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Szanowni Mieszkańcy!
Przyjaciele Gminy Nadarzyn!
Na wstępie zacznę od dwóch wydarzeń, które miały miejsce pod koniec miesiąca.
KONIEC ROKU SZKOLNEGO
26 czerwca zakończył się rok
szkolny dla ponad 1700 uczniów
szkół podstawowych i Liceum Ogólnokształcącego Gminy Nadarzyn.
Trudne sytuacje kształtują ludzkie
charaktery. Patrząc po ilości świadectw z wyróżnieniem, licznych
nagrodach i podziękowaniach nasi
uczniowie poradzili sobie doskonale
z niełatwą sytuacją wywołaną epidemią koronawirusa i koniecznością
odbywania zajęć zdalnych.
Ogromne słowa podziękowania należą się nauczycielom i dyrektorom
szkół, którzy potrafili bardzo szybko
odnaleźć się w nowej edukacyjnej
rzeczywistości. Tym bardziej, że postawiono przed nimi konkretne cele,
nie dając zbyt wiele wskazówek i merytorycznej pomocy. Nasi nauczyciele jeszcze raz udowodnili, że są grupą
zawodową, która jest nie tylko świetnie wykształcona, ale potrafi być też
kreatywna i zaangażowana w swoją
pracę. Nie można także zapomnieć
o ogromnej pracy jaką wykonywała
w ostatnim miesiącu obsługa i administracja placówek oświatowych.
Tytaniczna praca związana z utrzymaniem reżimu sanitarnego, ciągła
dezynfekcja pomieszczeń i sprzętu
pozwoliła na przeprowadzenie zajęć
edukacyjnych dla klas młodszych,
zajęć konsultacyjnych dla abiturientów oraz samych egzaminów.
Podziękowania kieruję także dla
pracowników Gminnego Zespołu
Oświatowego, którzy koordynowali
pracę szkół i analizowali pojawiające się w kwestii oświatowej liczne
rozporządzenia. Słowa uznania także
dla pracowników Referatu Pozyskiwania Środków Zewnętrznych i naszych gminnych „komputerowców”,
którzy w szybkim tempie potrafili
„ogarnąć” pieniądze na zakup laptopów i komputerów do nauki zdalnej
z dwóch dotacji unijnych w ramach
Programu Polska Cyfrowa. Dziękuje
także rodzicom, za zaangażowanie,
wsparcie, cierpliwość, zrozumienie,
a także nierzadko działania na dwa
etaty zdalnej pracy, tej swojej własnej i tej domowo-szkolnej z własnymi dziećmi.
Absolwentom klas ósmych i maturzystom życzę uzyskania satysfakcjonujących wyników z egzaminów
i dostania się do upragnionych szkół
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średnich i uczelni wyższych. Przede
wszystkim jednak życzę Wam abyście naukę we wrześniu rozpoczynali
w murach nowych placówek, u boku
nowych przyjaciół. Wszystkim zaś
bezpiecznych, udanych wakacji!
GŁOSUJESZ – ZYSKUJESZ
IDZIEMY NA WYBORY
Drugim tematem, który chciałbym
poruszyć są wybory prezydenckie.
Życie jeszcze raz pokazało, że potrafi pisać zaskakujące scenariusze.
Mieliśmy 10 maja wybory, których
nie było, … ale się odbyły. Za nami
I tura wyborów, w których po raz
pierwszy mogliśmy brać udział także
korespondencyjnie. Przed nami druga tura. Udział w wyborach nie jest
obywatelskim obowiązkiem, tylko
demokratycznym prawem każdego
z Nas. Warto z niego korzystać!
Zachęcam Was gorąco do wzięcia
udziału w drugiej turze. Zagłosujcie sercem, rozumem i... nogami.
Idąc do urn. Warto tym bardziej, że
gminy, które osiągną najwyższą wyborczą frekwencję mogą liczyć na
gratyfikacje finansowe przeznaczone
na realizację inwestycji dla mieszkańców. LET’S GO NADARZYN!
OPŁATY ZA ŚMIECI
Tematem, który dotyczy każdego
z nas jest kwestia opłaty za śmieci
komunalne. Obecna umowa z firmą
Hetman, w której płaciliśmy niezwykle niską cenę 19 złotych od osoby
skończyła się 31 maja. Udało nam się
wynegocjować z odbiorcą jej przedłużenie na 2 miesiące po starych zasadach. Od 1 sierpnia będziemy mieli już nową umowę i zapewne nowe,
niestety wyższe ceny obowiązujące
na kolejne 12 miesięcy. Pierwszy
przetarg, który ogłosiliśmy postanowiliśmy unieważnić ponieważ zaproponowana przez jedynego chętnego
odbiorcę cena była o mln większa
niż zaproponowaliśmy. Jej przyjęcie spowodowałoby wzrost kosztu
odbioru śmieci segregowanych dla
jednej osoby do 30 złotych. Biorąc
pod uwagę regulacje jakie obowiązują od br. w sąsiednich gminach
np.: Pruszków, Piastów, Lesznowola, Michałowice, Brwinów, Żabia
Wola, wahające się między 33, a 36
złotych od osoby byłaby to i tak „dobra” cena. Mamy jednak przeświadczenie, że udało nam się znaleźć
sposób, aby cena dla mieszkańców
była korzystniejsza jednocześnie
bez zmniejszania ilości odbieranych
od nich śmieci. Rozwiązaniem będzie skuteczniejszy system kontroli
ilość śmieci „zewnętrznych” w na-

szym gminnym systemie odpadów
komunalnych. Mniejsza ilość śmieci, oznacza niższą cenę dla mieszkańca. Dlatego po wielu dyskusjach
z naszymi partnerami będziemy starali się uzyskać koszt odbioru śmieci
i funkcjonowania PSZOKu poniżej
28 złotych na osobę. W nowym regulaminie będą obowiązywały podobne zasady jak do tej pory, czyli m.in.:
zniżka dla każdego członka rodziny
powyżej 5 osoby, limit trzech worków zielonego na posesję, darmowy
PSZOK bez limitu z wyjątkiem odpadów budowlanych (500 kg na rok)
i opon (4 na rok) z posesji. Nowością
będzie zniżka dla każdej osoby w deklaracji śmieciowej, która zdecyduje
się na kompostowanie i nieoddawanie frakcji biodegradowalnej (w tym
zielonych) do ogólnego systemu.
Zniżka wyniesie 3 złote od osoby
w gospodarstwie na miesiąc. Ostateczny koszt odbioru naszych odpadów poznamy pod koniec lipca, po
rozstrzygnięciu kolejnego przetargu.
Na temat przyczyn podwyżek cen
odbioru śmieci komunalnych, a także sposobu rozwiązania tego problemu pisałem już niejednokrotnie na
swojej stronie fb Dariusz Zwoliński
– Wójt Gminy Nadarzyn. Tu jednak
potrzeba rozwiązań systemowych
i zaangażowania ze strony rządu.
Podstawą jest dobra Ustawa o Utrzymaniu Porządku w Gminach.
INWESTYCJE
Ważnym wydarzeniem było także
oddanie do użytku nadarzyńskiego
Parkuj i Jedź przy ulicy Granicznej
w Nadarzynie. Ta inwestycja, która
kosztowała nasz samorząd 2,5 mln
złotych (przy celowym dofinansowaniu unijnym 4 mln PLN) była przez
„opozycję” mocno krytykowana.
Moi drodzy w Gminie, w której jest
zarejestrowanych ponad 10.000 samochodów osobowych parking na
225 miejsc postojowych nie wydaje
się szaloną megalomanią. Estetyczny
„dworzec autobusowy” z 6 przystan-
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kami pod dachem, poczekalnią i toaletami to też raczej europejska norma,
a nie wyraz niegospodarności. Krytykowanie, że dzisiaj!!! przejeżdżają
przez niego tylko 4 linie autobusowe
711, 733, Nadarzyn - Pruszków oraz
Brwinów - Nadarzyn też jest mocno
dyskusyjna. W dobie epidemii ilość
osób korzystająca z komunikacji publicznej spadła w całej Polsce o 70%.
Wystarczy zobaczyć ile osób obecnie
jeździ tzw. „czerwoniakami”.
Wraz z zakończeniem pracy oraz
nauki zdalnej pojawią się pasażerowie. Przygotowujemy się na ten
moment i szykujemy utworzenie
nowych linii „busikowych”, które
będą uzupełniały na początku obecnie istniejący układ komunikacji
publicznej. Dzisiaj nasz samorząd
wydaje ponad 2,5 mln złotych na
organizację transportu publicznego
dla mieszkańców gminy. Zwiększenie tych kosztów musi być po prostu ekonomicznie uzasadnione. Póki
co, samo „puste powietrze” potrafi
przemieszczać się po naszej Gminie
bez pomocy autobusów. Oponentom warto przypomnieć ich krytykę
budowanych ścieżek rowerowych,
dróg destruktowych, czy zagospo-

darowania terenu tzw. Pastewnika.
Dzisiaj wszystkie te inwestycje na
dobre zadomowiły się w krajobrazie
naszej Gminy i doskonale oraz funkcjonalnie służą nam wszystkim.
Warto podkreślić, że pomimo
spadku dochodów i zwolnienia wielu
przedsiębiorców z podatku z powodu epidemii samorząd nadarzyński
stara się realizować zaplanowane
inwestycje. Budujemy kanalizację
sanitarną w Urzucie i Starej Wsi,
ścieżki rowerowe, modernizujemy
drogi, budujemy oświetlenie uliczne
oraz na terenach zielonych. W Młochowie powstaje nowy plac zabaw,
podejmujemy działania związane
z budową nowych odcinków wodociągów, realizowane są remonty
szkół i przedszkoli. Inwestujemy
w oświatę i tereny zielone. Przygotowujemy także projekty nowych
inwestycji: nowoczesnego Ośrodka Zdrowia, przebudowy stadionu,
przebudowy ulicy Głównej w Ruścu,
placu zabaw w Kajetanach, nowego
terenu rekreacyjnego w Nadarzynie,
odcinka ścieżki rowerowej od węzła
S8 do SP w Ruścu, ciągu pieszo – rowerowego na ulicy Przemysłowej,
budowy urządzeń melioracyjnych

i przebudowy SUW w Żabieńcu,
a także nowych odcinków oświetlenia ulicznego oraz kanalizacji i wodociągów. Jednocześnie terminowo
spłacamy zobowiązania finansowe
zaciągnięte na poprzednie inwestycje w tym budowę kompleksu oświatowego w Ruścu, a także odprowadzamy składki do Ministerstwa
Finansów w ramach tzw. funduszu
solidarnościowego zwanego popularnie „Janosikowym”, które w 2020
roku wyniesie nas wszystkich ponad
11 mln złotych!!!!
Te działania to efekt ogromnego
zaangażowania urzędników Gminy w pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz rygorystycznego
wręcz programu oszczędnościowego
na tzw. wydatki bieżące związane
z utrzymaniem funkcjonowania całej
Gminy. Dziś nic nie jest za darmo
i coś jest kosztem czegoś. Dlatego
odwiedzając Urząd Gminy pamiętajmy o uśmiechu, wzajemnym szacunku i dobrym słowie.
Słonecznego lipca Wam życzę!

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Pandemia Koronawirusa
Od 30 maja nie trzeba
zasłaniać nosa i ust
w otwartej przestrzeni
– pod warunkiem
zachowania 2 m
odstępu od innych
Maseczki są jednak
konieczne m.in.:
w sklepach,
kościołach,
autobusach,
czy tramwajach.
Dlatego wychodząc
z domu, trzeba posiadać maseczkę przy
sobie.

Zadbaj o siebie
i o innych.
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SPGZOZ NADARZYN
Przypominamy, że w przychodni w Nadarzynie można wykonać testy serologiczne
(w ramach programu diagnostycznego COVID 19 lub komercyjnie), określające
obecność przeciwciał we krwi IgG oraz IgM.
SARS-CoV-2 charakteryzuje wysoka zaraźliwość. Wciąż nie mamy pewności od kiedy zakażamy, jak długo i jak duże zagrożenie dla otoczenia stanowią osoby, u których infekcja przebiega bezobjawowo. Wirus może zaatakować ponownie tę samą osobę. Jedyną skuteczną metodą
jest obecnie maksymalne spowalnianie szerzenia się epidemii, czyli wykrywanie wszystkich
zakażonych, także tych nosicieli, nieświadomych zagrożenia jakie stanowią. Należy zatem wykonywać jak najwięcej testów, na które zapraszamy.

Rejestracja telefoniczna 22 739 48 40, 22 739 73 98, 22 729 81 28
06 (253) czerwiec 2020
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Inwestycje

Projekt pn. „Parkuj i Jedź”

Projekt pn. „Budowa sieci
dróg rowerowych
w Gminie Nadarzyn
w ramach ZIT - kolejny etap”

1 czerwca oddano do użytku „dworzec autobusowy”
z 6 przystankami pod dachem, poczekalnią i toaletami.
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

Ścieżka rowerowa ul. Nad Utratą w Walendowie

Drogi

Rozpoczęły się prace związane z przebudową skrzyżowania ul. Promyka w Urzucie i al. Olszowej w Książenicach. Inwestycja ta prowadzona jest na podstawie
porozumienia z gminą Grodzisk Mazowiecki.
Referat Inwestycji
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Umowy na odbiór śmieci
z nieruchomości niezamieszkałych
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest działalność (rozumie się przez
to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością), na terenie
których powstają odpady komunalne są zobowiązani posiadać indywidualne umowy na odbieranie odpadów
komunalnych z przedsiębiorcą posiadającym na terenie gminy Nadarzyn wpis do rejestru regulowanego.
Informacje o podmiotach odbierających odpady komunalne z terenu gminy
Nadarzyn dostępne są na stronie internetowej Urzędu Gminy Nadarzyn:
https://www.nadarzyn.pl/718,maj?tresc=11597

Unieważnienie przetargu na odbiór śmieci
Było za drogo, będzie kolejny przetarg na odbiór śmieci. Zaproponowane przez oferenta ceny były zbyt wysokie, dlatego Urząd Gminy częściowo unieważnił przetarg na odbiór śmieci. Do przetargu na odbiór
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nadarzyn przystąpiła tylko jedna firma. Zaproponowane ceny były zbyt wysokie. Po analizie otrzymanej oferty - opłata wynosiłaby ponad 28 zł. – dlatego przetarg
w części dotyczącej odbioru śmieci od mieszkańców został odwołany.
Ze swojej strony Gmina może podjąć działania mające na celu zmniejszenie
ilości śmieci w systemie, co spowoduje obniżenie kosztów. Nie oznacza to
zmniejszenia ilości odbieranych od mieszkańców śmieci, to pozostanie bez
zmian. Chodzi o kontrolę i uszczelnienie systemu, tak aby nie dostawały
się do niego śmieci z „zewnątrz”. Zmniejszenie ilości odbieranych odpadów przełoży się na zmniejszenie kosztów. Po tegorocznych przetargach
w Piastowie i Pruszkowie stawki za odbiór śmieci wynoszą 35 zł. Mimo, że
Pruszków posiada własny Miejski Zakład Oczyszczania.
red.
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GOPS NADARZYN

Świadczenie „Dobr y Star t ”
Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację
polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla
wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód.

1. Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie przysługuje:
rodzicom, opiekunom faktycznym, opiekunom prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek
opiekuńczo-terapeutycznych – raz w roku na dziecko;
osobom uczącym się – raz w roku.

2. W jakiej kwocie przysługuje świadczenie?
Świadczenie przysługuje w wysokości 300 zł jednorazowo.

3. W jakim czasie należy złożyć wniosek
o przyznanie świadczenia?
Wniosek o świadczenie dobry start można składać online od 1 lipca przez stronę https://empatia.mpips.gov.pl/
lub przez bankowość elektroniczną oraz od 1 sierpnia
także drogą tradycyjną (w formie papierowej). Wniosek
należy złożyć do 30 listopada. Wnioski złożone po 30
listopada zostają pozostawione bez rozparzenia.

4. Czy dziecko, które zaczyna „zerówkę”
prowadzoną w szkole dostanie wyprawkę?
Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole. Program
nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne ani w przedszkolu, ani w tzw. „zerówce” prowadzonej w szkole.

5. Czy świadczenie dobry start
przysługuje studentom?
Nie. Wsparcie z programu „Dobry Start” przysługuje
wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole, a nie w szkole
wyższej. Program nie obejmuje studentów.

6. Gdzie należy złożyć wniosek?
Wniosek o przyznanie świadczenia 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.

7. Jakie są terminy rozpatrywania wniosków?
Złożenie wniosku w lipcu lub sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Gdy
wniosek zostanie złożony w kolejnych miesiącach (we
wrześniu, październiku lub listopadzie), to wsparcie trafi
do rodziny w ciągu 2 miesięcy od złożenia wniosku.

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

9. Podstawa prawna
1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja
2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji
rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. 2018 poz.
1061)
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lipca 2019
r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych
warunków realizacji rządowego programu „Dobry start”
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1343)

10. 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 w Nadarzynie

I n fo r m a c j a 5 0 0 +
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie Sekcja Świadczeń informuje, że osoby, które mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego (Rodzina 500+) na okres świadczeniowy 2019/2021 nie muszą
w roku 2020 r. składać kolejnego wniosku. Prawo do świadczenia ustalone jest do dnia 31.05.2021 r. z wyjątkiem
indywidualnych przypadków. Wnioski na następny okres świadczeniowy będzie można składać od 1 lutego 2021
r. w formie elektronicznej oraz od 1 kwietnia 2021 r. w formie papierowej.

I n fo r m a c j a - za s i ł e k ro d z i n n y

Osoby, u których w związku ze stanem epidemii w kraju zmieniła się sytuacja finansowa, a ich dochody nie
przekraczają 674 zł na osobę, a w przypadku gdy w rodzinie jest dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
764 zł na osobę mogą ubiegać się o zasiłek rodzinny.
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Oferta Punktu Konsultacyjnego 2020 r.
czerwiec-lipiec 2020

(GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej)
Specjalista
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Stałe dni konsultacji

Godzina

wtorki

16.15– 18.00

Psycholog

środy
piątki

17.00-19.30
11.30-14.00

Psycholog dziecięcy

09.07.2020
23.07.2020

Psychoterapeuta /
specjalista
ds. przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie / mediator

Prawnik

piątki

wtorki

Godz.14.00;15.00;
16.00;17.00;18.00

Zapisy
Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel.(22) 729 82 74
lub w GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny „Ognisko Tęcza”
(pon.-pt. 9.00-17.00) tel. (22) 739 73 11
Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym
w dniach i godzinach przyjęć
tel. (22) 729 82 74
W GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny „Ognisko Tęcza”
tel. (22) 739 73 11
pon.- piątek 9.00-17.00

16.00– 19.30

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

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

Porady udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!

O Ś W I ATA

Ko m p u te r y d l a g m i n nyc h s z kó ł
biurowym o łącznej wartości 54 900,00
zł z przeznaczeniem dla 6 placówek
oświatowych z terenu Gminy Nadarzyn
w celu realizacji podstawy programowej związanej z wprowadzeniem stanu
zagrożenia epidemiologicznego.
Wójt przekazał również na ręce dyrektorów szkół nagrody I i II stopnia
dla wyróżniającym się absolwentom
szkół za wybitne osiągnięcia naukowe
w ciągu ośmiu lat nauki. Uczniowie
otrzymali 9 laptopów i 22 tablety, które
mamy nadzieję posłużą pomocą w dalszym osiąganiu sukcesów.

red.
13 laptopów, 4 komputery stacjonarne i 1 komputer AIO trafiły do sześciu
gminnych szkół.
Wójt Gminy Nadarzyn oficjalnie
przekazał dyrektorom szkół gminnych
13 laptopów, 4 komputery stacjonarne
i 1 komputer AIO. Sprzęt elektroniczny
został zakupiony z projektu pn. „Zdalna
Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”, współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
na lata 2014-2020.
Gmina zakupiła sprzęt komputerowy
wraz z oprogramowaniem i pakietem
06 (253) czerwiec 2020
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Matura i egzaminy ósmoklasistów

Niemal całe drugie półrocze roku szkolnego 2019/2020
minęło pod znakiem nauczania zdalnego. W wyniku obostrzeń związanych z koronawirusem ograniczono pracę
szkół. Nauka odbywała się on–line, w ostatnim czasie
wprowadzono jedynie możliwość indywidulanych konsultacji. W tej zmienionej szkolnej rzeczywistości, ze
względu na trwającą pandemię korona wirusa SARS-CoV-2, nadarzyńscy maturzyści zasiedli do pierwszych
egzaminów maturalnych z miesięcznym opóźnieniem
czyli 8 czerwca. Nadarzyńskie Liceum przygotowywało się do przeprowadzenia egzaminów maturalnych
z zachowaniem szczególnych środków ostrożności. Dyrekcja szkoły wdrożyła procedury pozwalające na przeprowadzenie matur w sposób bezpieczny zarówno dla
zdających, jak i dla nauczycieli. W sumie do pierwszej,
w historii LO im. Jana Pawła II, w Nadarzynie matury
przystąpiło 33 uczniów, zdając egzamin obowiązkowy
z matematyki, języka polskiego
i języka nowożytnego ( nadarzyńscy licealiści wybrali język angielski, niemiecki i rosyjski). Poza
przedmiotami obowiązkowymi, maturzyści wybrali biologię, wiedzę
o społeczeństwie, chemię, geografię.

branego przez nich języka obcego.
Oprócz uczniów, do egzaminów byli gotowi także dyrektorzy nadarzyńskich szkół, którzy w ostatnich przed
egzaminem tygodniach wprowadzili procedury pozwalające na ich organizację z zachowaniem specjalnych
środków bezpieczeństwa.
Ogólnopolskie wyniki egzaminu ósmoklasisty zostaną ogłoszone 31 lipca. Tego samego dnia uczniowie
poznają swoje wyniki oraz otrzymają zaświadczenia
o wynikach egzaminu ósmoklasisty. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Maria Aleksińka
Dyrektorka Gminnego
Zespołu Oświatowego

Podobnie jak ich starsi koledzy,
uczniowie klas ósmych szkół podstawowych przystąpili do swojego
pierwszego poważnego egzaminu
z opóźnieniem. Egzaminy rozpoczęły się 16 czerwca i trwały trzy
dni. W tym czasie 122 uczniów
z 5 publicznych szkół podstawowych z terenu Gminy Nadarzyn
przystąpiło do egzaminów z języka polskiego matematyki oraz wy-
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Zakończenie roku szkolnego
2019/2020 w Gminie Nadarzyn

Dla 1739 uczniów Gminy Nadarzyn 26 czerwca
skończył się rok szkolny 2019/2020. Nie były to jednak
tradycyjne akademie. Formę i tryb wręczania uczniom
świadectw ustalili dyrektorzy placówek.
Ze względu na bezpieczeństwo dzieci i nauczycieli
wyznaczone były określone godziny odbioru dokumentu dla danej klasy czy grupy uczniów lub pojedynczego ucznia. Istnieje również możliwość odbioru
przez ucznia świadectwa w innym dniu. Szczególną
uwagę poświęcono 171 absolwentom szkół. Wśród tej
liczby uczniów 31 zostało nagrodzonych za wybitne
osiągnięcia nagrodą Wójta Gminy Nadarzyn. Przyznano 9 nagród I stopnia oraz 22 nagrody II stopnia.
Gratulujemy i życzymy udanego wypoczynku

SP Wola Krakowiańska

06 (253) czerwiec 2020
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Urząd Wójta Gminy Nadarzyn piastowali kolejno:
1990 - 1994 Antoni Michalak
1994 - 1998 Józef Harasym
1998 - 2017 – śp. Janusz Grzyb
od 2018 roku Dariusz Zwoliński
27 maja br. minęło 30 lat od wyborów, które symbolicznie rozpoczęły najnowszą historię polskiej samorządności. Decyzja o odbudowie samorządu terytorialnego
była jedną z pierwszych i kluczowych zmian wprowadzonych po 1989 roku. Wybory do rad gmin w 1990 r.
zostały zarządzone na 27 maja przez Prezesa Rady Ministrów, Tadeusza Mazowieckiego. Były to pierwsze
wybory do samorządu terytorialnego w Polsce od czasu
jego zniesienia w 1950 r. Wybrano skład 2 383 rad gmin,
w sumie 51 987 radnych. Był to eksperyment, a jednocześnie ambitne wyzwanie dla Polski lokalnej. Transformacja ustrojowa całego kraju była wyzwaniem nie tylko
w skali ogólnopolskiej, ale stała się też odważnym przedsięwzięciem dla środowisk lokalnych, które stopniowo
przejmowały władzę i odpowiedzialność, za sprawy
mieszkańców i ich gminnych wspólnot. Z perspektywy
trzech dziesięcioleci reforma samorządowa jest uważana
za jeden z najbardziej udanych obszarów polskiej transformacji ustrojowej.
Odrodzenie samorządu terytorialnego zastało gminę
Nadarzyn w trudnej sytuacji społeczno-gospodarczej,
niegdysiejszy stan gminy nie pozwalał z optymizmem
prognozować rozwoju. Ówczesny Nadarzyn cechował
wiejski charakter gminy, niedoinwestowanie oraz uboga
oferta dla mieszkańców.
W kolejnych dziesięcioleciach, dzięki konsekwentnym,
przemyślanym działaniom samorządu oraz aktywnej postawie mieszkańców gmina stała się jedną z najnowocześniejszych, przyjaznych mieszkańcom gmin w Polsce.
Zrealizowanych zostało mnóstwo poważnych przedsięwzięć. Dynamiczny rozwój infrastruktury, rozbudowa
sieci kanalizacyjno – wodociągowej, kolejne kilometry
nowych dróg, oświetlenia, chodników, ścieżek rowerowych, nowoczesne placówki oświatowe oraz użyteczności publicznej, tereny rekreacyjne – z każdym rokiem
zmieniają oblicze gminy. Teren gminy, nie tylko z racji
położenia w bezpośrednim sąsiedztwie Warszawy i przy
trasie S8, ale w dużej mierze dzięki dobrze rozwiniętej
infrastrukturze i zapleczu edukacyjnemu, sportowemu,
rekreacyjnemu – szerokim wachlarzu usług społecznych
na wysokim poziomie jest atrakcyjnym miejscem do zamieszkania, czy prowadzenia działalności gospodarczej.
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Poniżej skład kolejnych rad gminy:
I kadencja 1990 - 1994
Wójt Gminy Nadarzyn: Antoni Michalak
Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn: śp. Jan Łęcki
Radni Gminy Nadarzyn:
śp. Henryk Biliński
Krzysztof Burakowski
śp. Danuta Czubek
śp. Michał Dyliński/Bogusław Woźniak
śp. Stanisław Golenko
śp. Lech Kalisiewicz/Marian Kazubek
Tadeusz Kowalczyk
Krzysztof Olczak
Andrzej Nierobisz
śp. Ryszard Piotrkowicz
śp. Stanisława Tadzik/Gabriel Tarkowski
Franciszek Tober (zrezygnował w I roku kadencji)
Włodzimierz Wencel
śp. Ryszard Witkowski/śp. Edmund Wyszyński
Marek Zalesiński
II kadencja 1994 - 1998
Wójt Gminy Nadarzyn: Józef Harasym
Przewodniczący Rady Gminy: Jan Buczek
Radni Gminy Nadarzyn:
Krzysztof Burakowski
Zenobia Kazimierczak (Sekretarz Gminy)
Marian Kazubek
Urszula Klotz
Tomasz Kołakowski
Arkadiusz Koper
Antoni Michalak
Jerzy Nowiński
Krzysztof Olczak
Jan Perzyna
Andrzej Pietrzak
Henryk Przewłocki
Antoni Rudowicz
śp. Janusz Sobecki
Czesław Wieder
Henryk Zatorski
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III kadencja 1998 - 2002
Wójt Gminy Nadarzyn: śp. Janusz Grzyb
Przewodniczący Rady Gminy:
Arkadiusz Koper/śp. Barbara Makowska
Radni Gminy Nadarzyn:
Ireneusz Bieńkowski
Jan Buczek
Iwona Ertner –Jabłońska
Marcin Karczamrczyk
Tomasz Kołakowski
Piotr Kozłowski
Tomasz Muchalski
Jerzy Nowiński
Krzysztof Olczak
Jan Perzyna
Andrzej Pietrzak
Henryk Przewłocki
Tomasz Stawarski
Danuta Wacławiak
Włodzimierz Wencel
Włodzimierz Wiśniewski
Henryk Zatorski
IV kadencja 2002 - 2006 r.
Wójt Gminy Nadarzyn: śp. Janusz Grzyb
Przewodniczący Rady Gminy:
Piotr Kozłowski
Radni Gminy Nadarzyn:
śp. Roman Dąbrowski
Iwona Erner –Jabłońska
Tomasz Muchalski – rezygnacja 2003/Andrzej
Jakubowski
Sylwester Karolak
Piotr Kozłowski
Michał Krupiński
śp. Barbara Makowska
Wiesława Mlekicka- po ponownych wyborach
w 2005 r. śp. Jacek Bajerski
Jan Perzyna
Małgorzata Pieńkowska
Henryk Przewłocki – po ponownych wyborach
w 2005 r. Marcin Karczmarczyk
Danuta Wacławiak
Włodzimierz Wencel – po ponownych
wyborach w 2005 r. Eugeniusz Kucharski
Włodzimierz Wiśniewski
Henryk Zatorski
V kadencja 2006 - 2010
Wójt Gminy Nadarzyn: śp. Janusz Grzyb
Przewodniczący Rady Gminy: Piotr Kozłowski
śp. Jacek Bajerski/Renata Bajerska
śp. Roman Dąbrowski /Andrzej Jakubowski
Sylwester Karolak
Michał Krupiński
Eugeniusz Kucharski
Piotr Kozłowski
Bogdan Osiński
Jan Perzyna
Andrzej Pietrzak
Marian Piotrkowicz
Danuta Wacławiak
Andrzej Wójcicki
Włodzimierz Wiśniewski
Henryk Zatorski

06 (253) czerwiec 2020

VI kadencja 2010 - 2014
Wójt Gminy Nadarzyn: śp. Janusz Grzyb
Przewodnicząca Rady Gminy: Danuta Wacławiak
Radni Gminy Nadarzyn:
Renata Bajerska
Andrzej Jakubowski
Marcin Karczmarczyk
Sylwester Karolak
Dawid Koper
Michał Krupiński
Eugeniusz Kucharski
Jan Perzyna
Andrzej Pietrzak
Marian Piotrkowicz (rezygnacja 2013r.)/ Krzysztof
Burakowski
Maciej Szmel
Danuta Wacławiak
Włodzimierz Wiśniewski
Andrzej Wójcicki
Elżbieta Zdzebel
VII kadencja 2014 - 2018
Wójt Gminy: śp. Janusz Grzyb/zmarły w trakcie
kadencji/od marca 2018 r. Dariusz Zwoliński
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn:
Danuta Wacławiak
Radni Gminy Nadarzyn:
Krzysztof Burakowski
Paweł Ciemiński
Katarzyna Jach
Andrzej Jakubowski
Dariusz Jakubowski
Sylwester Karolak
Bożena Kapitan
Piotr Miszczuk mandat wygaszony w 2015 r.
wyrokiem NSA/Eugeniusz Kucharski
Jan Perzyna
Andrzej Pietrzak
Marcin Zaborowski mandat wygaszony w 2015 r.
wyrokiem NSA/Tomasz Siwa
Małgorzata Wąsiewcz
Elżbieta Zdzebel
Jacek Żukowski
VIII kadencja 2018 - 2023
Wójt Gminy: Dariusz Zwoliński
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn:
Danuta Wacławiak
Radni Gminy Nadarzyn:
Kucharski Eugeniusz
Siwa Tomasz
Zdzebel Elżbieta
Wasilewski Andrzej
Pietrzak Andrzej
Żukowski Jacek
Burakowski Krzysztof
Kościelnicka Elżbieta
Karczmarczyk Marcin
Perzyna Bogdan
Jakubowski Dariusz
Karolak Sylwester
Kucharski Mieczysław
Perzyna Jan

Zapraszamy do obejrzenia wystawy dotyczącej
30 lecia samorządu Gminy Nadarzyn, znajdującej
się przy placu Poniatowskiego w Nadarzynie.
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Wznawiamy akcję kastracji, sterylizacji
oraz czipowania zwierząt
właścicielskich w naszej Gminie!
W tym roku to już drugi etap akcji zapobiegania
bezdomności zwierząt, na którą Dariusz Zwoliński
- Wójt Gminy Nadarzyn oraz Rada Gminy Nadarzyn zabezpieczyli dodatkowe środki finansowe.
Efekty działań: w 2020 r. bezdomność w Gminie Nadarzyn, równa się tylko 1 bezdomny pies.
Bardzo życzylibyśmy sobie utrzymania tego wyniku, dlatego już teraz zapraszamy Was do lecznicy Centrum Weterynaryjne Marcin Szulc oraz
Przychodnia weterynaryjna Vetica na bezpłatne
zabiegi kastracji i czipowania Waszych zwierząt.
Joanna Romanowska
podinsp. d/s zwierząt
i ochrony środowiska
SG Nadarzyn

Nadarzyńska Koperta Życia
„Koperta życia” – to zestaw informacji przeznaczonych dla służb medycznych i ratowniczych,
w przypadku zaistnienia krytycznej sytuacji, w celu ratowania życia i zdrowia. Zawiera ona
ulotkę do wypełnienia, umieszczoną w etui-kopercie plastikowej wraz z naklejką na lodówkę.
W ulotce należy umieścić najważniejsze informacje o: stanie zdrowia, jednostkach chorobowych,
alergiach, alergiach na leki, przyjmowanych lekach, grupie krwi, kontaktach do najbliższych,
danych osobowych (w tym nr pesel) oraz daty wypełnienia dokumentu. Pakiet z takimi informacjami powinien znajdować się w kuchni w pobliżu lodówki lub na lodówce – rekomendacja służb
medycznych.
Od naszej postawy, ochrony własnej i ludzi nam bliskich, ale przede wszystkim, od postawy
wobec całej naszej społeczności w dobie pandemii, zależy bardzo wiele. Solidarność, empatia
i chęć pomagania innym cieszy ogromnie! Dlatego z wielką radością przyjęta została inicjatywa
mieszkańca naszej gminy, pana Sławomira Kobackiego (www.dlaseniora.pl), który ufundował
500 szt. „Kopert życia” dla najbardziej potrzebujących mieszkańców: osób samotnych, starszych,
niepełnosprawnych, będących pod opieką Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Gorąco dziękujemy w imieniu społeczności Gminy Nadarzyn!
Dla Państwa,na kolejnej stronie, przygotowaliśmy ulotkę „Nadarzyńską Kopertę Życia”. Wytnij
i uzupełnij, w celu dostarczenia służbom medycznym pełnej informacji, w jak najkrótszym czasie.

Życie i zdrowie jest najważniejsze.
Małgorzata Sałagan-Zimny
Członek Rady
Sołeckiej w Rozalinie
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NADARZYŃSKA KOPERTA ŻYCIA
Wiadomości Nadarzyńskie
Imię: ……………………………………..
Nazwisko: ……………………………….
Data urodzenia: …………………………
Wzrost: …………………………………..
Waga: ……………………………………
Pesel: ……………………………………

Data wypełnienia Nadarzyńskiej Koperty Życia: …………………
Alergie:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Uczulenia na leki:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Przyjmowane leki:

WYTNIJ

Nazwa leku
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Dawka

Ile razy dziennie Od kiedy
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Wiadomości przewlekłe:
Nadarzyńskie
Choroby

……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
Operacje/ zabiegi:
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………..
Upoważniam osobę do kontaktów ze szpitalem:
Imię i Nazwisko

Numer telefonu

Pokrewieństwo

Potwierdzam zgodność wszystkich informacji podanych w karcie informacyjnej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszej karcie w celu ochrony zdrowia przez służby
medyczne. Przetwarzanie niniejszych danych osobowych w innym celu lub przez inną osobę nieuprawnioną skutkuje
odpowiedzialnością karną z art.49. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz.922).

…………………………
Data

………………………………
Czytelny podpis

…………………………………
Podpis i pieczęć lekarza

Numery alarmowe 112 oraz 999
Ważne telefony:
SPG ZOZ w Nadarzynie
(22) 739-48-40, (22) 729-91-47

„Nadarzyńska Koperta Życia” jest opracowaniem własnym. Powstała po konsultacji z lekarzami. (MSZ)

16

06 (253) czerwiec 2020

WYTNIJ

Sanepid 798-498-471
Całodobowa infolinia 800-190-590

WYTNIJ

Wiadomości Nadarzyńskie

BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83
Miło nam poinformować, że jednostka OSP Młochów dzięki staraniom Gminy Nadarzyn oraz wójta
Dariusza Zwolińskiego zakupiła 12 nowych kompletów ubrań specjalnych DEVA F-M Deva Tiger
Plus + Lekka kurtka Bushfire, co przyczyniło się do
podniesienia poziomu naszego bezpieczeństwa.

Wśród zdarzeń i interwencji, w ostatnim
miesiącu, w których brała udział nadarzyńska
jednostka OSP był m.in. tragiczny pożar
w Starej Wsi przy ul. Nastrojowej.
Szanowni Państwo, tragedia ta dotknęła rodzinę
naszego Druha Mariusza Parchana.
Zwracamy się z prośbą o pomoc, liczymy na
solidarność druhów oraz sympatyków
OSP Nadarzyn.
Prosimy o udostępnianie podanego poniżej
linka oraz wpłaty nawet te symboliczne.
https://zrzutka.pl/czgd77

Bardzo dziękujemy
Krzysztof Hamernik Naczelnik OSP Nadarzyn

Strażacy z OSP Młochów i OSP Nadarzyn
#GaszynChallenge
Nasi strażacy zostali nominowani przez inne jednostki OSP w GaszynChallenge. Jest to akcja charytatywna, która polega na zrobieniu gremialnie 10 pompek lub przysiadów, nagrywając to i umieszczając
w internecie i na swoim profilu Fb w ciągu 48 godzin.
Następnie wpłacając darowiznę na rzecz, wybranego chorego dziecka oraz nominowanie innych do
zrobienia tego samego. Pompki robią strażacy, policjanci, żołnierze i przedstawiciele różnych instytucji. Challenge naszych strażaków był dla malutkiej Zosi z podpłockich Niszczyc w Gminie Bielsk.

Więcej o działaniach gminnych strażaków czytaj na profilach fb:
OSP Nadarzyn, OSP Młochów
06 (253) czerwiec 2020
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V Sesja Rady Seniorów Gminy Nadarzyn
10 czerwca radni seniorzy obradowali na terenie Pastewnika. Podczas sesji poruszano tematy związane
z aktywnością oraz wsparciem seniorów w czasie pandemii koronawirusa.
W wydarzeniu uczestniczył Dariusz Zwoliński - Wójt
Gminy Nadarzyn, który mówił o formach wsparcia
oferowanych przez gminę. Swoje działania zaprezentował również Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
W trakcie sesji przedstawiona została informacja Stowarzyszenia Seniorów dotycząca wsparcia finansowego dla seniorów w trudnej sytuacji w czasie pandemii
COVID-19.
red.
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
RADET – klimatyzacja. Rekuperacja. Pompy ciepła.
Montaż, serwis. Warszawa i okolice. Tel. 601 397 784;
radet@radet.pl; www.radet.pl
Anteny TV – montaż, ustawianie, naprawy, serwis,
tel. 883 997 800
Sprzedam działki budowlane o pow.1500 m kw.
w Starej Wsi, ul. Głogowa 37, tel. 600 283 038
Pilnie poszukujemy sekretarki ze znajomością
j. angielskiego, praca w Nadarzynie,
tel: 22 729 78 87, sekretariat@ekomtk.pl
Germanista z wieloletnim stażem udziela lekcji języka
niemieckiego na każdym poziomie. Tel: 660 560 540

Pogotowie ogrodnicze. Wycinki drzew, prace porządkowe.
Ogrody pielęgnacja i wykonanie. Przyłącza kanalizacyjne
od budynku do studzienki. Drenaże i odwodnienia rynien.
Remonty. Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481

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

Zeskanuj
i sprawdź
ofertę
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Pani z Ukrainy, wykształcenie – szkoła gastronomiczna,
doświadczenie w restauracji, przedszkolu, cateringu, - poprowadzi dom, zaopiekuje się starszą osobą, duże doświadczenie w Polsce! - ew. praca w zawodzie,
Okolice Strzeniówki, Nadarzyna. Tel. 511 069 550
Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Ogrodzenia, balustrady, schody i inne. Tel.785 063 795

06 (253) czerwiec 2020

19

Wiadomości Nadarzyńskie

20

06 (253) czerwiec 2020

Wiadomości Nadarzyńskie

List
Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Kancelaria parafialna w dni powszednie czynna
codziennie rano pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon. - pt.16.30 - 17.30.
Tel. 22 739 76 20
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
ks. Andrzej Wieczorek
Internet: www.parafianadarzyn.pl,
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Caritas przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie

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

Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
tel. 728 947 323

Fundusz Solidarności
Nadarzyn
Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Nadarzyn, GOPS wraz z parafią w Nadarzynie, nadarzyńskim Caritas, oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej, mające doświadczenie w zbiórkach na
rzecz osób potrzebujących stworzyli specjalny fundusz solidarnościowy. Jego celem
jest pomoc w ten sposób osobom, które w tym czasie potrzebują wsparcia.
Pomoc będzie polegała na tym, iż za zebrane pieniądze zakupimy m.in. bony na
artykuły pierwszej potrzeby do zrealizowania w sklepach na terenie naszej gminy.
Wpłaty od osób fizycznych, jako darowizna będą zwolnione z podatku.
Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się pomóc nie tylko osobom, które dotknie kryzys, ale także wesprzeć naszych lokalnych przedsiębiorców.

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:

PEKAO S.A. 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961
z dopiskiem „Nadarzyn”

Z góry dziękujemy
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Ważne telefony
Policja
997
Komisariat Nadarzyn: 2 729 81 77
Komenda Pow. Pruszków:
22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna 		
998
Pruszków
22 758 62 52 		
		
22 758 77 01
OSP Nadarzyn 22 729 81 83
OSP Młochów 22 729 91 99
Straż Gminna 22 720 08 67
Pogotowie gazowe
992
Gazownia Warsz. O/Pruszków
22 758 85 46
Pogotowie energetyczne 991
Pogotowie energ. Konstancin Jez.
22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe
999
Pruszków 			
22 755 52 22			
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn
22 729 81 28
Młochów
22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn)
22 356 03 01 (03)
Urząd Gminy Nadarzyn
Sekretariat		
22 729 81
85 w. 100, 101
Fax		
22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej 22 729 81 93
w. 161,162
22 729 81 98 w. 151, 152,153,
Referat Działalności Gospodarczej
w. 172
Referat Inwestycji 22 739 97 06 w.
126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu
w.
110 - 116
Referat Realizacji Podatków i Opłat w.
121- 124, 120
Kasa
w. 203
Referat ds. zamówien publicznych i
funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji w. 165,166, 167
Gminny Zespół Oświatowy.
w. 290, 291
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz ochrony
informacji niejawnych 		
w. 197
06 (253) czerwiec 2020

Samodzielne stanowisko ds. audytu
w. 195
Wydział Komunikacji - filia w Nadarzynie 22 739 73 44
w. 171
Biuro Rady Gminy		
22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:		
Dowody osobiste			
22 729 89 14
Ewidencja Ludności
22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.
22 729 81 73;
w. 183, 184, 185, 186, 187 tel/fax
22 739 73 20
świadczenia rodzinne
22 739 97 07
Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami
pracy wodociągowe:			
503 755 217
kanalizacji sanitarnej: 22 729 83 20;
516 378 261
Starostwo Powiatowe:
Sekretariat 			
22 738 14 00
Fax 				
22 728 92 47
Nadarzyński Ośrodek Kultury
22 729 89 15
Gminny Ośrodek Sportu 		
22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy
Gimnazjum/LO 22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn
22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”
w Nadarzynie
		
22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie
22 729 90 47
Żłobek w Ruścu
22 724 50 66
Liceum w Nadarzynie 22 739 96 90;
22 739 98 16
SP Kostowiec 22 729 91 69
SP Młochów 22 729 91 40
SP Nadarzyn 22 729 81 66
SP Rusiec 22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska		
22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie		
22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie		
22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy		
22 729 81 65

Przedszkole „Maluch”		
22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”		
607 615 231
Przedszkole „Jupik”		
22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”
695 743 265
Przedszkole „Bajkowy Lasek”
502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi 519
743 727; 22 729 94 37
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie
502 936 482
Niepubliczna Szkoła Podstawowa
Pitagoras tel. 728 52 52 54
Fundacja Kultury Informacyjnej w
Nadarzynie				
22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie 22 729 89
13
Biblioteka w Młochowie 22 729 90
09
Urzędy Pocztowe:
05-830 Nadarzyn 22 729 81 18
05-831 Młochów 22 729 91 48
Apteki:
ul. Błońska 6 B 22 729 88 31
ul. Sitarskich 1 22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a
663 913
821
22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1 22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka 22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody): 22 739 57
25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie
22 739 76 20
22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie 		
22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych
w Kostowcu
22 729 94 85
pw. św. Jana Pawła II w Ruścu
tel. 607 403 080
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Kostowcu 22 729 94 37; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi
w Kostowcu
22 729 94 37; 517 541 169;
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia
Sióstr MB Miłosierdzia w Walendowie 		
22 729 88 80 lub 81
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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.

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 1 i 2

imienny

[zł]

dopłata
gminy

30
dniowy

N

120

60

U

60

30

90
dniowy

N

330

130

U

165

65

Koszt pasażera

[zł]

dopłata
gminy

N

72

40

U

36

20

N

212

70

U

106

135

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 2
30
dniowy

imienny
90
dniowy

Basen „KAPRY” w Pruszkowie; Bilety wstępu na 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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Koszt pasażera

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

ZDROWIE i URODA:

Salon Urody; ul. Młochowska

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

Salon Urody - Studio Fryzur,
ul. Młochowska 137, Rozalin; 5%
ogólny zakres usług gratisy przy
zakupie kosmetyków po wybraniu
usługi koloryzacji.

Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7,

Kajetany. 10% ogólny zakres usług

Salon Fryzjerski Marzena, ul.

Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres
usług

Salon

Piękności

Eli,

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

Centrum Depilacji Laserowej;

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

USŁUGI:

WIDOK Z NIEBA, ul. Młochowska

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

CENTER – GAZ USŁUGI GAZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;
tel. 511 929 559; 5 % budowa instalacji gazowej
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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 - wykończenio06 (253) czerwiec 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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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:
Chast R.: Porozmawiajmy
o czymś przyjemniejszym
Kiedy Roz,
jedyne i późne
dziecko
swych rodziców, po niemal 10 latach
nieobecności
odwiedza dom
rodzinny, zszokowana
odkrywa, że jej matka i ojciec
z dziarskich emerytów zmienili się
w nieradzących sobie z codziennością staruszków. Ktoś powinien się
nimi zająć, zorganizować życie,
a przede wszystkim uświadomić, że
nie są w stanie dalej żyć sami. Cóż,
kiedy oni zwykle unikali rozmów
na niewygodne tematy. Po prostu
nie przyjmowali ich do wiadomości.
Ta historia wydarzyła się naprawdę. Roz Chast, uznana rysowniczka
„New Yorkera” i autorka kilku powieści graficznych dzieli się swoją
historią i w zabawny, pełen humory, wzruszający sposób pozwala
oswoić się z tematem, który dotyczy
prawie każdego z nas – momentu
przedefiniowania ról, gdy musimy
stać się opiekunami swoich rodziców, a potem przygotować się na
ich odejście…
Leunens C.: Niebo na uwięzi
Johannes,
gorliwy członek Hitlerjugend, dorastający w latach
czterdziestych
w Austrii po
aneksji przez
Trzecią Rzeszę, po ciężkim
urazie
podczas
nalotu odkrywa, że jego rodzice
ukrywają żydowską dziewczynę
imieniem Elsa. Początkowa zgroza, jaka go ogarnia, przeistacza
się w zainteresowanie, a następnie
w miłość i obsesję. Po zniknięciu
rodziców Johannes odkrywa, że jest
jedyną osobą świadomą obecności
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Elsy w domu, jak również jedynym
człowiekiem
odpowiedzialnym
za jej przetrwanie. Manipulując
i poddając się manipulacji, Johannes obawia się końca wojny: wraz
z nią nadejdzie perspektywa utraty
Elsy i koniec ich związku obejmującego pasję i obsesję, podległość
i apatię, miłość i nienawiść.
Z inspiracji książką powstał film
w reżyserii Taiki Waititiego „Jojo
Rabbit”.
Dolot M.: Zabić głodem. Sowieckie ludobójstwo na Ukrainie
W roku 1929
Józef
Stalin
nakazał skolektywizować
wszystkie ukraińskie
gospodarstwa
rolne. W kolejnych latach
przez
ukraińskie
wsie
przetoczyła się brutalna radziecka
kampania konfiskat, terroru i morderstw. Resztki żywności pozostałe
po rekwizycjach nie wystarczyły do
wyżywienia ludności. W rezultacie
nastąpiła klęska głodu, w czasie
której zmarło blisko siedem milionów Ukraińców. Ta poruszająca
relacja człowieka, który przetrwał
wielki głód na Ukrainie, jest opisem codziennej konfrontacji mło-

dego Mirona Dolota z beznadzieją
i śmiercią. To także opowieść o zachowaniu godności w obliczu barbarzyńskich poczynań i poniżenia,
a także akt oskarżenia wymierzony
w ten rozdział radzieckiej historii,
którego istnieniu rosyjscy przywódcy wciąż jeszcze zaprzeczają.
Warszewski R.: Dzikowska.
Pierwsza biografia legendarnej
podróżniczki
Dziennikarka, legendarna redaktorka
„Kontynentów”,
gwiazda telewizji, współtwórczyni programu „Pieprz
i
wanilia”,
krytyczka
i kolekcjonerka sztuki. Jej droga na szczyty nie
była łatwa. Za swoje odważne decyzje często musiała płacić wysoką
cenę. W świecie pełnym wielkich
podróżników wybierała własną drogę, przecierając szlaki kolejnym
globtroterkom. Z życia czerpała, ile
się tylko da. Także w miłości, ramię
w ramię z Tonym Halikiem. Pierwsza biografia Elżbiety Dzikowskiej
to opowieść o niezwykłej kobiecie
i jej życiu pełnym pasji i wyzwań.
Odkrywa nieznane dotąd fakty
i pozwala zrozumieć jej fenomen.
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Wa ka c j e z a u d i o b o o ka m i !

Do samochodu lub na poranne
bieganie, gdy pada deszcz lub na
plażę, do pracy lub odpoczynku,
dla dorosłych i dla dzieci – audiobooki są dobre na wszystko!
A w naszych placówkach jest spory wybór, zapraszamy!

Stanecka Z.: Basia i słodycze
Basia to współczesna, zabawna
i mądra dziewczynka, która pomoże twojemu dziecku zrozumieć
świat oraz dowie się jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Tytułowa bohaterka uwielbia słodycze
i ogromnie żałuje, że nie może ich
jeść codziennie… Jeśli twoje dziecko jest uzależnione od słodkości to
koniecznie musi posłuchać kolejnej
historii o Basi, w której dowcipnie
ukazano skutki obżarstwa.
Widzowska A.: Psierociniec
W Psierocińcu mieszkają samotne psy. Ich oczy są smutne, a ogony merdają bardzo rzadko. Jednak
zwierzęta wierzą w to, że w końcu
pokocha je jakiś człowiek. Rudy
kundelek Remik postanawia spełnić
psie marzenia układając zaczarowane wiersze. Czy uda mu się znaleźć
domy dla czworonożnych przyjaciół? A kto spełni marzenie Remika?
Beręsewicz P. : Więcej niż klub
Filip (ksywka: Messi) i Marek (ksywka: Ronaldo) żyją piłką.
Drużyna jest ich drugą rodziną,
trener drugim ojcem, a wtykająca
we wszystko nos menedżerka Ewa
(z ich klasy) byłaby nawet całkiem
dobrym materiałem na… dziewczynę? Niestety – te szczere uczucia
nie wpływają na grę osiedlowego
klubu Fruteksu Pięknogóra. Drużyna jest słaba. Kolejni trenerzy rozkładają ręce, sponsor się wycofuje,
a wyniki meczów wołają o pomstę
do nieba. Czy nowy trener poprowadzi chłopaków do zwycięstwa? Czy
naprawdę zna tego prawdziwego
Messiego? I czy pomoże chłopakom
spełnić marzenia o grze w hiszpańskiej lidze?
Krokos D.: Złodzieje planet
Dwunastoletni Mason Stark i kilkunastu jego kolegów z Akademii
Ziemskiego Dowództwa Kosmicznego odbywają krótki, rutynowy lot
na pokładzie SS „Egipt”, by zaliczyć
odpowiednią liczbę wylatanych
w kosmosie godzin. Jednak wszystko się zmienia, kiedy okręt zostaje
zaatakowany przez Tremistów –
obcą rasę, która od sześćdziesięciu
06 (253) czerwiec 2020

lat toczy wojnę z ludźmi. Ponieważ
kapitan i część załogi giną, a pozostali odnoszą rany bądź trafiają do
niewoli, tylko kadeci mogą ostrzec
ZDK. Mason musi poprowadzić kadetów, by w śmiałej akcji odzyskać
„Egipt”, uratować ocalałych i odebrać Tremistom broń, zanim będzie
za późno.

Wicha M.: Rzeczy, których
nie wyrzuciłem
Co zostaje po śmierci bliskiej
osoby? Przedmioty, wspomnienia,
urywki zdań? Narrator porządkuje
książki i rzeczy pozostawione przez
zmarłą matkę. Jednocześnie rekonstruuje jej obraz – mocnej kobiety,
która w peerelowskiej, a potem kapitalistycznej rzeczywistości umiała
żyć wedle własnych zasad. W tej
książce nie ma sentymentalizmu –
matka go nie znosiła – są za to czułość, uśmiech i próba zrozumienia
losu najbliższej osoby. Jest też opowieść o tym, jak zaczyna odchodzić
pierwsze powojenne pokolenie, któremu obiecywano piękne życie.
Kossak S.: O ziołach
i zwierzętach
Żeby się zachwycać, nie trzeba
mieszkać w lesie – wystarczy rozejrzeć się przed blokiem, w parku,
nad strumykiem. Wszędzie wokół
rosną rośliny pozornie banalne. Żyją
zwierzęta, na które na co dzień nie
zwraca się uwagi. Ale dzięki Simonie Kossak okazuje się, że żadne z
nich nie jest zwykłe ani banalne: są
trujące rośliny, które uzdrawiają, takie, którymi przepędzano złe uroki,
i takie, które najlepiej leczyły rany
głowy. Poznamy zwyczaje seksualne korników, pokojową naturę
dzików i przekonamy się, czy dy-

mówki zimują w mule na dnie zamarzniętych jezior. Pojawią się też
żurawie, sarny, wilki, rysie, rusałki
i ropuchy.
Obama M.: Becoming.
Moja historia
Michelle Obama opisuje doświadczenia, które ją ukształtowały – od
dzieciństwa w południowym Chicago, przez lata godzenia macierzyństwa z karierą, aż do czasu spędzonego w najsłynniejszym domu
świata. Z niebywałą szczerością,
odwagą i humorem odkrywa kulisy swojego życia rodzinnego. To
zaskakująco intymny rozrachunek
z życiem kobiety wrażliwej i stanowczej, która konsekwentnie odmawiała spełniania oczekiwań innych i której historia zachęca, by
pójść w jej ślady.
Noguera A.: Malarka gwiazd
W roku 1934 Diego, Elisa i Martín uciekają z niespokojnej Hiszpanii i wyjeżdżają do Francji, gdzie
rozpoczynają nowe życie. Elisa
spełni tu swoje największe marzenie, zostanie malarką i wejdzie do
magicznego świata paryskich galerii. Tymczasem na Paryż padnie cień
drugiej wojny światowej i zdrada
i barbarzyństwo zrujnują ich marzenia… Siedemdziesiąt lat później
Diego chce przed śmiercią uporać
się z demonami przeszłości, z nadzieją, że to przywróci mu spokój
sumienia. Violeta, jego wnuczka,
wyruszy z dziadkiem w podróż do
Asturii, jego ziemi rodzinnej, gdzie
nigdy nie miał odwagi powrócić.
Będzie to podróż, która sprawi, że
Violeta całkowicie przebuduje swoje życie.
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Budujemy letnią czytelnię!

W zeszłym roku przekazywaliśmy miłą dla nas informację, iż Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn po raz
kolejny znalazła się w grupie laureatów konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowanego
przez Fundację Santander Bank Polska SA. Otrzymane
dofinansowanie przeznaczone miało być na stworzenie
„letniej czytelni” - relaksującej strefy i inspirującego
miejsca dla czytelników oraz mieszkańców gminy.
Niestety, sytuacja epidemiczna pokrzyżowała nasze
plany i opóźniła realizację projektu. Kilka dni temu, na
trawniku sąsiadującym z Filią Biblioteki w Młochowie,
wyrosła altana a już niedługo dokoła pojawi się dodatkowa infrastruktura w postaci kwietników i leżaków,
które pozwolą na zorganizowanie miejsca wypoczynku
z książką. Niebawem pochwalimy się zakończeniem
prac i gotową „letnią czytelnią”.
O bibliotece: www.biblioteka.nadarzyn.pl

Beata Fedorko Dyrektorka Biblioteki
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;
e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

Wyniki konkursów
uczyciel przygotowujący
Agnieszka Kmieć.
W kategorii
Uczniowie Szkół
Ponadgimnazjalnych:
I miejsce zajęła Pola
Lężak uczennica Liceum
Ogólnokształcącego im.
Jana Pawła II w Nadarzynie za tekst „Pandemia”.
II miejsce Kinga Bąbik uczennica Liceum
Ogólnokształcącego im.
Jana Pawła II w Nadarzynie za tekst „26 kwietnia”- nauczyciel przygotowujący Beata Syrek.
III miejsce ex aequo
Szymon Chmielewski
uczeń Liceum Ogólnokształcącego im. Jana
Szymon Wilk laureat pierwszej nagrody w konkursie „Zarzuć sieć na wiersz” Pawła II w Nadarzynie
za tekst „Kartka z pamiętDrodzy Uczestnicy,
W ostatnich miesiącach Nadanika” - nauczyciel przygotowujący
dziękujemy za Wasze
rzyński Ośrodek Kultury przeproBeata Syrek.
interpretacje, poczucie humoru,
wadził online dwa konkursy – reMaja Wróblewska uczennica
kreatywność i dobrą zabawę
cytatorski „Zarzuć sieć na wiersz”
Liceum Ogólnokształcącego im.
i literacki „Dziwny jest ten świat”.
Jana Pawła II w Nadarzynie za tekst
Głównym założeniem konkur„Zarzuć sieć na wiersz” przepro„Jedenasty marca” - nauczyciel
su literackiego „Dziwny jest ten
wadzono w trzech kategoriach wieprzygotowujący Beata Syrek.
świat” było stworzenie możliwości
kowych.
Wyróżnienie otrzymał Mateusz
dzieciom i młodzieży do twórczej
Nagrody otrzymali:
Jakubowski również uczeń Liceum
ekspresji, jako reakcji na rzeczywiw kategorii klasy IV-VI
Ogólnokształcącego im. Jana Pawła
stość pandemii.
I miejsce Szymon Wilk, za fragw Nadarzynie za tekst „Z pamiętniKonkurs przeprowadzono w dwóch
ment wiersza Jana Brzechwy „Opoka Introwertyka” - nauczyciel przykategoriach wiekowych klasy IV-VIII
wiedział dzięcioł sowie”.
gotowujący Beata Syrek.
oraz w kategorii Szkoły PonadgimII miejsce Patryk Małolepszy, za
nazjalne.
wiersz Jana Brzechwy „Baran”.
Drodzy Uczestnicy,
w kategorii uczestnicy grup, dudziękujemy za
W kategorii klasy IV-VIII:
etów i trio.
I miejsce zajęła Julia Regulska
I miejsce jury przyznało najwszystkie
uczennica Szkoły Podstawowej
młodszej uczestniczce konkursu
nadesłane
prace.
w Młochowie za tekst „KoronawiMai Sielskiej oraz jej Rodzicom,
rus” - nauczyciel przygotowujący
którzy także wykonali wiersz BrzeAgnieszka Kmieć.
chwy pt. „Żuk”.
Dziękujemy
II miejsce – Wiktoria Lech
Nagrodę Publiczności, (która poza możliwość
uczennica Szkoły Podstawowej im.
legała na zdobyciu jak najwiękW. Doroszewskiego w Nadarzynie
szej liczby „lajków” na Facebooku
spojrzenia na
za tekst „Pandemia zaatakowała” NOK) otrzymał Szymon Wilk, lauświat Waszymi
nauczyciel przygotowujący Marianreat I miejsca w kategorii IV-VI
oczami,
na Sosińska.
Jury przyznało także Wyróżnienie
III miejsce - Alina Tomaszew- otrzymała je Marta Fałkowska
za poświęcony czas
ska uczennica Szkoły Podstawoza wiersz Agnieszki Osieckiej „Nie
i stworzenie małej
wej w Młochowie za tekst „Świat
żałuję”.
„kroniki pandemii”.
odwrócony do góry nogami” - na06 (253) czerwiec 2020
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Edukacja filmowa

Przygotowujemy projekt Nowe Horyzonty Edukacji
Filmowej w NOK - w sezonie 2020/2021 po raz pierwszy w NOK. Odbędzie się siedem projekcji przeznaczonych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zapisy od
15 maja do 5 października na stronie nhef.pl w zakładce
„Dla nauczycieli”: http://panel.nhef.pl/zgloszenie/. Koszt
biletu na pojedynczy seans to 10 zł., za karnet na cały
cykl zapłacicie 50 zł. Zapraszamy szkoły ponadpodstawowe do współpracy.
Projekt Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej przygotowany został przez Dział Edukacji Stowarzyszenia
Nowe Horyzonty. Jest to organizacja pozarządowa, mająca na celu upowszechnianie ambitnej sztuki filmowej
spoza głównego nurtu, również wśród dzieci i młodzieży. W ramach projektu, do którego Państwa zapraszamy prezentowane są cykle filmowe przeznaczone dla
przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych, dostosowane do określonej grupy wiekowej i poprzedzone krótką prelekcją związaną
z tematyką filmu. NHEF zapewnia również scenariusze
lekcji dla nauczycieli (do wykorzystania w szkole po seansie, przygotowane przez nauczycieli uczestniczących
w projekcie). My na najbliższy sezon wybraliśmy cykl
„Trudne tematy”; https://nhef.pl/program/cykle/trudne-tematy; przeznaczony dla szkół ponadpodstawowych.
Jeśli nasza propozycja spotka się z zainteresowaniem nie
wykluczamy rozszerzenia projektu na inne grupy wiekowe i cykle w kolejnych sezonach.
Projekcje zaplanowaliśmy na
godzinę 12:00 w dniach:
23/10/2020 – „Komunia” – A. Zamecka / Polska / 2016
/ 73’
19/11/2020 - „Green Book” – P. Farelly / USA / 2018
/ 130’

06 (253) czerwiec 2020

18/12/2020 – „Amy” - A. Kapadia / USA, Wielka Brytania / 2015 / 127’
14/01/2021 - „Mój piękny syn” - F.V. Groeningen /
USA / USA / 111’
12/02/2021 - „Cały ten cukier” - D. Rameau / Australia
/ 2014 / 90’
11/03/2021 - „Lato 1993” - C. Simón / Hiszpania /
2017 / 96’
09/04/2021 - „Córka trenera” - Ł. Grzegorzek / Polska
/ 2018 / 93’
Opis cyklu:
Nie jest łatwo zrozumieć współczesny świat, a równie
skomplikowane są międzyludzkie relacje. Jednak zmagania młodego człowieka z codziennymi problemami
stanowią miarę jego człowieczeństwa. Nic, co ludzkie,
nie jest mu obce, a różne postawy i próby mierzenia się
z trudnymi tematami są okazją do odkrywania prawdy
o świecie, o innych i o sobie.
Filmowe historie w cyklu „Trudne tematy” zachęcają
do stawiania niewygodnych pytań, rozważań nad rozwiązaniami i poszukiwania odpowiedzi albo chociaż wskazówek. Bo przecież człowiek to tajemnica, a spotkania w kinie
pozwalają dotknąć problemów, mierzyć się z dylematami
etycznymi postaci ekranowych, poczuć i przeżywać nieprawdopodobne sytuacje.
Filmy można powiązać z realizacją podstawy programowej do nauczania języka polskiego i wiedzy o społeczeństwie (w odniesieniu do kontekstów literacko-kulturowych, społecznych i historycznych) oraz wykorzystać
podczas lekcji wychowawczych. W poprojekcyjnych
dyskusjach uczniowie będą uczyć się myślenia krytycznego, odwoływać się do systemu wartości, nazywać
problemy, kształtować swoje poglądy i wyrażać emocje.
(https://nhef.pl/program/cykle/trudne-tematy)

Kamila Michalska
Dyrektorka NOK
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SPORT

NADARZYNIANKI Z AWANSEM
DO MISTRZOSTW
MAZOWSZA W KAŻDEJ KATEGORII
MINI SIATKÓWKI

Zespoły Sferis GLKS NADARZYN mają za sobą pracowity
weekend, w którym zgodnie
z oczekiwaniami, w każdej kategorii wywalczyły awans do
Mistrzostw Mazowsza w Mini
Siatkówce!
Siatkarski
weekend
(27-28
czerwca) rozpoczął się Turniejem
Mistrzostw Mazowsza w mini siatkówce - ostatnim Turniejem Eliminacyjnym w kategorii „dwójek”.
Basia Dośpiał i Krysia Perkowska
pod wodzą trenera Krzemińskiego pokonała wszystkie zespoły
w I lidze, zapewniając sobie awans
do Finału Mistrzostw Mazowsza.

Zespół GLKS Nadarzyn w siatkówce plażowej
go wygrały zaledwie dwa mecze
z czterech w swojej lidze, lecz
nie przeszkodziło to w zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu
rozgrywek, turnieju Finałowego
Mistrzostw Mazowsza. W walce w rozgrywkach przeszkodziła
kontuzja, której podczas drugiego
spotkania doznała kapitan zespołu
Nela Miller, której życzymy szybkiego powrotu do zdrowia!

Druga dwójka trenera Carlosa
Beniteza w składzie Magda Białek,
Gabrysia Święcicka, Hania Leśniewicz osiągnęła równie dobry wynik, wygrywając wszystkie swoje
mecze w II lidze.

Również w sobotę, swoje zmagania rozpoczęły starsze zawodniczki
GLKS-u , w eliminacjach do Finału
Mistrzostw Mazowsza Młodziczek
w siatkówce plażowej. W turnieju
wystartowało 9 par z Nadarzyna,
a do zawodów sumie zgłosiło się
42 zespołów. Awans do niedzielnego turnieju głównego uzyskały
dwie pary: Krzemińska/Dośpiał
(zwycięzca eliminacji), Leśniewicz/Jackiewicz.

Kolejne zmagania podjął zespół
Nadarzyna w kategorii „trójek”,
mimo dużych umiejętności i oczekiwań, nadarzynianki pod wodzą
trenera Damiana Krzemińskie-

W niedzielę w Turnieju Głównym
Mistrzostw
Mazowsza
w siatkówce plażowej zagrały dwie
pary prowadzone przez trenerkę
Dominikę Leśniewicz. Para Maja
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„Dwójka” Basia Dośpiał i Krysia
Perkowska z trenerem
Damianem Krzemińskim
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siatkówce - ostatni Turniej Eliminacyjny w kategorii „czwórek”.
Nasza czwórka pod wodzą trenera Michała Jagusiaka pokonując
wszystkie zespoły w pierwszej
lidze zakwalifikowała się do Finału
Mistrzostw Mazowsza!

Następne zmagania Sferis
GLKS Nadarzyn w mini
siatkówce już 8-9 sierpnia
w Finale Mistrzostw
Mazowsza!

Zespół „Trójek”: Julia Dębowska, Nela Miller, Anna Siwik, Małgorzata
Lechman, Anna Kowalczyk
Krzemińska/Tosia Dośpiał wywalczyły w rozgrywkach 6 miejsce,
a para Wiktoria Leśniewicz/Zosia
Jackiewicz zajęły 4 miejsce, tym
samym kwalifikując się do półfinałów, które odbędą się w Kołobrzegu 6-8 lipca. W najbliższym tygodniu czekamy na kolejne zmagania
nadarzynianek, które wezmą udział
w Pucharze Bałtyku. Nadarzyn reprezentować będzie osiem zespołów. Trzymamy kciuki!
Kolejnym przystankiem siatkarskiego weekendu był Turniej
Mistrzostw Mazowsza w mini

Wszystkim zespołom
życzymy powodzenia!

Zespół „Czwórek”

KOLEJNY
SUKCES
KINGI WROŃSKIEJ!
Kinga Wrońska (GLKS) i Basia
Latos (UKS ATENA) mistrzyniami
Mazowsza Kadetek w piłce plażowej!
Zespół GLKS/Atena pokonał m.in
parę Kielak/Cieżkowska ucząca się
na codzień w SMS Spała oraz rok
starszą parę Terlikowska/Leoniak
- Mistrzynie Polski z przed dwóch
sezonów. Tydzień wcześniej Kinga
i Basia wywalczyły brązowy medal
Mistrzostw Mazowsza Juniorek, reprezentując wysoki poziom na tle
innych zespołów.
Serdeczne gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy w półfinale Mistrzostw Polski Kadetek
i Juniorek!

Małgorzata Żwirska
GLKS Nadarzyn
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GOS Nadarzyn

Marsz po zdrowie – wracamy w teren!
Szanowni Państwo,
wstrętny wirus COVID 19 wywrócił nasze życie do góry nogami… Musieliśmy zmierzyć się
z funkcjonowaniem w zupełnie nowych realiach, które zapewne dla
wielu z nas były ciężkie do zniesienia. Dziś krok po kroku wracamy
do normalności. Dla wszystkich
spragnionych aktywności fizycznej
i spotkania z przyjaciółmi, Gminny
Ośrodek Sportu ma kapitalną wiadomość – zapraszamy na kolejną
edycję sportowej przygody nordic
walking. Spotykamy się 18.07.2020
r. w sobotę na Stadionie GOS
w Nadarzynie ul. Żółwińska 20.
Z zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, pod czujnym
okiem naszych licencjonowanych
instruktorów Jarka i Michała, wyruszymy w kilkukilometrowy marsz
(ok. 8 km) w otulinie Nadarzyńskiego Lasu. Na zakończenie dotrzemy
do terenu rekreacyjno-sportowego
Pastewnik, gdzie 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 po sporej dawce wysiłku
fizycznego.

To jeszcze nie wszystko, co dla
Państwa przygotowaliśmy… Przy
ognisku, na uczestników marszu będzie czekał zdobywca Kilimandżaro,
ekspert w obszarach automotywacji,
wzmacniania charyzmy osobistej
i zarządzania energią życiową - Jacek Kopeć. Nasz coach poprowadzi
warsztat - jak dbać o siebie i na
co zwracać uwagę, co robić, czego
nie robić, żeby mieć dobre życie
i zachować wysoki poziom energii
życiowej w każdym wieku. Tym
razem skupimy się na koncepcji o
nazwie Energetyczne DNA, na którą składają się trzy rodzaje energii
życiowej, które w odpowiednich proporcjach
umożliwiają nam sprawne funkcjonowanie w
dowolnych sytuacjach
życiowych. Przeprowadzimy kilka prostych
ćwiczeń dzięki którym
nauczymy się panować
nad poziomem energii
i z powodzeniem stosować ją każdego dnia.
Spotkanie zakończymy
mini sesją śmiechojogi.

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 (po wcześniejszym kontakcie telefonicznym), do 13.07.2020 r. lub do
wyczerpania liczby zgłoszeń, niezbędne jest wypełnienie: karty
zgłoszeń, klauzuli RODO oraz dostarczenie ich do kancelarii Urzędu
Gminy Nadarzyn lub organizatora,
liczba osób ograniczona, dojazd
własny.

START 18.07.2020r.
Sobota, godz. 10.00
Stadion GOS Nadarzyn.
Marcin Rybicki
Gminny Ośrodek
Sportu w Nadarzynie
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