dziecko.

6. Jakie są terminy
rozpatrywania
wniosków?
Rozpatrzenie wniosku następuje
bez zbędnej zwłoki. Wypłata zapomogi następuje do końca miesiąca,
w którym złożono wniosek z kompletem dokumentów, jeżeli wpłynął przed 10 - tym tego miesiąca.
W przypadku złożenia wniosku
z kompletem dokumentów po 10
dniu miesiąca świadczenie jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym złożono wniosek.

7. Druki do pobrania
Druki w wersji papierowej: do
pobrania w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn ul. Mszczonowska 24
w pokoju 133

8. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet
w ciąży i rodzin ,,Za Życiem’’
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 473 ze zm.);
2. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie wzoru wniosku o jednorazowe
świadczenie z tytułu urodzenia się
dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę
zagrażającą życiu, które powstały
w prenatalnym okresie rozwo-

ju dziecka lub w czasie porodu
(Dz. z 2016 r. poz. 2234).

9. Kontakt
Szczegółowych informacji na temat świadczenia oraz sposobu realizacji w Gminie Nadarzyn udzielają
pracownicy Sekcji Świadczeń pod
numerem telefonu (22) 739 97 07
w. 182 i 186.

Sekcja Świadczeń
GOPS Nadarzyn
Ewa Bańkowska
Renata Bajerska
Paulina Dulewicz

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nadarzynie Sekcja Świadczeń informuje,
że od dnia 01.01.2020 r. wydanie dodatkowej
formy Karty Dużej Rodziny jest płatne
dla osób, które posiadają już
tradycyjną formę karty.

Wysokość opłaty za jedną kartę wynosi 9,21 zł.
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 pod numer 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

02 (249) luty 2020

9

Wiadomości Nadarzyńskie

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

w Punkcie Konsultacyjnym
17.00 - 19.30 Bezpośrednio
w
dniach
i godzinach przyjęć
11.30 - 14.00

Psycholog dziecięcy
Beata Nasiadka
Psychoterapeuta / specjalista
ds. przeciwdziałania przemocy
w rodzinie / mediator
Marek Mietelski
Prawnik

soboty
07.03.2020
21.03.2020

09.00 - 14.00

tel. (22) 729 82 74
W Gminnym Ognisku DziecięcoMłodzieżowym Tęcza
(pon.-pt. 9.00-17.00)
tel. (22) 739 73 11

piątki

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20
16.00 - 19.30
pon.9.00-17.00
wt.-czw. 8.00 – 16.00
pt.8.00-15.00

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

SPG ZOZ Nadarzyn - programy profilaktyczne
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Rozpocznij swoją przygodę z „kijkami”!
W związku z ogromnym zainteresowaniem jakim cieszy się
„Marsz po zdrowie” organizowany przez Gminny Ośrodek Sportu
w Nadarzynie, mamy dla Was kapitalną wiadomość - 25 kwietnia
(sobota) odbędzie się kolejna edycja sportowej przygody nordic walking dla naszych aktywnych mieszkańców. Zespół Pałacowo Parkowy
w Młochowie - tu rozpoczniemy nasze wyzwanie pod czujnym
okiem instruktorów. Po kilku kilometrach marszu w cudownych
okolicznościach natury (ok. 8 km)
Rezerwatu Młochowski Łęg gdzie
słowa cisza i spokój wybrzmiewają
w szczególny sposób, dotrzemy do
kompleksu rekreacyjnego „Ludowa Altana” https://www.facebook.
com/ludowaaltana/
gdzie też odbędzie się część integracyjna naszego wydarzenia.
Jak zawsze będziemy dyskutować
o pomysłach na sportową przyszłość
Gminy Nadarzyn. Miejsce wręcz
wymarzone na chwilę odpoczynku
i relaksu przy ognisku po sporej
dawce wysiłku fizycznego.
Nie zwlekaj! Podejmij decyzję
i zaprzyjaźnij się z „kijkami” już
dziś. Czas na trening i ruszamy
w teren - DO ZOBACZENIA.

Wszelkie dodatkowe
informacje oraz zgłoszenia:

Marcin Rybicki
tel. 604 561 073
Zapisy
przyjmujemy
do
20.04.2020 r. lub wyczerpania liczby zgłoszeń (po wcześniejszym
kontakcie telefonicznym), niezbędne jest wypełnienie: karty zgłoszenia, klauzuli RODO oraz dostarczenie ich do kancelarii Urzędu Gminy
Nadarzyn lub organizatora, liczba
osób ograniczona, przejazd autokarem zapewnia organizator. START
25.04.2020 r. SOBOTA godz. 10.00
- parking Urzędu Gminy Nadarzyn.

Zapraszamy

Marcin Rybicki
Specjalista ds. Sportu
i Rekreacji Ruchowej
GOS Nadarzyn
Fot: archiwum GOS Nadarzyn
02 (249) luty 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
02 (249) luty 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 - wykończenio02 (249) luty 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.
„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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Kapsel - Nadarzyński
psi Budda
Wielu mieszkańców Nadarzyna
zna go od lat, ja dopiero niedawno
miałam szczęście spotkać tę niezwykłą psią osobę. Jestem pewna,
że nie był to przypadek, bo to pies,
który bardzo wiele mnie nauczył.
Kilka tygodni temu, biegnąc
przez park przy Rynku, moją uwagę zwrócił pies wygięty w pałąk,
z ogromnym guzem na pupie, potwornie śmierdzący. Po wizycie
w lecznicy i badaniach okazało się,
że ma przepuklinę kroczową
z dużym uchyłkiem i osłabiony
odruch zwieraczowo-odbytowy.
W skrócie oznaczało to, że Kapsel
nie mógł się samodzielnie wypróżniać, bardzo cierpiał i natychmiast
potrzebował pomocy.
Dzięki Waszej ofiarności, pomocy Fundacji Duch Leona,
udało się zorganizować zbiórkę,
zebrać potrzebną sumę na pokrycie kosztu operacji i ustaliliśmy jej termin. Podczas operacji
usunięto przepuklinę przepony
miednicy, zlikwidowano uchyłek i pozszywano rozwarstwione
mięśnie odbytnicy. Szczęśliwie
wszystko zaczyna prawidłowo
działać, goi się i wygląda dobrze.
Po dwóch tygodniach leczenia,
kilka dni temu, bardzo stęskniony
Kapsel wrócił do domu i swojej
rodziny, która z podobną niecierpliwością bardzo wyczekiwała już
jego powrotu.
Kapsel, niepozorne imię i niesamowita moc. To nasz nadarzyński psi Budda. Silny psychicznie,
pewny siebie, ale też uważny i delikatny. Niezwykle mądry, zrównoważony, nigdy nie daje się sprowokować. Zawsze uśmiechnięty
i zadowolony z życia.

Ponieważ wiemy, że Kapsel to
kumpel wielu z nas, mieszkańców Nadarzyna, z uwagi na to, że
potrzebuje teraz specjalistycznej
diety, chcemy Was bardzo prosić
o niedokarmianie i niezostawianie mu żadnych resztek z obiadu
i innych pyszności. Zjedzenie np.
kości, może być dla niego bardzo
niebezpieczne. W ogóle dzielenie
się ze zwierzętami niezjedzonym
obiadem, nie jest dobrym pomysłem, dlatego prosimy wystrzegajcie się wyrzucania jedzenia
na trawniki, czy zostawianie ich
w przy śmietnikach. Zjedzenie takich resztek może prowadzić do
choroby, a nawet śmierci zwierzęcia, który poczęstuje się, na przykład taką kością, która poddana obróbce cieplnej, staje się bardzo ostra
i jej niestrawne drzazgi mogą wbić
się w ścianę żołądka lub jelit.
Jeśli chcecie wrzucić Kapselkowi coś do miseczki, to można to
zrobić w sklepie Rudy Kot i Fafik,
tam dziewczyny podpowiedzą, co

najbardziej mu smakuje i jest dla
niego zdrowe.
Ogromnie Wam dziękujemy,
za pomoc w leczeniu Kapselka.
Wszystkim osobom, które wpłaciły pieniądze na zbiórkę. Dziękujemy Idze i Piotrowi, którzy przez
dwa tygodnie po operacji opiekowali się nim, podawali leki i pilnowali by nie rozlizał ran. Dziękujemy Pani Wali i Panu Darkowi,
którzy każdego dnia dają mu swoją miłość, pozwalają być sobą i po
psiemu dają poŻyć!
Takie psy jak Kapsel, nie tylko zmieniają pojmowanie świata
zwierząt, ale też nasz stosunek
do drugiego człowieka.

Joanna Romanowska
podinsp. d/s zwierząt
i ochrony środowiska
SG Nadarzyn

Zapraszamy do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl

facebook: Gmina Nadarzyn
Zapraszamy także do oglądania materiałów filmowych z uroczystości, imprez sportowych i kulturalnych
w samorządowej telewizji
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83

01.01.2020 r.
W godzinach nocnych wyjazd zastępu do palącego się pojemnika na
odpady, od wrzuconych pozostałości po fajerwerkach. Nasze działania polegały na podaniu jednego
prądu wody i zagaszeniu pojemnika.
12.01.2020 r.
Wyjazd zastępu do pożaru sterty siana w Woli Krakowiańskiej.
Na miejscu obecne były jednostki
OSP Młochów oraz PSP Pruszków.
Działania prowadzono w godzinach nocnych.

13.01.2020 r.
Wyjazd zastępu do pożaru
samochodu na ulicy
Rolnej. Nasze
działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
oraz sprawdzeniu dokładnie
samochodu. Na
miejscu obecne
OSP Młochów,
PSP Pruszków. Działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
17.01.2020 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków wypadku z udziałem dwóch
aut osobowych na trasie S8 na wysokości Centrum Słuchu i Mowy.
Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na
miejscu obecne były OSP Raszyn,
OSP Falenty, PSP Pruszków oraz
WRD Pruszków.

21.01.2020 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych
w miejscowości Rusiec. Nasze
działania polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz uprzątnięciu jezdni. Na miejscu obecne
były OSP Młochów, Policja Nadarzyn oraz WRD Pruszków.
22.01.2020 r.
Wyjazd zastępu do palącego się budynku jednorodzinnego
w Owczarni. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
akcji oraz prowadzeniu prac rozbiórkowych. Na miejscu obecne
OSP Żółwin, OSP Brwinów, OSP
Nowa Wieś, PSP Pruszków, SKR
Warszawa, policja oraz Pogotowie
Ratunkowe. Działania prowadzone
w godzinach wieczornych.
24.01.2020 r.
Wyjazd zastępu do zabezpieczenia lądowiska dla LPR na ulicy
Błońskiej. Skąd zostaliśmy przekierowani na stadion w Nadarzynie
przy ulicy Żółwińskiej, gdzie jest
wyznaczony punkt do lądowania
śmigłowców. Nasze działania polegały na oznaczeniu lądowiska. Na
miejscu obecne były PSP Pruszków, Policja oraz Zespół Ratownictwa Medycznego. Działania prowadzono w godzinach wieczornych.
25.01.2020 r.
Wyjazd zastępu do załączonej
czujki p-poż przy alei Kasztanowej
w Młochowie. Działania prowadzone w godzinach popołudniowych.
28.01.2020 r.
Udział zastępu w usunięciu plamy oleju na ulicy Pruszkowskiej
w Nadarzynie. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz neutralizacji oleju.
Na miejscu obecne były PSP Pruszków. Działania prowadzono w godzinach popołudniowych.
Krzysztof Hamernik

Naczelnik OSP Nadarzyn
02 (249) luty 2020
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Izba Tradycji przy Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nadarzynie

Myśl zorganizowania Izby Tradycji w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie zrodziła
się w 1975 roku. Inicjatorem zorganizowania takiego miejsca był
śp. Leon Giżycki (honorowy Prezes OSP, wieloletni konendant ZHP
w Nadarzynie, Prezes OSP Nadarzyn w latach 1985 - 2006). Wtedy
to powstała też pierwsza Młodzieżowa Harcerska Drużyna Pożarnicza przy miejscowej jednostce
OSP. Wspólnie z harcerzami strażacy zaczęli zbierać stary sprzęt
pożarniczy, dokumenty, zdjęcia itp.
Podczas uroczystości wręczenia
nowego sztandaru dla OSP w 1975
roku, zorganizowana została pierwsza wystawa naszych zbiorów strażackich.

16

Eksponatów z każdym rokiem
przybywało. Zorganizowany więc
został kącik Izby Tradycji strażackiej,
który
stał się zalążkiem
naszego
lokalnego muzeum. Przez 40
lat zbieralismy
różne dokumenty historyczne
o naszej OSP,
harcerstwie,
o Gminie Nadarzyn,
latach
okupacji
oraz
o mieszkańcach
walczących
o wolność Ojczyzny. Dzięki życzliwości i pomocy mieszkańców

udało się zebrać wiele bezcennych
pamiątek.
W 2006 roku nasza jednostka obchodziła 100 lat swojego istnienia,
a wraz z uroczystościami jubileuszowymi świętowano otwarcie nowej siedziby, w której znalazła się
samodzielna Izba Tradycji. Dzięki
ww. śp. Leonowi Giżyckiemu oraz
śp. Witoldowi Sojce (wieloletniemu członkowi Odziału Wojewódzkiego ZOSP RP) szybko zapełniła
się ona historycznym sprzętem
pożarniczym, mnóstwem historycznych dokumentów, mundurów
strażackich, fotografii oraz unikatowych przedmiotów codziennego użytku. Nowe pomieszczenie
w krótkim czasie stało się za ciasne. Dlatego w 2013 roku zrodziła
się myśl powiększenia Izby Tradycji poprzez rozbudowę dużego

tarasu nad garażami. Dzięki współpracy Rady Gminy Nadarzyn oraz
śp. Janusz Grzyba (wieloletniego
Wójta Gminy Nadarzyn oraz Prezesa Gminnego Odziłału ZOSP RP
w Nadarzynie) znalazły się fundusze na przeprowadzenie tej inwestycji. I w ten sposób powstała
obecna nadarzyńska Izba Tradycji
swoiste lokalne muzeum. Nowe
pomieszczenie, w którym eksponowane są nasze zbiory ma powierzchnię około 200 m2.
W części poświęconej historii
OSP Nadarzyn znajdują się zbiory
zabytkowego sprzętu pożarniczego
sięgające początków istnienia naszej jednostki tzn. 1906 roku. Jest
tam wiele historycznych przedmiotów, zdjęć, dyplomów, kronik,
odznak, umundurowania itp., które
ukazują historię Straży Pożarniczej w Nadarzynie oraz jej znaczenia w życiu lokalnej społecz02 (249) luty 2020
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ności. Są tam również mundury
i odznaczenia służb pożarniczych
z innych państw; dyplomy, puchary
i wyróżnienia druhów ochotników
z OSP Nadarzyn; trofea i nagrody
nadarzyńskiej Orkiestry OSP Nadarzyn. W części Izby poświęconej
harcerstwu w Nadarzynie znajdują
się eksponaty obrazujące dzieje
nadarzyńskiego harcerstwa w latach 1945 – 2010: zdjęcia, plansze,
okolicznościowe broszurki, dyplomy, kroniki, odznaki, pamiątki
z różnego rodzaju zlotów, obozów
i biwaków oraz sprzęt harcerski.
W naszych zbiorach znajdują się
także eksponaty związane z dziejami Nadarzyna, w tym m.in. z naszą
gminą w latach przedwojennych,

jak również w latach 1953 - 2014 obrazujące rozwój oświaty i kultury w Nadarzynie. Stare przedmioty
użytku codziennego, narzędzia gospodarcze, rolnicze, rzemieślnicze
np. kowalskie.
Czwartym rodzajem pamiątek
prezentowanych w naszej Izbie są
zbiory dotyczące działalności konspiracyjnej mieszkańców naszej
gminy w okresie II wojny światowej tj. w latach 1939 - 1945. Są to
m.in. pamiątki nadarzyńskich kombatantów prezentowane pod hasłem
,,Polsce Wierni’’. Wśród bezcennych śladów z tamtych lat są dokumenty, zdjęcia dotyczące uczestnictwa w działaniach wojennych,
konspiracyjnych, czy też potwierdzające prześladowania i więzienie
m.in w obozie koncentracyjnym
w Oświęcimiu. Są pamiątki związane z uczestnictwem w Powstaniu
Warszawskim, czy też z kampanią
wrześniową w 1939 r. Prezentujemy także publikacje zwiazane z II
wojną światową, w których opisani
są mieszkańcy Gminy Nadarzyn.

nadarzyńską Izbę
Tradycji. W tym
m.in. przedstawicieli Rządu RP
z wicepremierem
Januszem
Piechocińskim, Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych,
przedstawicieli
władz kościelnych z JE Kardynałem Kazimierzem Nyczem,
przedstawicieli
Komedy Głównej Państwowej Straży Pożarnej,
a także Komendy Wojewódzkiej
i Powiatowej PSP, delegacji zagranicznych z Ukrainy,
Niemiec,
Chin, Australii,
Szwecji, Węgier,
Rosji, Wietnamu,
Azerbejdżanu,
Bułgarii,
Białorusi, Francji,
Anglii, a także
zwiedzających
osób indywidualnych.uczniów
szkół, czy przedszkolaków nie
tylko z terenu

Gminy Nadarzyn. Organizowane
są tu lekcje muzealne. Przewodnikami i opiekunami tego szczególnego miejsca są druhowie strażacy.
W 2018 roku Izba Tradycji otrzymała im. Leona Giżyckiego – jej
współtwórcy i wieloletniego animatora oraz organizatora działalności harcerskiej i strażackiej
w Nadarzynie.
Zapraszamy do odwiedzania Izby
Tradycji naszej OSP po uprzednim
telefonicznym umówieniu pod numerem telefonu: 606 461 626.

Tekst i foto: OSP Nadarzyn

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
serdecznie zaprasza dzieci od 8 lat
na zbiórki Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej OSP Nadarzyn.
Zbiórki odbywają się we wtorki
od godziny 16.00 do 18.00.
https://www.facebook.com/OSPNadarzyn/
https://www.instagram.com/ospnadarzyn/

W prowadzonej od wielu lat
Księdze Pamiątkowej znajdują
się wpisy osób, które odwiedziły
02 (249) luty 2020
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Rozliczenia roczne PIT

Ogłoszenia drobne
Atrakcyjna praca dla pań (w recepcji, oraz
regeneracja pokoi gościnnych),
pilny kontakt: 500 100 317
Absolwent politechniki udziela korepetycji
z matematyki, tel. 602 246 361

18

RADET – klimatyzacja. Rekuperacja. Pompy ciepła.
Montaż, serwis. Warszawa i okolice. Tel. 601-397 784;
radet@radet.pl; www.radet.pl
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Pani z Ukrainy, wykształcona - szkoła gastronomiczna,
duże doświadczenie, poszukuje pracy w zawodzie,
poprowadzi dom lub zaopiekuje się starszą osobą.
Tel. kontaktowy: 511 069 550
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
Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Ogrodzenia, balustrady, schody i inne.
Tel.785-063-795

REKLAMA
Zareklamuj się w Wiadomościach Nadarzyńskich
więcej informacji na stronie
w w w.nok.pl/wiadomosci-nadarzynskie

Zeskanuj
i sprawdź
ofertę

02 (249) luty 2020
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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

Światowy
Dzień Chorego

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

Gratulacje

W dniu 11 lutego 2020 r, po raz
kolejny włączyliśmy się w obchody
Światowego Dnia Chorego. W kościele św. Klemensa w Nadarzynie
odbyła się Msza św. pod przewodnictwem proboszcza ks. Andrzeja
Wieczorka. Księża udzielili sakramentu namaszczenia chorych. Po
Mszy św. spotkaliśmy się w sali
klementyńskiej na wspólnej herbatce. Było gwarno, radośnie, wszyscy
choć na trochę zapomnieli o swoich problemach i dolegliwościach.
Obecni na spotkaniu otrzymali
drobne upominki. Ponieważ byli to
głównie seniorzy, więc dołączono
ulotki informacyjne dot. bezpieczeństwa seniorów przygotowane przez
Gminny Zespół Interdyscyplinarny.
Usłyszeliśmy wiele ciepłych słów
za organizację całego przedsięwzięcia. Wiele osób zwracało uwagę na
potrzebę organizowania podobnych
spotkań. Dziękujemy za obecność
na Mszy św. i spotkaniu. Miło nam
zauważyć, że było dużo więcej osób
niż w roku poprzednim. Zapewniamy, że z uwagą wysłuchaliśmy Państwa spostrzeżeń i oczekiwań. Dołożymy wszelkich starań, aby choć
w części je realizować.

Organizatorzy
02 (249) luty 2020
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Nekrologi

Panu Dariuszowi Zwolińskiemu
Wójtowi gminy Nadarzyn

Panu Dariuszowi Zwolińskiemu
Wójtowi gminy Nadarzyn

składamy wyrazy głębokiego
współczuciaz powodu śmierci

składamy wyrazy głębokiego współczucia
i ubolewania z powodu śmierci

Taty

Taty

Prezesi, Druhny i Druhowie
OSP Nadarzyn i OSP Młochów

Zarząd i Pracownicy
Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o.

Wyrazy głębokiego żalu
z powodu wczesnego odejścia

ŚP. Ewy Kowalczyk
wieloletniej nauczycielki Szkoły
Podstawowej w Młochowie

Rodzinie i Bliskim
składają Dyrektorzy i Pracownicy gminnych
placówek oświatowych oraz
Gminny Zespół Oświatowy

22
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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:
Bjork S.: Chłopiec, który kochał
sarny
Zima 1999.
Starszy mężczyzna wraca
do domu po
Świętach Bożego Narodzenia spędzonych
z rodziną. Jest
ciemna zimna
noc, a na wąskiej
drodze
nie ma żywej
duszy. Nagle światła samochodu
wyłapują w oddali jakiś ruch. Kierowca hamuje w ostatniej chwili.
Przed nim stoi zszokowany chłopiec, zmarznięty niemal na śmierć.
Na głowie ma… poroże jelenia.
Kwiecień 2013. Zamordowana zostaje 21-letnia balerina; jej martwe
ciało unosi się w górskim jeziorze. W pobliskim lesie policjanci
znajdują aparat ustawiony na statywie i wycelowany dokładnie
w miejsce zbrodni. Sprawą zajmuje
się przywrócony do służby Holger
Munch, znany z poprzednich części
serii.
Kalicińska K.: Abonent czasowo
niedostępny, czyli rozwód po polsku
Mika, lat trzydzieści z pewnym
plusem,
ma udane małżeństwo, dzieci,
przyjaciół,
piękny
dom
i firmę znakomicie prosperującą
w telewizyjnym
show-biznesie.
Czuje się stuprocentowo spełnioną
kobietą. Po wielu zawirowaniach
nareszcie wie, że jest w najlepszym momencie swojego życia.
A właściwie była – do dziś. Życie Miki zaczyna pędzić jak kolejka wysokogórska. Odrzucona
i rozżalona, rzuca się w pracę, romanse i imprezy do białego rana.
Szuka sposobów na dobre życie
w zupełnie nowej dla niej sytuacji.
Śmiech i łzy towarzyszą jej codzien02 (249) luty 2020

nie. Ale czy ktoś wie, jak łagodnie
przejść przez rozwód? Dominika
chce ocalić to, co najważniejsze.
Wszystko chyba jeszcze da się naprawić, a rozbite serce można skleić
ponownie?
Valognes A.: Łut szczęścia
1968. Jean ma
sześć lat, gdy
z dnia na dzień
trafia pod opiekę
babci. Na całe
lato. Na zawsze.
Chłopiec zupełnie tego nie przewidział. Babcia
tym
bardziej.
Lucette nie należy do osób łatwych, ale ma dobre
serce. Jean, któremu buzia się nie
zamyka, jest jak powiew świeżości
w codzienności starszej pani, która
żyła sobie spokojnie, wypełniając
czas wizytami na cmentarzu i robieniem na drutach. Każde z nich jest
na innym etapie życia – ona widziała
już wszystko, jego wszystko dziwi.
Jean i Lucette będą się nawzajem
oswajać, czekając na powrót matki
chłopca. Razem, w społeczeństwie
przeżywającym głębokie przemiany
i stawiając czoła nowym przeciwnościom, odkryją, że proste przyjemności są solą życia.
Łazarewicz C.: Nic osobistego.
Sprawa Janusza Walusia
Znakomity
reporter tym razem postanowił
przyjrzeć
się
historii Janusza
Walusia,
który w 1993 roku
zamordował
Chrisa Haniego,
charyzmatycznego działacza
Południowoafrykańskiej Partii Komunistycznej. Waluś od 26 lat przebywa w
afrykańskim zakładzie karnym,
będąc tym samym najdłużej więzionym skazańcem w Republice
Południowej Afryki. Autor dociera
nie tylko do samego Walusia, do

jego najbliższych przyjaciół, znajomych, akt sprawy, wspomnień,
świadków oraz nigdzie wcześniej
niepublikowanych
dokumentów,
ale również do córki Haniego,
z którą odbył wzruszającą rozmowę.
Łazarewicz opisuje tragiczne wydarzenie z 1993 roku, przygotowania
do zabójstwa Haniego i to, co działo
się po morderstwie.
Chełmiński J.: SMOG. Diesle,
kopciuchy, kominy, czyli dlaczego
w Polsce nie da się oddychać?
Dziennikarz
stołecznej gazety, odwiedza
wielkie
aglomeracje, miasta
oraz wsie, by
zobaczyć
jak
w
praktyce
wygląda
problem
smogu
w Polsce i jakie są przyczyny
zanieczyszczenia powietrza. Opisuje
zaangażowanie
mieszkańców
i rozmawia z działaczami, którzy niejednokrotnie walczą nie
tylko ze smogiem, lecz również
z urzędowymi procedurami. Rewiduje fakty i mity narosłe wokół
smogu. Ta książka to obowiązkowa
pozycja dla wszystkich, którzy chcą
wiedzieć więcej o najbardziej palącym i śmiercionośnym problemie
sezonu grzewczego (i nie tylko)!
Rozmysłowicz K.: Przystanek Cisna. Kuchnia wege w sercu Bieszczad
Kiedy miałam
18 lat, przyjechałam
po
raz
pierwszy
w Bieszczady.
Po kilku latach
zamieszkałam
w Cisnej, małej
górskiej miejscowości. Lubimy zapraszać gości, słuchać z nimi
muzyki, przygotowywać jedzenie
pełne bieszczadzkich przysmaków.
Gotuję dla moich bliskich, przyja-
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ciół i naszych gości. Dla wszystkich, którzy mają ochotę spróbować moich bezmięsnych dań.
Cieszy mnie towarzystwo ludzi
i nie chcę spędzać w kuchni długich
godzin.
Hess A.: W niemieckim domu
Frankfurt,
1963 rok. Ewa,
młoda tłumaczka, córka lokalnego
restauratora,
Bruhnsa,
zaraz się zaręczy.
Nieoczekiwanie otrzymuje zlecenie: ma przetłumaczyć
zeznania świadków podczas rozprawy sądowej. Jej rodzice, podobnie jak przyszły narzeczony,
syn bogatego przedsiębiorcy, są
temu przeciwni. Jest to pierwszy
w mieście proces przeciw zbrodniarzom SS, którzy służyli w Auschwitz. Ewa nigdy nie słyszała
o tym miejscu i dziwi się, że w jej
domu nigdy nie mówiło się o tym,
co działo się w czasie wojny, podąża jednak za swoimi uczuciami
i sprzeciwia się rodzinie. Przyjmuje zlecenie nieświadoma, że ten
proces nieodwracalnie odmieni nie
tylko niemieckie społeczeństwo, ale
także jej własne życie.

ZMIENIAMY SIĘ
DLA WAS!

Z myślą o Was staramy się
wciąż rozwijać, aby nasza
oferta była jak najlepsza. Chcemy, aby wszystkie placówki Biblioteki były przyjazne
i dostosowane do potrzeb Czytelników. W marcu 2020 r.
planujemy wymianę regałów
w Wypożyczalni dla Dorosłych
w Nadarzynie. W tym czasie
placówka będzie nieczynna
i przez kilka dni nie będzie
możliwości
wypożyczania.
W tym czasie zwroty będziecie mogli Państwo realizować
w Oddziale dla Dzieci. O szczegółach oraz dokładnym terminie
będziemy informować na stronie
internetowej, Facebooku oraz
za pośrednictwem newslettera.
W przypadku pytań prosimy
o kontakt bezpośredni lub telefoniczny z personelem Biblioteki.
Liczymy na Państwa wyrozumiałość i przepraszamy
za utrudnienia.
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Góry, goryle, szympansy, mandryle!
Już 17 marca, we wtorek, zapraszamy na spotkanie z Robertem
Gondkiem poświęcone wyprawie
do Gabonu i na Wyspy Św. Tomasza, zorganizowanej w ramach
projektu „W drodze na najwyższe
szczyty Afryki”. W tym przypadku
zadanie okazało się niełatwe gdyż
nie do końca wiadomo, która góra
jest najwyższa: Mount Iboundji,
Mont Bengoue a może Boka Boka?
A nawet jeżeli już wiadomo, przeszkodą może okazać się… zaginięcie kanadyjskiego ornitologa. Ale
Gabon to również tropikalne lasy
pełne roślinności, goryli, szympansów i leśnych bawołów. W trakcie
spotkania gość biblioteki opowie
o tych i innych gabońskich przygodach oraz o wędrówce przez Obo jedyny park narodowy znajdujący
się na Sao Tome. A opowieść będzie
urozmaicona, pełną barw i dźwięków, prezentacją multimedialną.

Robert Gondek to podróżnik,
fotograf i miłośnik Afryki. Odwiedził 20 afrykańskich państw
realizując projekt, za który otrzymał wyróżnienie w kategorii WYCZYN ROKU 2016 podczas festiwalu podróżniczego „Kolosy”
w Gdyni. Publikował między innymi w magazynach „Podróże”
i „Poznaj Świat”. Jest autorem albumu fotograficznego poświęconego czarnemu lądowi „W drodze na
najwyższe szczyty Afryki”. Prócz
tego uczy się języka Suahili a swojego synka zabrał już w pierwszą
podróż do Afryki.

Zapraszamy!
Beata Fedorko
Dyrektorka Biblioteki
02 (249) luty 2020
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;
e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

7.03.2020 r.,
godz. 17.30
Darcie pierza, nie
kotów, czyli Dzień
Kobiet w NOK
Prezentacja mieszkanek gminy
Nadarzyn - wspaniała okazja do
poznania osiągnięć, zainteresowań,
talentów i sukcesów kobiet z sąsiedztwa.
Na specjalnej czerwonej kanapie, wspólnie z prowadzącą Lilianą Fabisińską, zasiądą: Magdalena
Majewska, Katarzyna Przywecka,
Maria Kazubek, Marta RaczyńskaBarczak, Magdalena Drzewiecka –
Fietkiewicz

na deser

Recital „Kobieta do
zjedzenia”
w wykonaniu
Magdaleny Smalary
Zabierz ze sobą człowieka i ciasto
i przeżyjcie z nami najprzyjemniejszy wieczór marca! Bez człowieka
i ciasta też zapraszamy!

Wstęp wolny!!!
Magdalena Smalara - aktorka,
która bywa wokalistką, reżyserką
i autorką tekstów. Na co dzień można
ją oglądać na deskach stołecznego
Teatru Dramatycznego, wcześniej
przez 11 lat pracowała w Teatrze
Polskim w Warszawie, gdzie zadebiutowała jako reżyserka spektaklu
„Wszędzie jest wyspa Tu” opartego
na poezji Wisławy Szymborskiej.
Od dwóch lat jako wykładowczyni współpracuje z Uniwersytetem
Muzycznym im. F. Chopina, dzieląc
się doświadczeniami z przyszłymi
aktorami scen operowych i musicalowych. Bazując na osobistych
doświadczeniach napisała przy
współpracy z kompozytorką Urszulą
Borkowską, i wyreżyserowała sobie
02 (249) luty 2020

kulinarny stand-up z piosenkami
„Kobieta do zjedzenia”, spektakl,
w którym wszystko kręci się wokół
jedzenia i wokół nieszczególnie akceptowanych w dzisiejszym świecie
jego konsekwencji. Od 2009 roku
współpracuje z Fundacją Okularnicy, prowadząc warsztaty i koncerty
kolejnych edycji festiwalu. Wystąpiła w kilkudziesięciu spektaklach teatralnych, zagrała w wielu filmach i
serialach, choć wciąż ma apetyt na
jakąś większą rolę. Obecnie w obsadzie programu satyrycznego SNL
Polska
http://piartstudio.com.pl/1_36_
magdalena-smalara.html

Mała Zagłada
w Kinie Nokowym
„Strach jest rodzajem pamięci”
napisała Anna Janko w książce pt.
„Mała Zagłada”.
W 1943 roku mama autorki, Teresa
Ferenc - wówczas dziewięcioletnia
dziewczynka - przeżyła pacyfikację rodzinnej wsi Sochy. Widziała
śmierć rodziców. Zginęli wówczas
nieomal wszyscy mieszkańcy Soch, a
wieś została spalona. Zarówno książka, jak i film dokumentalny Natalii
Korynckiej-Gruz pod tym samym
tytułem, będący adaptacją powieści,
w poruszający sposób opowiadają o
wojnie (w jej najrozmaitszych odsłonach), o dziedziczeniu wojennych
traum, a także próbie przecięcia „pępowiny strachu”. Oba dzieła otrzymały wiele ważnych nagród.
Sceny dokumentalne w obrazie
Natalii Korynckiej-Gruz łączą się
z animacją, tworząc swego rodzaju
pejzaż świata wewnętrznego trzech
bohaterek: matki - Teresy Ferenc,
córki - Anny Janko i wnuczki - Zuzanny Majer (nie tylko bohaterki filmu, lecz również autorki wycinankowych animacji).
Po projekcji odbędzie się spotkanie z Anną Janko: poetką, pisarką,
felietonistką, laureatką wielu nagród
literackich, autorką adaptowanej
książki, bohaterką filmu i współscenarzystką oraz jego reżyserką,

współscenarzystką i producentką
Natalią Koryncką Gruz – autorką
znakomitych i nagradzanych filmów
dokumentalnych i fabularnych.

Zapraszamy 13 marca
(piątek)
o godzinie 19:00.
WSTĘP WOLNY!

„MAŁA ZAGŁADA”
Film dokumentalny
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Barwny, 72 min
Pierwowzór: MAŁA ZAGŁADA,
autor - Anna Janko
Reżyseria: Natalia Koryncka-Gruz
Scenariusz: Anna Janko, Natalia
Koryncka-Gruz
Lektor: Magdalena Cielecka (fragmenty książki Anny Janko „Mała
zagłada”)
Zdjęcia: Zdzisław Najda, Łukasz
Łasica
Animacja: Tomasz Siwiński (reżyseria, opracowanie plastyczne,
storyboard, compositing), Zuzanna Majer (animacja wycinankowa)
i inni
Muzyka: Aleksander Gruz
Montaż: Marceli Majer
Produkcja: Eureka Studio
Przeszłość zawsze w końcu nadchodzi… Dziedzictwo rodziców
i dziadków spada na nas, czy tego
chcemy, czy nie. Film Natalii Korynckiej-Gruz jest relacją z dziejów
rodzinnej traumy. 75 lat po wydarzeniach wojennych, które ukształtowały świadomość trzech pokoleń.
Matka, córka i wnuczka przekazują
historię wsi Sochy na Zamojszczyźnie, gdzie na oczach dzieci dokonano masakry mieszkańców, wszystkie
domy spalono i zbombardowano.
O świcie, 1 czerwca 1943 r., zboczami ze wzgórz zeszli Niemcy. Strzelali
z karabinów maszynowych do uciekających ludzi, a w domy kulami zapalającymi. Gdy już znaleźli
się na dole, dobijali mieszkańców
i podpalali to, co zostało. Potem nadleciało dziewięć samolotów, które
dokończyły dzieła. Teresa Ferenc
miała wtedy 9 lat. Ona i jej młodsze
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rodzeństwo patrzyli na śmierć matki
i ojca, na pożar wsi. Bohaterką filmu
jest mała Teresa, matka narratorki.
Widzimy dziecko - ofiarę wojny,
jako obiekt opresji, okrucieństwa
i zabijania. Mały człowiek, jeśli
uchodzi z życiem po tak ekstremalnym doświadczeniu staje się pierwszym ogniwem dziedzicznej traumy.
Jak radzimy sobie z wojenną postpamięcią w rodzinie? Czy wojna nigdy
się nie kończy? W filmie widzimy
tragiczny dzień z wielu perspektyw.
Narratorka prowadzi rozmowy, przegląda fotografie i dokumenty, opowiada też o innych wojnach, o innych
dzieciach: japońskich, kambodżańskich, bałkańskich, rwandyjskich,
syryjskich. Nagrania dokumentalne
mieszają się z animacją tworząc coś
w rodzaju pejzażu świata wewnętrznego
Źródło
informacji:
http://
w w w. f i l m p o l s k i . p l / f p / i n d e x .
php?film=1246424

Z cyklu
„Teatrzyk
w walizce”
15 marca 2020r. o godz. 16.00
zapraszamy na przedstawienie Teatru Wariacja

„Plastuś - pierwszy
dzień w szkole”
Pierwszy dzień w szkole jest
dla każdego dużym stresem,
ale kiedy znajdzie się w nowej
klasie przyjaciela nic już nie
jest straszne. Tosia ulepiła na
lekcji plastyki małego różowego ludzika. Plastuś, bo takie dostał imię, był jej obrońcą
i wspaniałym powiernikiem.

To właśnie on najuważniej słuchał opowieści Tosi i zawsze
był przy niej w trudnych momentach. Warto mieć przyjaciół o tym również przekonał
się Plastuś, gdy złośliwy kolega skradł go i schował. Gumka Myszka, Ołówek, Kredki,
a na ich czele Tosia odnajdują Plastusia i wszyscy
mogą wrócić domu - przyrządy do pisania do piórnika,
a Tosia, po pierwszym dniu
w szkole, do domu wraz z Witkiem, nowym kolegą.
Występują:
Lidia Sycz i Michał Głowacki

Bilety: 10 zł/dziecko
– sprzedaż w dniu
przedstawienia
od godz. 15.00

Anna Janko - poetka, pisarka,
felietonistka (m.in. Zwierciadła).
Autorka kilku tomików wierszy, bestsellerowych powieści Dziewczyna z zapałkami i Pasja według św.
Hanki oraz książki Mała Zagłada
(za którą dostała Nagrodę Literacką Gryfia). Laureatka wielu nagród
i wyróżnień, m.in. Nagrody Młodych
im. Włodzimierza Pietrzaka oraz Nagrody Literackiej im. Władysława
Reymonta. Dwukrotnie nominowana
do Nagrody Literackiej Nike (2001,
2013), nominowana również do Literackiej Nagrody Europy Środkowej
Angelus oraz do Nagrody Mediów
Cogito.
Na podstawie: https://www.wydawnictwoliterackie.pl/autorzy/908/
Anna--Janko
Natalia Koryncka-Gruz - absolwentka Wydziału Reżyserii Filmowej
i Telewizyjnej w Szkole Filmowej
w Łodzi oraz filologii polskiej na
Uniwersytecie Warszawskim. Za film
„Amok” zdobyła nagrodę w kategorii „najlepszy debiut” podczas 23.
Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W latach 198687 związana ze Studiem Filmowym
im. Karola Irzykowskiego, w latach
1987-89 z Zespołem „Perspektywa”.
Reżyseruje także reportaże i widowiska telewizyjne oraz spektakle Teatru
Telewizji. Członkini Polskiej Akademii Filmowej.
https://www.sfp.org.pl/osoba,0,1,18552,Natalia-Koryncka-Gruz.
html#opis
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ścia. W spektaklu grają mieszkanki
Gminy Nadarzyn i zaprzyjaźniony
z NOK muzyk Marek Rejnowicz.

Fot: Darek Kondefer
(od lewej) Katarzyna Krysik, Danuta Woźniak, Teodozja Piotrkowicz, Katarzyna Akram

28 marca 2020r. o godz.
19.00 zapraszamy na
spektakl NOK! Teatru
„Baba Chanel” Nikołaja Kolady
BABA CHANEL - tragikomedia
o pragnieniu życia, walce o godność, niezależnej od wieku, potrzebie bycia twórczym i potrzebie
bycia potrzebnym. To sztuka o niezgodzie na upływający czas, o zdziwieniu, „że to już?”, o naszym stosunku do starych ludzi, do obcego/
innego/młodszego. Wiele lat temu

Nikołaj Kolada nakręcił bardzo popularny i wielokrotnie emitowany
program telewizyjny o zespole Inspiracja, składającym się wyłącznie
ze starszych kobiet. Gdy po latach
zainteresował się jego losami, okazało się, że starsze panie od dawna nie żyją a członkami zespołu są
wyłącznie ludzie młodzi. Sprzeczne
uczucia wywołane tym zdarzeniem
były dla Kolady bezpośrednią inspiracją do napisania „Baby Chanel”.
Nie napisał jej jednak, by obudzić
współczucie dla starości a jedynie
by przypomnieć, że każdy z nas
w każdym wieku pragnie szczę-

Przekład: Agnieszka Lubomira
Piotrowska
Reżyseria: Kamila Michalska
Scenografia i kostiumy: Jolanta
Nałęcz Jawecka
Kier. Muzyczne: Marek Rejnowicz
Światło: Wojciech Bieńkowski
Asystent reżysera: Anna Balsam
Asystent scenografa: Jola Zalesińska
Obsada:
Kapitolina Pietrowna - Teodozja
Piotrkowicz
Sara Abramowna – Katarzyna
Krysik
Iraida Siemionowna – Danuta
Woźniak
Tamara Iwanowna – Katarzyna
Akram
Roza Nikołajewna – Anna Balsam
Siergiej – Marek Rejnowicz

Wstęp wolny
Sfinansowano przy wsparciu
Samorządu Województwa
Mazowieckiego.

Wspomnienie o Panu
Bogusławie Rylskim....
Trudno uwierzyć, że pisząc
o Panu Bogusławie używamy czasu
przeszłego…
A pisać możemy o Nim wyłącznie z wielkim szacunkiem. To był
cudowny Człowiek!!! Wielkiej
kultury, rozległej wiedzy w wielu
dziedzinach, niezwykle skromny,
uczynny, zdystansowany, wciąż
poszukujący nowych aktywności.
Roztaczał wokół siebie pozytywną
energię, uśmiech i po prostu ludzkie
dobro. Mogliśmy Go spotkać, kiedy
pokonywał na rowerze, bez względu
na pogodę, maratońskie dystanse,
a także na wielu imprezach organizowanych przez Nadarzyński Ośrodek Kultury, których był stałym bywalcem. Podczas ubiegłorocznego
Narodowego Czytania krążył wśród
publiczności z własnoręcznie (z
tektury) wykonaną katarynką - na
02 (249) luty 2020

to mógł wpaść tylko On, człowiek z wielką klasą i fantazją!
Był studentem Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aktorem
grupy Teatralnia, uzdolnionym
autorem tekstów literackich,
a także członkiem zespołu wokalnego Młodzi Duchem.
Potrafił tak pięknie opowiadać. Na każdą okazję miał gotową anegdotę, dykteryjkę lub
historię z życia. Poczuciem
humoru i, coraz rzadziej spotykaną, kindersztubą zjednywał
sobie ludzi, a wiedzą imponował. Zawsze miał coś miłego
do powiedzenia napotkanej
osobie. Był przykładem człowieka,
który potrafił cieszyć się i potrafił
się uśmiechać - ot tak, po prostu,
do ludzi. Czas spędzony w towarzystwie Pana Bogusława był dla nas
niezwykłą lekcją i piękną przygodą.

Ogromny żal, że już Go nie ma, ale
honor i szczęście, że dane nam było
Go poznać.
Panie Bogusławie...
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Otwórz Swój Ogród

30 maja 2020 r. NOK planuje zainaugurować projekt na wzór Otwartych Ogrodów, odbywających się
od wielu lat m.in. w Podkowie Leśnej. Celem jest integracja mieszkańców wokół wspólnych działań odbywających się na terenie ich prywatnych posesji. Nasze,
nadarzyńskie Otwarte Ogrody nie mają jeszcze nazwy.
Intencją niniejszego ogłoszenia jest pozyskanie informacji kto z Państwa chciałby gościć mieszkańców na
swoim terenie i zorganizować dla nich jakieś kulturalne, naukowe, ekologiczne działanie – może to być
koncert, prelekcja, wspólne lepienie z gliny, czy mini
plener malarski. Pomysł zależy od Państwa. Do końca kwietnia czekamy na zgłoszenia mieszkańców GN
chętnych do zaproszenia do swoich ogrodów. NOK
oferuje wsparcie rzeczowe i organizacyjne, nie jest
przewidziane wsparcie finansowe.

Prosimy o przesłanie akcesu na mail:
nok@nok.pl do 30 kwietnia 2020 r.

Kamila Michalska
Dyrektorka NOK

Sport
Sport szkolny
W środę 5 lutego br. w Raszynie
odbył się powiatowy turniej szachowy szkół podstawowych. Naszą
gminę reprezentowali uczniowie
z SP Rusiec, którzy 17 grudnia ubiegłego roku wywalczyli mistrzostwo
gminy.
Nasi uczniowie zajęli miejsce drugie w powiecie - gratulacje.
Należy zaznaczyć, że finał powiatowy turnieju szachowego rozegrano po raz pierwszy - w dużej mierze
z naszej inicjatywy.
Natomiast 6 lutego br. w SP
Rusiec rozegraliśmy gminne mistrzostwa szkół podstawowych
w piłce ręcznej dziewcząt - kategoria młodziczki. W turnieju startowały cztery szkoły. Bezkonkurencyjne
uczennice z Ruśca zostały mistrzyniami Gminy Nadarzyn i będą reprezentowały nas w finale powiatowym w Michałowicach.
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Pozostałe miejsca:
II - SP Nadarzyn
III - SP Wola Krakowiańska
IV - SP Kostowiec
W mistrzostwach szkół podstawowych chłopców w piłce ręcznej kategoria młodzicy, które odbyły się
w SP w Ruścu - 7 lutego br. mistrzami gminy zostali chłopcy ze Szkoły Podstawowej w Ruścu. Kolejne
miejsca zajęli: II - SP Nadarzyn, III
- SP Młochów, IV - SP.- Kostowiec.
Chłopcy z Ruśca będą reprezentowali naszą gminę w mistrzostwach
powiatowych szkół podstawowych
w Michałowicach.

Gratulacje życzymy
kolejnych awansów

Dziewczęta z Ruśca mistrzyniami
powiatu w piłce ręcznej
27 lutego br w Michałowicach
rozegrano mistrzostwa powiatu
pruszkowskiego w piłce ręcznej
dziewcząt szkół podstawowych kategoria dzieci.
Reprezentujące naszą gminę
dziewczęta z SP Rusiec wywalczyły
mistrzostwo powiatu i 4 marca będą
reprezentowały powiat pruszkowski
w finale rejonowym w Iłowie.

Gratulujemy i życzymy
awansu do
finału wojewódzkiego.
Wiesław Iwaniuk
koordynator sportu szkolnego
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GLKS - Piłka siatkowa

Ostatni miesiąc zawodniczkom GLKS Nadarzyn upłynął pod znakiem przygotowań do Turnieju Finałowego
Mistrzostw Mazowsza Młodziczek.
Zawody odbyły się na przełomie
lutego i marca (29.02 i 01.03). Do
Nadarzyna przyjechały najlepsze
zespoły z województwa tj. poza gospodyniami (GLKS Nadarzyn) wystąpiły zespoły: LTS Legionovia Legionowo, MUKS Krótka Mysiadło
oraz UMKS MOS Wola Warszawa.
Turniej finałowy był imprezą
o najwyższej randze sportowej
jaka odbyła się w ostatnim czasie
w Nadarzynie. W organizację
szczególnie zaangażowany był
Wiceprezes GLKS Damian Krzemiński, nieoceniona była również
pomoc wolontariuszy i rodziców
naszych zawodniczek.
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Turniej miał bardzo czytelną formułę: cztery zespoły, gry każdy
z każdym i wspólna tabela (najważniejsza liczba zwycięstw, później liczba setów, a następnie liczba
małych punktów).
Nadarzynianki rozpoczęły zmagania od zwycięstwa z LTS Legionovią Legionowo 2:1, a w swoim
drugim sobotnim meczu uległy zespołowi MUKS Krótka Mysiadło.
Pozostałe wyniki tak się ułożyły, że
po pierwszym dniu wszystko było
możliwe. Zawodniczki Trenerki
Dominiki Leśniewicz mogły zająć
czwarte, trzecie, drugie albo nawet
pierwsze miejsce.
Pierwszy niedzielny mecz pomiędzy LTS Legionovią, a MUKS
Krótką Mysiadło zakończył się
zwycięstwem zawodniczek z My-

siadła 2:1. Oznaczało to, że nadarzynianki w najgorszym wypadku
zakończą rywalizację na najniższym stopniu podium.
Nasz niedzielny mecz, był ostatnim meczem turnieju. Nie był to
co prawda finał zawodów, bo jako
takiego nie było, ale to właśnie ten
mecz decydował o kolejności na
podium. Wygrana 2:0 dawała złoty
medal, 2:1 srebrny, a dowolna przegrana brązowy medal.
Mecz stał na dobrym siatkarskim
poziomie co przy takim ładunku
emocji trzeba uznać za świetny
wynik. Pierwszego seta wygrały po ładnej walce nadarzynianki
i do pełni szczęścia brakowało jedynie seta. Niestety kolejna odsłona tego spotkania nie rozpoczęła
się po myśli zawodniczek GLKS.
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Cały set sprowadził się do pogoni za zawodniczkami z Warszawy,
dla których wygranie jednego seta
oznaczało złoty medal. Ostatecznie mimo pełni zaangażowania
i wielkiego wsparcia od kibiców
nie udało się wygrać i to zawodniczki UMKS MOS powiedziały
ostatnie słowo pieczętując zwycięstwo w tej partii i tym samym złoty medal. Przed nadarzyniankami
nadal było jeszcze wyzwanie. Wygrany set numer trzy dawał srebro,
przegrana oznaczała najniższy stopień podium. Cały tie-break wyglądał jak siatkarski rollercoaster.
Na szczęście więcej zimnej krwi
w decydujących piłkach miały
nadarzynianki. Dzięki temu to nasze dziewczęta cieszyły się z wygranej 2:1 i srebrnego medalu.
Klasyfikacja końcowa: I. UMKS
MOS Wola Warszawa, II. GLKS
Nadarzyn, III. MUKS Krótka Mysiadło, IV. LTS Legionovia Legionowo. Pierwsze trzy zespoły
mają już zapewniony awans do
ćwierćfinału Mistrzostw Polski!
Skład GLKS Nadarzyn: 2. Wiktoria
Zantonowicz, 3. Wiktoria Leśniewicz, 4. Antonia Dośpiał, 5. Katarzyna Serwin, 6. Ania Wrońska, 7.
Gabriela Melewska, 8. Magdalena
Jureńczyk, 9. Maja Krzemińska,
11. Aleksandra Bajan, 14. Zuzanna
Moczulska, 15. Weronika Urbańska, 16. Barbara Sarnowska, 18.
Aleksandra Grzelak, 20. Weronika
Derus, 23. Barbara Basińska.
Ceremonię zakończenia Mistrzostw rozpoczął występ Orkiestry OSP Nadarzyn. Zawodniczkom
i organizatorom pogratulowali:
Starosta Pruszkowski pan Krzysztof Rymuza, Prezes Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki
Siatkowej pan Witold Roman oraz
Wójt Gminy Nadarzyn pan Dariusz
Zwoliński. W dekorację zespołów
zaangażowana była również pani
Agnieszka Kuźmińska Członek
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego.
Szczególnie serdeczne podziękowania kierujemy w stronę Wójta Gminy Nadarzyn bez którego
wsparcia ten turniej nie mógłby
się odbyć. Dziękujemy sponsorom, którzy odpowiedzieli na nasze
prośby o pomoc, przeznaczając nagrody rzeczowe oraz dofinansowanie potrzebne do organizacji turnieju na takim poziomie.

Rubrykę sekcji piłki siatkowej
redaguje Mateusz Stępień
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KS Nadarzyn - Tenis stołowy

D o m i n i ka
na Medal!

fot. archiwum sekcji

W zakończonym 3. Grand
Prix Polski Juniorek Dominika
Gilewska awansowała do finału i zdobyła 2 miejsce w Polsce.
W turnieju głównym rozegrała
8 spotkań i po wygraniu 7 dopiero w finale imprezy uległa Wiktorii Wróbel 1-4. Jak trudne były to
zawody? Tylko w niedzielę nasza
zawodniczka rozegrała 21 setów,
w ciągu zaledwie kilku godzin,
a należy wspomnieć, iż Dominika ponad tydzień przed zawodami zmagała się z chorobą i wielką
niewiadomą było, czy wystartuje.
Gratulacje!!!
Te zawody kończą cykl startów
do imprezy głównej sezonu Mistrzostw Polski Juniorek i Juniorów, które pod koniec kwietnia
odbędą sie Gliwicach. Dzięki tak
znakomitym występom już teraz
ma indywidualny limit oraz wspólnie z Amelią Wiącek wystąpiła
w turnieju drużynowym. Oczywiście
poza Dominika w zawodach w Luboniu do turnieju głównego awansowała po kwalifikacjach Amelia
Wiącek. Ostatecznie zdobyła miej-

sce 47-54. W Luboniu reprezentowali nas też chłopcy z których najlepiej
zaprezentował się Filip Kostecki.
Startowali też Tomasz Trzaskowski
i Maksymilian Nawarski jednak
nie zdołali przebić się przez kwali-

fikacje grupowe. Wśród chłopców
1 miejsce zdobył Miłosz Rędzimski
reprezentujący Grodzisk Mazowiecki. Gratulacje i życzymy powodzenia
w kolejnych startach!
Piotr Napiórkowski
Trener

GLKS Nadarzyn MMA - Sporty walki

fot. archiwum sekcji

Kolejny udany start nadarzyńskich wojowników dla międzynarodowej organizacji IBJJF tym razem
Munich International Open!!! Nasz
duet exportowy, Cezary Juszczyk
i Piotr Kurkus (fot. z lewej), wywalczyli aż 6 medali.
Ponadto Cezary Juszczyk wziął
udział w mistrzostwach Polski No-gi w Luboniu, gdzie wywalczył
brąz.
Gratulujemy!
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W obiektywie NOK

Konstanty Szemraj, Karolina Skrzyńska,
Salon Poezji K40, Cohen

Bożena Stachura, Kino Nokowe

fot. M. Kołecka

Spektakl A miał być cud

Zespół Tynk

Teatrzyk w walizce, Calineczka na marionetki i fortepian
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Wystawa Krzywe jest piękne

02 (249) luty 2020

