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Szanowni Mieszkańcy!
Rozpoczął się nowy rok szkolny.
We wszystkich gminnych placówkach oświatowych zostały wprowadzone obostrzenia, które mają
ograniczyć ryzyko wystąpienia
koronawirusa. Wiele z tych działań jest z pewnością uciążliwych
dla rodziców, dzieci oraz pracowników oświaty. Najważniejsze jest
jednak dla naszego samorządu,
który jest organem prowadzącym
dla publicznych jednostek oświatowych w Gminie Nadarzyn, zdrowie oraz bezpieczeństwo dzieci
i młodzieży, a także ich najbliższych
i opiekunów. W drugiej kolejności
zrobimy wszystko aby zapewnić
w pełni realizację procesu dydaktycznego, co w dobie pandemii jest
ze sobą mocno powiązane.
W tym celu Urząd Gminy poprzez
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej również cały czas monitoruje
sytuacją epidemiczną na naszym
terenie. Uzyskiwane od powiatowego inspektora sanitarnego oraz
policji dane pozwalają nam bieżąco
określać liczbę osób pozostających
w izolacji i kwarantannie. Obecnie
sytuacja jest stabilna i dużo lepsza
niż na początku pandemii w miesiącach kwiecień-czerwiec br.
Pandemia oraz kryzys finansowy
w Polsce jaki ona wywołała, nie pozostały obojętne na budżet naszego
samorządu. Jednak nie powoduje to
zastoju w gminnych inwestycjach.
W Urzucie zakończyła się budowa
kanalizacji. Obecnie rozpoczną się
prace odbiorowe, które mają doprowadzić jak najszybciej do uzyskania
przez mieszkańców prawa do włączenia się w kanalizację sanitarną.
Kolejne dwie ulice w tym sołectwie zyskały nową nawierzchnię asfaltową: Łączna i Malownicza, czekają jeszcze na wykonanie poboczy.
W roku 2019/2020 Gmina Nadarzyn i Przedsiębiorstwo Komunalne
Nadarzyn zainwestowały w sołectwie Urzut środki wartości ponad 18
mln złotych.
Oprócz wspomnianej kanalizacji oraz asfaltu i destruktu na kilku
ulicach powstały ścieżki rowerowe,
oświetlono ulice Łączną, zmieniono
organizację ruchu i wybudowano
nowe przystanki autobusowe.
W tym roku planowane jest jeszcze położenie destruktu na ulicy
Krańcowej.
Duże zmiany zaszły także w Starej Wsi.
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Trwają prace na ostatnim odcinku
budowy kanalizacji na ulicy Grodziskiej od ulicy Poziomkowej do pętli. Mają zostać zakończone jeszcze
w tym roku.
Ruszyła budowa ostatniego odcinka ścieżki rowerowej od ulicy
Poziomkowej do Rumiankowej
(wzdłuż ulicy Grodziskiej). Koniec
tych prac planowany jest do końca
października.
Ścieżka rowerowa została także
wybudowana w tym sołectwie na
kilku innych ulicach (trwają prace
odbiorowe).
Oświetlony został także plac rekreacyjny, kilka ulic utwardzono
destruktem, pojawiły się nowe przystanki.
W sumie w tym roku samorząd
nadarzyński zainwestował w tym
sołectwie ponad 7 milionów złotych.
Powoli zbliża się do końca budowa ścieżki rowerowej od Młochowa
do granicy gminy w kierunku Przypek.
Powstała nowa przeprawa na rzece
Utracie, wzdłuż drogi tarczyńskiej
wybudowano oświetlenie uliczne od
Młochowa do leśniczówki.
W tym roku powiat pruszkowski
na początkowym odcinku tej drogi
wymieni nakładkę asfaltową. Zaprojektowano także nowe rondo
przy kościele (ulica Platanowa).
Starostwo wystąpiło o dofinansowanie tej inwestycji do Funduszu Dróg
Samorządowych.
W młochowskim parku im. Janusza Grzyba oddano także do użytku
nowy plac zabaw dla dzieci.
W Kajetanach trwa obecnie budowa ulicy Poranka. Na wniosek
mieszkańców Urząd Gminy zmienił projekt w zakresie nawierzchni
asfaltowej na rzecz kostki. Prace
zakończyły się we wrześniu dużo
przed planowanym terminem (twają
odbiory).
W tym roku w Kajetanach planowana jest także budowa placu zabaw dla dzieci na wydzierżawionym
przez Urząd Gminy terenie.
W Strzeniówce na kolejnych
ulicach pojawiły się nowe nawierzchnie asfaltowe i z destruktu. Obecnie trwają prace związane
z oświetleniem wybudowanego
niedawno placu zabaw i tzw: „kieszonkowego parku”. W tej chwili
w urzędzie prowadzone są intensywne prace, które pozwolą w przy-

szłym roku rozpocząć inwestycję
całkowitego
zagospodarowania
tego terenu, który nasz samorząd po
licznych staraniach uzyskał w 2019
roku od Skarbu Państwa.
W Wolicy trwają prace związane
z dokończeniem oświetlenia na ulicy Cygańskiej oraz położeniem destruktu na Ogrodniczej.
Odwodnienie i nowa nakładka asfaltowa pojawiła się na Ogrodowej.
Powstało także kilka odcinków
kanalizacji sanitarnej, kilka jest
jeszcze planowanych w tym roku.
Pojawią się także nowe instalacje
na placu zabaw. Środki na ten cel samorząd pozyskał z Lokalnej Grupy
Działania.
W Walendowie pojawiło się
oświetlenie na nowych ulicach.
Gmina Nadarzyn na początku października ogłosi przetarg na wykonanie kanalizacji i wodociągu
w ulicy Romantycznej. W planach
jest także budowa przeprawy rowerowej na rzece Utracie przy ulicy
Brzozowej.
To tylko część działań w niektórych sołectwach. W każdej miejscowości naszej Gminy pojawiły
się nowe inwestycje w postaci:
oświetlenia, nakładek asfaltowych,
odwodnienia ulic, nakładek z destruktu, ścieżek rowerowych, przystanków autobusowych, urządzeń
rekreacyjnych, nowych odcinków
kanalizacji sanitarnej, czy wodociągu. Trwają także bardzo intensywne
prace związane z tworzeniem projektów oraz uzyskiwaniem pozwolenia na budowę szeregu nowych
dużych inwestycji, które samorząd
będzie chciał realizować w kolejnych latach.
Do najważniejszych z nich należy
m.in.:
• projekt nowego centrum usług
medycznych w Nadarzynie,
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• projekt budowy ulicy Głównej
w Ruścu,
• projekt przebudowy oczyszczalni w Walendowie,
• koncepcja przebudowy Stacji
Uzdatniania Wody w Bielinach,
• projekt zagospodarowania terenu rekreacyjnego w Strzeniówce,
• koncepcja przebudowy stadionu
w Nadarzynie i budowy Centrum
Sportu,
• projekt budowy ścieżki rowerowej od węzła w Młochowie na S8
do szkoły w Ruścu,
• projekt ciągu pieszo – rowerowego w ulicy Przemysłowej,
• projekt odrestaurowania drugiej
oficyny pałacowej w parku w Młochowie,

• koncepcja wykonania pasażu
w nadarzyńskim rynku.
Planów, pomysłów mamy bardzo
dużo. Jeszcze więcej potrzeb zgłaszanych do realizacji przez rady
sołeckie i mieszkańców. Stopniowo
i systematycznie będziemy starali
się je wszystkie realizować.

dróg, terenów rekreacyjnych). Te
pieniądze umożliwiają także działanie klubów sportowych, świetlic,
NOK-u, GOS-u, ośrodków zdrowia,
straży pożarnej, straży gminnej, biblioteki publicznej, żłobka, przedszkoli szkół i wielu innych instytucji i organizacji.

Jednak aby te działania mogły
być zrealizowane potrzebne są pieniądze. Dlatego tak ważne jest aby
wszyscy mieszkańcy deklarowali
płacenie podatków w Gminie Nadarzyn. Mają wówczas państwo pewność, że 38% państwa podatków
wróci do Was w postaci samorządowych inwestycji (oświetlenia dróg,
budowy kanalizacji, wodociągów,

Dlatego tak ważna jest realizacja hasła „PŁAĆ PODATKI TAM
GDZIE MIESZKASZ” do czego
gorąco wszystkich Państwa zachęcam.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Inwestycje
Nowa nawierzchnia ul. Łącznej i ul. Malowniczej
w Urzucie. Prace realizowane w ramach odtworzenia nawierzchni po wybudowaniu kanalizacji sanitarnej.

W trakcie budowy jest kolejny odcinek ścieżki rowerowej w Krakowianach w kierunku Przypek (Gmina Tarczyn) oraz nowa nawierzchnia ul. Poranka w Kajetanach.

ul. Poranka

ul. Łączna

ul. Malownicza
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Ścieżka rowerowa w Krakowianach
Referat Inwestycji
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PODATKI
Informujemy, iż w dniu 21 lipca 2020 r. Rada Gminy Nadarzyn
podjęła uchwałę NR XXV.344.2020 w sprawie zwolnienia
z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców,
których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku
z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu
COVID-19. Treść uchwały dostępna jest pod adresem

https://bip.nadarzyn.pl/569,uchwaly

Now y radiowóz Straży Gminnej
Został on wyposażony w niezbędny osprzęt, a także
jest przystosowany do przewożenia osób ujętych, jak
również niedużych zwierząt. Skoro wszyscy pracownicy
są zadowoleni, to nie pozostaje mi nic innego, jak życzyć
im spokojnej służby na rzecz nadarzyńskiej społeczności.
Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej
w Nadarzynie

Już ponad 8 lat nadarzyńscy Strażnicy Gminni korzystają z radiowozu Fiat Doblo, który przemierzył ponad
ćwierć miliona kilometrów. W ciągu ostatniego roku zaczynały mu doskwierać różne bolączki, coraz to kosztowniejsze. Z tego też powodu, jednak głównie dla komfortu
pracy Strażników, postanowiłem doposażyć jednostkę
w nowy pojazd. Podczas jednej z odpraw służbowych
analizowaliśmy różne warianty i demokratycznie wybór
padł na Dacię Duster z silnikiem 1,6 litra.

ROZKŁAD JAZDY
KOMUNIKACJI GMINNEJ

Na stronie internetowej
http://komunikacja.nadarzyn.pl,
dostępny jest rozkład jazdy gminnego autobusu, jak i też na tablicach na
P+R w Nadarzynie.
09 (256) wrzesień 2020
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O Ś W I ATA

UŁAMKOWY ZAWRÓT GŁOWY W BIZNESIE

Kolejny już autorski projekt matematyczny nauczycielki Szkoły Podstawowej w Młochowie Agnieszki
Michalczyk, dofinansowany przez
Fundację mBanku!

Tym razem pt.
„SZKOLNY TYDZIEŃ
MATEMATYCZNY
I ŚWIĄTECZNA
MATEMATYKA”
Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie z Fundacji
mBanku, w ramach którego zakupiliśmy drukarkę, nagrody i różnorodne pomoce dydaktyczne.
Pierwsze zadanie: uczniowie
koła matematycznego przygotowali własne mini-zbiory zadań świątecznych, które rozdane zostały
w prezencie uczniom kl. 0-5 z naszej szkoły.
W kolejnym miesiącu poznaliśmy
laureatów fotograficznego konkursu
matematycznego pt. „Matematyka
w ozdobach i dekoracjach świątecznych”. Okazało się, że mamy bardzo
spostrzegawczych i kreatywnych
uczniów. Niektórzy sami tworzyli
matematyczne ozdoby choinkowe, które uwieczniali na zdjęciach.
Zwycięzcami zostali:
I miejsce: Natalia Bielak,
II miejsce: Antoni Burek,
III miejsce: Natalia Skura.
Kilka uczennic wzięło udział
w nauce szycia na maszynie. Miały tym samym okazję samodzielnie
zaprojektować i uszyć spódnice
z naszywanymi wzorami geome-
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trycznymi. Z uwagi na pandemię,
projekt wydłużył się w czasie i troszkę zmienił formę „Geometrycznego
pokazu mody” na „Wystawę geometrycznej mody”. Nawet planowana Szkolna Wystawa Klocków
LEGO, odbyła się wirtualnie. Nasi
kreatywni uczniowie nagrywali filmiki i robili zdjęcia własnoręcznie
wykonanym konstrukcjom. Można
je obejrzeć na Facebooku szkoły.
„Pamiętaj, w każdym zawodzie
matematyka zawsze na przodzie” takie słowa zakończyły przedstawienie matematyczne pt. „Ułamkowy
zawrót głowy w biznesie”,
wykreowane przez uczniów koła matematycznego
jako zwieńczenie projektu
w dniu 11 września 2020 r.
Młodzi artyści wcielili się
w role pracowników firm:
„Zysk kreatywny”, „Laboratorium matematyczne”,
„Transport umiejętności”,
„Solidny filar wiedzy” –
firma budowlana, Biuro
podróży „Logiczna przygoda”. Scenki dotyczyły zleceń ułamkowych. Nawet
teksty znanych szlagierów
zostały
zmodyfikowane
i zawierały zasady działań na ułamkach. Niektóre
z nich, uczniowie nadal
nucą na lekcjach.

projektu - Uczniom, Rodzicom,
Nauczycielom za spędzenie miłego czasu z matematyką, a Fundacji
mBanku za otwartość na innowacyjne działania, wsparcie i promowanie
kreatywności.
Realizatorzy projektu: Agnieszka Michalczyk, Renata Andraka,
Agnieszka Kmieć, Joanna Kowalska, Hanna Wiśniewska, Dominika
Pawluk.

Tekst i foto: SP Młochów

My to wiemy MATEMATYKA MOŻE
SPRAWIAĆ RADOŚĆ.
Dziękujemy wszystkim
osobom
zaangażowanym w realizację
09 (256) wrzesień 2020
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GOPS NADARZYN

Świadczenie rodzicielskie
Wprowadzone w 2016 r. świadczenie rodzicielskie to rodzaj świadczenia, które zapewnia wsparcie finansowe osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych, studentom oraz
bezrobotnym w związku z urodzeniem dziecka
lub przyjęciem go na wychowanie albo objęciem
go pieczą zastępczą. Przyznanie świadczenia rodzicielskiego nie jest uzależnione od dochodu rodziny, ale prawo do niego mają tylko osoby, które w okresie sprawowania opieki nad dzieckiem
nie mają prawa do zasiłku macierzyńskiego.
Prawo do tego świadczenia jest uregulowane ustawą
o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 111 ze zm.).
1. Komu przysługuje świadczenie?
Świadczenie przysługuje:
• matce albo ojcu dziecka*;
• opiekunowi faktycznemu dziecka (tj. osobie faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła
z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie
dziecka) w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku
do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku dziecka,
wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
• rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka
w wieku do ukończenia 7. roku życia, a w przypadku
dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu
obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia;
• osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku
objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7. roku
życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto
decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10. roku życia.

* Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu
dziecka w przypadku:
• skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu
przez nią tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
• śmierci matki dziecka;
• porzucenia dziecka przez matkę.
2. W jakiej kwocie przysługuje świadczenie?
Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości
1000 zł .

3. W jakim czasie należy złożyć
wniosek o przyznanie świadczenia?
Jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia
rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy,
licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka,
a w przypadku osób opiekuna faktycznego dziecka
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i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej
zawodowej, od dnia objęcia dziecka opieką wtedy
prawo do świadczenia zostanie ustalone począwszy
od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka,
a w przypadku opiekuna faktycznego dziecka i rodziny zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, osób, od miesiąca objęcia dziecka opieką .

4. Na jaki okres przyznawane
jest świadczenie?
• 52 tygodni – w przypadku urodzenia jednego
dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
• 65 tygodni – w przypadku urodzenia dwojga dzieci
przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci
lub objęcia opieką dwojga dzieci;
• 67 tygodni – w przypadku urodzenia trojga dzieci
przy jednym porodzie, przysposobienia trojga dzieci
lub objęcia opieką trojga dzieci;
• 69 tygodni – w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga
dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
• 71 tygodni – w przypadku urodzenia pięciorga
i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia
pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga
i więcej dzieci.

4. 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.
Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Emp@tia.

6. Jakie są terminy
rozpatrywania wniosków?
Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki. Wypłata zapomogi następuje do końca miesiąca,
w którym złożono wniosek z pełnym kompletem doku09 (256) wrzesień 2020
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mentów, jeżeli wpłynął przed 10 - tym tego miesiąca.
W przypadku złożenia wniosku z pełnym 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
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach
rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

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

Punktu Konsultacyjnego 2020 r.
Ofer ta PunktuOferta
Konsu
ltacyjn
e g o - Paździe r n ik 202 0
październik 2020
(GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej)
Specjalista
Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych

Psycholog

Psycholog dziecięcy

Psychoterapeuta /
specjalista
ds. przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie / mediator

Prawnik

Stałe dni konsultacji

Godzina

wtorki

16.15– 18.00

środy
piątki

17.00-19.30
11.30-14.00

10.10.2020
24.10.2020

Godz. do ustalenia
podczas zapisu.

piątki

wtorki

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
Po wcześniejszym
umówieniu się
tellefonicznym

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

Program Operacyjny
Pomoc Żywnościowa
2014 – 2020
W dniu 20.08.2020 r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie podpisał porozumienie w celu realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa
2014-2020.
Pomoc żywnościowa finansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020
Pomoc w formie paczek żywnościowych skierowana
jest do osób i rodzin najbardziej potrzebujących, w szczególności osób: ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych, migrantów, rodzin wielodzietnych oraz dla osób
w kwarantannie, których dochód miesięczny nie przekracza kwoty 1402 zł dla osoby samotnej i 1056 zł dla osoby
w rodzinie.
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Opracowanie:
Krystyna Masłowska
Dyrektor GOPS w Nadarzynie
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Rolnicy, czas się spisać!
Od 1 września trwa największe i najważniejsze badanie polskiego rolnictwa, czyli Powszechny Spis Rolny. Na Mazowszu obowiązkowi spisowemu podlega
ponad 250 tys. gospodarstw rolnych.
Powszechny Spis Rolny odbywa się co 10 lat i jest obowiązkowy dla wszystkich użytkowników gospodarstw
rolnych. Badanie potrwa 3 miesiące i zakończy się 30
listopada.
Najwygodniej spisać się przez Internet
Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego w Polsce
otrzymał list Prezesa GUS informujący o badaniu. Znajduje się w nim również nr gospodarstwa rolnego, niezbędny do zalogowania w aplikacji spisowej dostępnej
od pierwszego dnia spisu na stronie https://spisrolny.gov.
pl/. Każdy rolnik ma obowiązek samodzielnie spisać się
przez Internet. Jest to w pełni wygodna i bezpieczna metoda.
Jeśli ktoś nie ma komputera lub telefonu z dostępem do
Internetu, powinien się udać do Gminnego Punktu Spisowego zorganizowanego przez urząd gminy lub miasta.
Uzupełniająca metoda to spis przez telefon. Również
bezpieczna, bo wykluczająca bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz. Dzwoniąc na infolinię spisową pod
numer 22 279 99 99 możemy spisać się przez telefon
lub ustalić termin rozmowy z rachmistrzem. Osoby,
które nie skorzystają z możliwości samodzielnego spisu
przez Internet i nie umówią się na wywiad telefoniczny
poprzez infolinię, mogą spodziewać się telefonu z Urzędu Statystycznego.

Dlaczego trzeba i WARTO się spisać?
Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny - jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju - jest
jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę
stanu polskiego rolnictwa oraz zmian, jakie zaszły na
przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności
gospodarstw rolnych. Na podstawie danych spisowych
podejmowane są najważniejsze decyzje gospodarcze
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i społeczne na kolejne lata zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Tym samym poprzez udział
w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na
zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Spis rolny to NIE kontrola majątku rolników
Formularz spisowy jest podzielony na 11 działów.
Chociaż wydaje się, że to dużo, należy pamiętać, że nie
wszystkie pytania, czy nawet całe działy będą dotyczyć
każdego gospodarstwa rolnego. Statystycy zapytają m.in.
o położenie i powierzchnię gospodarstwa, rodzaj użytkowanych gruntów, upraw, zużycie nawozów, czy posiadane zwierzęta gospodarskie.
Rolnicy absolutnie nie mają powodów do obaw
– nikt nie zapyta o ich majątek. Formularz spisowy
zawiera pytania o składowe elementy gospodarstwa
rolnego, ale wyłącznie w ujęciu procentowym i bez
wskazywania wartości.
W spisie nie ma też pytań o zarobki rolników czy
wartość przychodów. Zbierane są tylko informacje
o wkładzie pracy w gospodarstwo rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia
w gospodarstwie działalności pozarolniczej. W tym ostatnim przypadku należy podać wyłącznie, jaki procentowy
udział stanowią dochody z prowadzonej działalności rolniczej, działalności pozarolniczej, pracy najemnej i źródeł niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.
Z kolei w przypadku sprzedawanych przez gospodarstwa rolne produktów w formularzu znajduje się pytanie,
czy gospodarstwo rolne w ogóle prowadzi sprzedaż produktów rolnych, a możliwa odpowiedź to „tak” lub „nie”.

W miastach Mazowsza też mieszkają rolnicy
Województwo mazowieckie jest pod względem liczby
gospodarstw rolnych liderem w skali kraju – spis rolny
obejmie tu ponad 250 tys. użytkowników gospodarstw
rolnych. Wbrew pozorom, znaczna ich część mieszka
w miastach.
Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę wyłącznie liczbę użyt-
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kowników gospodarstw rolnych, to okazałoby się, że
głównym ośrodkiem mazowieckiego rolnictwa jest
Warszawa. W stolicy mieszka prawie 9 tys. użytkowników gospodarstw rolnych - oznacza to, że co 28 rolnik
z Mazowsza, mieszka w Warszawie. Przypadek stolicy
nie jest jedyny. Biorąc pod uwagę liczbę użytkowników
gospodarstw rolnych we wszystkich gminach województwa mazowieckiego (z wyłączeniem Warszawy), to na
dwóch pierwszych miejscach plasują się: m. Radom
(3 tys. użytkowników gospodarstw rolnych) i m. Siedlce
(2 tys.). Dopiero na następnych miejscach znalazły się
gminy o charakterze rolniczym: Warka, Iłża i Zbuczyn.

spodarstwo w 2010 r. wyniosła 7,27 ha i w porównaniu
z 2002 r. wzrosła o 1,18 ha.
Wg danych spisowych z 2010 r. wzrosła wtedy znacząco liczba osób kierujących z wyższym wykształceniem rolniczym, chociaż ich udział w ogólnej liczbie
kierujących pozostawał jednak niewielki i wynosił 2,2%
(w 2002 r. – 1,1%).

Mam pytanie o spis. Gdzie się zwrócić?
Odpowiedź na wszystkie pytania dotyczące spisu rolnego uzyskamy dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Od konsultanta dowiemy się, jakie są
Co wiemy o mazowieckim rolnictwie
pytania spisowe i co zrobić, jeśli nie możemy poradzić
z poprzedniego spisu?
sobie z samodzielnym wypełnieniem formularza przez
Spisy rolne odbywają się co 10 lat. Dzięki nim może- Internet.
my śledzić ewolucję mazowieckiego rolnictwa i poznać
dokładnie jego specyfikę. Znając wyniki poprzedniego
PODSTAWOWE INFORMACJE
spisu i porównując je z informacjami zebranymi w tym
O
POWSZECHNYM
SPISIE ROLNYM 2020
roku dowiemy się, czy trwały jest trend zmniejszania się
liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście
Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r.,
ich średniej powierzchni. Będziemy mogli sprawdzić też,
dane
zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.
czy utrzymuje się wzrost liczby osób kierujących gospodarstwem rolnym posiadających wyższe wykształcenie
Obowiązkową metodą spisową jest samospis
rolnicze.
internetowy.
Jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego
Według wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010
sprzętu
lub
internetu, powinien skorzystać
liczba gospodarstw rolnych wynosiła na Mazowszu
z
Gminnego
Punktu Spisowego we
277,5 tys. i stanowiła 12,2% ogólnej liczby gospodarstw
właściwym
urzędzie
miasta lub gminy.
w kraju. Najwięcej gospodarstw rolnych odnotowano
w powiatach: radomskim, grójeckim, siedleckim i garwoMetoda uzupełniająca - spis przez telefon
lińskim. W porównaniu z wynikami spisu z 2002 r. liczba gospodarstw zmniejszyła się o 92 tys.(blisko o 25%).
Infolinia spisowa: 22 279 99 99
Największy spadek odnotowano w grupie obszarowej do
1 ha użytków rolnych włącznie, wzrosła natomiast liczba
Więcej informacji o Powszechnym Spisie
gospodarstw największych, o powierzchni 50 ha. Średnia
Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/
powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 gored.

OGŁOSZENIA DROBNE
Praca od zaraz w ochronie, różne lokalizacje do wyboru:
Janki, Łazy, Sokołów, Wypędy, Dawidy.
Elastyczny grafik, umowa o pracę lub zlecenie.
Kontakt: 510 011 347 lub 571 330 639

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Ogrodzenia, balustrady, schody i inne.
Tel.785 063 795
RADET – klimatyzacja. Rekuperacja. Pompy ciepła.
Montaż, serwis. Warszawa i okolice. Tel. 601 397 784;
radet@radet.pl; www.radet.pl
Pani z Ukrainy, wykształcenie – szkoła gastronomiczna,
duże doświadczenie, poszukuje pracy w zawodzie,
poprowadzi dom lub zaopiekuje się starszą osobą.
Tel. kontaktowy: 511 069 550
09 (256) wrzesień 2020

Sprzedam działki budowlane o pow.1500 m kw.
w Starej Wsi, ul. Głogowa 37,
tel. 600 283 038
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
Anteny TV – montaż, ustawianie, naprawy, serwis,
tel. 883 997 800
Auta do ślubu i innych imprez okolicznościowych.
Nadarzyn, Warszawa i okolice. Okazyjna cena,
tel: 505 849 419
Absolwent politechniki udziela korepetycji
z matematyki,
tel. 602 246 361
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REKLAMA
Zareklamuj się w Wiadomościach Nadarzyńskich
więcej informacji na stronie
w w w.nok.pl/wiadomosci-nadarzynskie
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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
09 (256) wrzesień 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 - wykończenio09 (256) wrzesień 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

15

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

Wspomnienie o ks. Ryszardzie Płaszczyńskim

Jesteśmy osobami po 60-tce.
Przeżyliśmy dzieciństwo, młodość,
rodzicielstwo w naszej parafialnej
wspólnocie. Wielu doczekało się
spokojnej emerytury i cieszy się
wnukami. W większości to rodziny wielopokoleniowe. Dziewczyny
brały ślub w kościele parafialnym
w Nadarzynie, chłopaki w rodzinnych parafiach przyszłych żon. To
co nas dzisiaj łączy to wspólne spotkania „przy okazji”, te same wspomnienia młodzieńczych lat.
Gdy byliśmy „młodzi i piękni”
w wieku 12 – 25 lat na naszej życiowej drodze stanął ksiądz Ryszard
Płaszczyński, wówczas wikary Parafii św. Klemensa w Nadarzynie.
Starszym przypomnę, a młodzieży
i dzieciom przekażę, że lekcje religii
odbywały się przy kościele, w pomieszczeniu nad zakrystią. Ksiądz
proboszcz Bogusław Płaszczyński
zaadoptował pomieszczenia gospodarcze na salkę katechetyczną. To
już był komfort.
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Ksiądz Ryszard prowadził tam
lekcje religii oraz spotkania z młodzieżą. Często poza spotkaniami religijnymi organizowane były próby
do przedstawień. Było ich bardzo
dużo. Od Misterium Męki Pańskiej,
sztuki teatralne z życia świętych,
Jasełek, do spektakli z okazji Dnia
Matki czy Dnia Kobiet. Wszystko
dopracowane w najdrobniejszych
szczegółach, od kostiumów do profesjonalnego makijażu, (do dziś się
zastanawiam skąd ksiądz Ryszard
zdobył cały zestaw kosmetyków
w czasach gdy nie można było kupić pudru czy tuszu do rzęs). Gdy
przyszło lato wyruszaliśmy na spływy kajakowe a, żeby nie mieć problemów na trasie ksiądz Ryszard
stawał się „szefem”. Każdego dnia
odbywały się msze polowe, a zdziwieni „miejscowi” odkrywali, że
„szef” to ksiądz, a młodzież go otaczająca jest dobrze przygotowana
i aktywna wokół ołtarza. Było też
wiele wyjazdów w mniejszych grupach, spotkań towarzyskich, balów
i zabaw sylwestrowych.
Odrębne przeżycia duchowe związane były z pielgrzymowaniem. Gdy
zbliżał się sierpień wszyscy żyli
przygotowaniami do pielgrzymki.
Ktoś stał w kolejkach po konserwy,
inni wypożyczali namioty, dziewczyny szyły gadżety wyróżniające
naszą grupę i 6 sierpnia pod przewodnictwem księdza ruszaliśmy
w trasę. Nadmienić pragnę, że lu-

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

dzie z Nadarzyna zawsze pielgrzymowali do Częstochowy, ale w latach 70-tych na początku 80-tych
pielgrzymki były najliczniejsze (ponad 200 osób).
Ktoś powie, że kiedyś było inaczej. My pozostaliśmy tacy sami.
Aktywni i odpowiedzialni, zaprzyjaźnieni. Dlaczego? Kiedyś na naszej drodze życiowej stanął ksiądz,
który na religii i kazaniach wpajał
nam prawdy wiary. W życiu uczył
rozpoznawać Boga w drugim człowieku. Brać za swoje czyny odpowiedzialność, troszczyć się, pomagać, wspierać w trudnych chwilach
żyć tak, żeby po prawie 50 latach
nie wstydzić się, zachowując godność człowieka wierzącego, prawego chrześcijanina.
Dzięki księdzu Ryszardowi, który potrafił nas skupić wokół działań przykościelnych, otworzyć na
drugiego człowieka, dzisiaj gdy już
jesteśmy starszymi osobami (duchowo wciąż młodzi), żyjemy wśród
przyjaciół „z tamtych lat”, otoczeni wielopokoleniowymi rodzinami,
odpowiedzialnymi za wnuki i seniorów.
Dziękujemy Ci księże Ryszardzie,
że mimo ostrych czasami słów i wybuchowego charakteru zaszczepiłeś
w nas odpowiedzialność, szacunek,
miłość i przyjaźń. Pozostajesz w naszej pamięci i modlitwie.

Krąg przyjaciół z tamtych lat
Foto: arch. prywatne
Romana Ćwiertniewicza
09 (256) wrzesień 2020
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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”
NEKROLOGI
Panu Jackowi Żukowskiemu
radnemu Gminy Nadarzyn

wyrazy głębokiego współczucia po stracie

BABCI
Przewodnicząca Rady, Radni i Sołtysi Gminy Nadarzyn, Wójt, Pracownicy Urzędu
Gminy Nadarzyn, Dyrektorzy i Pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych i oświatowych

Panu Stanisławowi Żukowskiemu
Panu Stanisławowi Żukowskiemu
sołtysowi Wolicy

składamy wyrazy głębokiego współczucia
i ubolewania z powodu śmierci

MAMY
Przewodnicząca Rady, Radni i Sołtysi Gminy
Nadarzyn, Wójt, Pracownicy Urzędu Gminy
Nadarzyn, Dyrektorzy
i Pracownicy gminnych jednostek
organizacyjnych

sołtysowi Wolicy

wyrazy współczucia i wsparcia
z powodu śmierci

MATKI
Dyrekcja i Pracownicy NOK

Panu Stanisławowi Żukowskiemu
sołtysowi Wolicy

Wyrazy głębokiego współczucia
i słowa wsparcia po stracie

MATKI
Dyrektor i Pracownicy SP Wolica

09 (256) wrzesień 2020
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BEZPIECZEŃSTWO

Straż Gminna w Nadarzynie

pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 720 08 67;
strazgminna@nadarzyn.pl;
Straż Gminna funkcjonuje w dniach pn. - pt.: godz. 7:00 - 22:00/dni wolne 9.00 - 21.00
Komendant Straży przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 13:00 - 15:00.
Szanowni Państwo,
chciałbym poruszyć kilka tematów, z którymi ostatnio zgłaszają
się mieszkańcy gminy, zarówno
bezpośrednio, telefonicznie, jak
i komentując w internecie.
Jednym z nich jest funkcjonowanie targowiska w Nadarzynie.
Sposób korzystania z targowiska
został przyjęty przez Radę Gminy
Nadarzyn w regulaminie. Zamieszczony jest przy wejściu od strony
ulicy Żółwińskiej. Z dokumentem
w wersji elektronicznej można zapoznać się na stronie: https://bip.
nadarzyn.pl/plik,10058,uchwalanr-xv-194-2019-zal-nr-7-pdf.pdf
Sytuacja epidemiczną zmusza
nas do przestrzegania pewnych
obostrzeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa. Jednym
z zadań Strażników jest pilnowanie
porządku w tym zakresie. Głównie
chodzi tu o obowiązek zasłaniania
ust i nosa w miejscach publicznych
oraz na terenach otwartych, gdy nie
ma możliwości zachowania odstępu minimum 1,5 metra między osobami. Z naszych obserwacji wynika, że na targowisku jak również
w innych miejscach publicznych
Nadarzyna większość mieszkańców przestrzega ww. zasad, jednak
zdarzają się osoby, które uparcie,
powołując się na „ograniczenie
swobód obywatelskich” ignorują te
obostrzenia i doprowadzają do nieprzyjemnych sytuacji.
Tu mój apel, jeśli nie zgadzają
się Państwo z tym, co wprowadził
rząd, to proszę o wyrozumiałość
i szacunek do tych osób, które być
może też się z tym nie zgadzają,
jednak z obawy o zdrowie swoje
i swoich najbliższych stosują odpowiednie środki zabezpieczeń. Muszę jeszcze wspomnieć, że niezastosowanie się do poleceń Strażnika
w zakresie przestrzegania przepisów może mieć dalszy ciąg przed
sądem lub/oraz Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
Aktualne zalecenia dotyczące zapobiegania rozprzestrzenianiu się
wirusa:
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https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia
Kolejnym tematem jest powszechne w kraju zjawisko porzucania samochodów. Któremu nie
ustrzegł się również Nadarzyn.
Od początku roku do SG w Nadarzynie wpłynęło 11 zgłoszeń dotyczących porzucenia pojazdu. Część
z nich zostało przekazanych do
policji celem podjęcia czynności
zgodnie z właściwością rzeczową.
W sytuacji, gdy uprawnienia SG
pozwalają na podjęcie działań
w tym zakresie, w pierwszej kolejności ustalany jest właściciel
pojazdu, który widnieje w bazie
CEPIK. W każdym przypadku
sprawdzenia pojazdów okazywało
się, że ich właściciele sprzedali te
pojazdy, jednak nie zgłosili tego
faktu we właściwym wydziale komunikacji (co jest obowiązkiem, za
którego niewykonanie grozi mandat do 500 zł. oraz wprowadzona
w ostatnim czasie kara administracyjna). Najczęściej nabywcami są
obcokrajowcy, nieposiadający adresu zamieszkania na terenie Polski. Zainteresowanych odsyłam
do lektury art. 50 a i 130 a Ustawy
Prawo o ruchu drogowym, gdzie
jest wyraźnie napisane w jakich
sytuacjach i kto ma prawo usunąć
pojazd. W przypadku pytań i wątpliwości zawsze służę pomocą.
W tym miejscu muszę zwrócić
się do osób, które ochoczo „roztrząsają” się nad niemocą lub
wręcz niechęcią Strażników do
zajęcia się zgłaszanymi sprawami.
Szanowni Państwo, Straż Gminna w Nadarzynie realizuje swoje
obowiązki wychodząc z założenia
„załatw sprawę interesanta tak, jak
byś chciał sam być potraktowany”.
Niestety wielokrotnie pojawiają się
nierzetelne posty na FB, dyskredytujące pracę strażników (bo pozytywne komentarze są usuwane),
która w zderzeniu z nieprzychylnie
nastawionymi ludźmi nie należy do
łatwych i przyjemnych.

Szanowni
Państwo,
przede
wszystkim wykonujemy swoje
obowiązki, jak i wymagamy od innych postępowania zgodnie z przepisami w każdym zakresie, jakie
daje prawo.
Ostatni temat to bezpieczeństwo
dzieci w drodze do szkoły.
Jak co roku funkcjonariusze SG
będą patrolować tereny przyległe
do wszystkich szkół na terenie
gminy Nadarzyn (będą to różne
miejsca każdego dnia) oraz miejsce odjazdu gimbusa w Starej Wsi.
Naszym zadaniem jest zapewnienie bezpieczeństwa uczniów oraz
porządku pod szkołami w czasie
największego nasilenia ruchu. Tu
również zwracam się do osób dowożących dzieci do szkół. Strażnicy będą zwracali szczególną
uwagę na płynność ruchu i stosowanie się do przepisów. Pamiętajcie Państwo, że zatrzymanie się na
przysłowiową minutę może powodować utrudnienia w ruchu drogowym, narazić siebie oraz innych na
niepotrzebny stres.
Stąd też prośba, by odpowiednio
wcześniej wyjechać z domu i pamiętać, że rano wielu z nas spieszy
się aby punktualnie dowieźć dziecko i nie spóźnić się do pracy.
W tym roku szkolnym, wzorem
lat ubiegłych planujemy także
w placówkach oświatowych pogadanki na temat bezpieczeństwa
dzieci przypominające obowiązujące zasady, a dla najmłodszych,
wprowadzające je w bezpieczny
świat ruchu drogowego.
Wszelkie zgłoszenia przyjmowane
są pod nr. tel 22 7200867,
e-mail: strazgminna@nadarzyn.pl
lub za pośrednictwem aplikacji
„Mój Nadarzyn”.

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminyej
w Nadarzynie
09 (256) wrzesień 2020
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83

Doposażenie dla
OSP Nadarzyn

towi Gminy Nadarzyn oraz Radzie Gminy Nadarzyn
za przychylne rozpatrzenie naszego wniosku na zakup
ubrań. Jest to wysokiej klasy sprzęt ochrony osobistej.
Zakup tego sprzętu poprawi bezpieczeństwo oraz komfort pracy strażaka ratownika, co bezpośrednio wpłynie
na jakość prowadzonych działań ratowniczych.

W ostatnich dniach nasza jednostka, dzięki
wielomiesięcznym staraniom, wzbogaciła się o 17
kompletów nowych ubrań specjalistycznych z pętlą
ratunkową BallyclareXenonPro zakupionych w firmie
Kadimex, przedstawiciela na Polskę. Koszt całego zadania to niebagatelna kwota 87 306,90 zł – całość została sfinansowana ze środków budżetu Gminy Nadarzyn.
Bardzo dziękujemy Dariuszowi Zwolińskiemu - Wój-

Nadarzyńska orkiestra
we Francji

W dniach 3-8.09 2020 r. Orkiestra OSP Nadarzyn uczestniczyła
we Francji w Międzynarodowym
Festiwalu Orkiestr i Zespołów Muzycznych, z różnych krajów Europy
i świata. Koncerty i pokazy musztry
paradnej w wykonaniu Orkiestry
zyskały bardzo pozytywne recenzje,
podkreślające wysoki poziom artystyczny.
Bardzo istotną częścią pobytu we
09 (256) wrzesień 2020

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
Francji była zorganizowana przez
Orkiestrę uroczystość patriotyczna
na cmentarzu żołnierzy polskich
poległych w czasie I Wojny Światowej. Na lokalnym cmentarzu, przed
pomnikiem upamiętniającym wydarzenia sprzed ponad 100-lat, Orkiestra odegrała hymn Rzeczpospolitej Polskiej oraz złożyła wiązankę
kwiatów. Na koniec uroczystości
odegrany został przez trębaczy
utwór okolicznościowy Śpij Kolego.
Była to dla nas wszystkich,
a szczególnie dla młodzieży doskonała lekcja patriotyzmu, dająca
świadectwo szacunku dla polskich
żołnierz poległych na różnych frontach wojen światowych.

Tekst i foto: Orkiestra
OSP Nadarzyn

Więcej o działaniach gminnych
strażaków
czytaj na profilach Fb:
OSP Nadarzyn,
OSP Młochów
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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
Książki, które były inspiracją do gry terenowej
przygotowanej na Noc Bibliotek
Kruszewicz A. G.: Sekretne
życie zwierząt
Poznaj najciekawsze tajemnice zwierzęcego
świata. Wybitny
zoolog opowiada
o władzy, podróżach, zabawie,
zalotach, wierności i niewierności stworzeń
wszelakich. Z jego opowieści dowiemy się też jak zwierzęta dbają
o swoich partnerów, jaką pozycję
w zwierzęcych stadach zajmują,
kiedy się starzeją, a także jak
często zwierzakom zdarzają się
skoki w bok.
Wohlleben P.: Sekretne życie
drzew
W lesie dzieją się zdumiewające rzeczy.
Są tam drzewa,
które
porozumiewają się ze
sobą, drzewa,
które z oddaniem troszczą
się o swe potomstwo oraz pielęgnują starych
i chorych sąsiadów, drzewa, które doświadczają wrażeń, mają
uczucia i pamięć. Niewiarygodne? Ale prawdziwe! Leśniczy Peter Wohlleben snuje fascynujące
historie o zdumiewających zdolnościach drzew i otwiera przed
nami sekretny świat, jakiego nie
znamy.
Thoreau H. D.: Walden, czyli
życie w lesie
Książka, która
zmieniła
sposób patrzenia na otaczający nas świat!
Arcydzieło
amerykańskiej
literatury będące zapisem eks-
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perymentu Thoreau, który przez
ponad dwa lata żył samotnie nad
stawem Walden w stanie Massachusetts. Eseje są pochwałą życia
świadomego, prostego i surowego, w bliskim kontakcie z przyrodą.
Harasimowicz C.: Mirabelka
To wyjątkowa
powieść
dla młodych
czytelników,
pełna nadziei,
wiary i miłości. Narratorem opowieści
jest Mirabelka, która rosła
na warszawskich Nalewkach naprawdę. Obserwowała życie mieszkańców
w czasie wojny i odbudowy stolicy. Ścięto ją podczas budowy
apartamentowca, ale pestki mirabelki zawędrowały aż do Waszyngtonu, aby stamtąd powrócić
i dać życie nowemu drzewku.
Maleszka A.: Czerwone krzesło
Jaką magię
mogą
kryć
w sobie przedmioty?
Czy
pamiętają moc
drzewa, z którego
zostały
wykonane?
I czy naprawdę wiemy co
się stanie, jeśli spełnią się nasze życzenia?
Książki Andrzeja Maleszki to doskonała lektura dla czytelników
w każdym wieku.
Socha, P., Grajkowski W.:
Drzewa
„Drzewa pokazują, że natura
ma niezwykłą moc, dzięki której
z maleńkich nasionek wyrastają
wysokie i potężne rośliny.” Dzięki tej książce możecie dowiedzieć

się wszystkiego o drzewach:
Gdzie są najwyższe,
najgrubsze i najstarsze drzewa?
Dla kogo są
schronieniem
i pożywieniem?
Jak podróżują
i dostosowują się do zmieniających pór roku? Czym jest drzewo
genealogiczne i meksykańskie
drzewo życia. Dajcie się zaprosić
do lasu.
Milne A. A.: Kubuś Puchatek
Pamiętacie
bohaterów Stumilowego
Lasu? Miś
o małym rozumku, Tygrys, Prosiaczek i inne
sympatyczne zwierzęta
towarzyszą dzieciom na całym
świecie od prawie stu lat. Mimo
upływu czasu ich przygody przywołują uśmiech na twarzach kolejnych pokoleń czytelników.
Lobe M.: Babcia na jabłoni
Babcia
to
najlepszy sposób na smutki i kłopoty.
A że mieszka
na drzewie, poluje na tygrysy
i ujeżdża dzikie
konie?
Cóż, jest może
trochę zwariowana, ale za to
bardzo mądra i dowcipna. Chłopiec spędza z nią cały wolny czas,
dopóki do sąsiedniego domu nie
wprowadza się samotna staruszka... To pełna wdzięku opowieść
z pięknymi ilustracjami.
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Noc Bibliotek
Zapraszamy naszych czytelników do udziału w tegorocznej edycji Nocy Bibliotek. Spotykamy się pod hasłem
„Klimat na czytanie”.
W ramach tego wydarzenia przygotowaliśmy dla Was
rodzinną grę terenową. Aby zostać uczestnikiem wystarczy przyjść do parku w Młochowie 10 października między 15.00 a 18.00. Każda drużyna będzie potrzebowała
telefonu/tabletu z dostępem do internetu oraz zainstalowaną aplikacją ActionBound. Nasz animator będzie przy
wejściu od ul. Mazowieckiej przekazywał kod do rozpoczęcia gry i mapę ze wskazówkami.
Ponieważ wtedy świętujemy dzień drzewa większość
zadań nawiązuje do literatury, w której las i jego mieszkańcy odgrywają szczególną rolę. To świetna okazja,
żeby przypomnieć sobie przygody bohaterów „Magicznego drzewa” czy mieszkańców „Stumilowego lasu”. Zapraszamy do wspólnej zabawy.
Organizujemy również warsztaty familijne
w godz. 15.00-18.00. Warsztaty odbędą się w formie
plenerowej (jeśli pogoda pozwoli) przy bibliotece –
Młochów ul. Mazowiecka 5c. Na warsztaty obowiązują
zapisy – formularz zapisu będzie dostępny na stronie biblioteki na 2 tygodnie przed wydarzeniem.

Mini las w słoiku.

We współpracy z kwiaciarnią “Suchy badyl” przygotowaliśmy stanowisko, na którym uczestnicy będą mogli
posadzić rośliny i zabrać kawałek lasu do domu. Zapisy
na warsztaty w grupach maksymalnie 5 osobowych.
Tematyka warsztatów nawiązuje do tegorocznego hasła Nocy Bibliotek “Klimat na czytanie” w dwojaki sposób. Z jednej strony jako tworzenie dobrej atmosfery do
lektury i zabawy z tekstem literackim. Z drugiej do zastanowienia się nad przyrodą wokół nas – dostrzeżeniem, że
ona również bywa bohaterem literackim.

LETNIE SPOTKANIA
SENIORÓW

Tworzenie
zapachowych świeczek.

Samodzielnie wykonane świeczki będą umilały wieczory z książką i na pewno stworzą w domu dobry klimat.
Przy okazji porozmawiamy o aromaterapii i wpływie jaki
otaczające rośliny mają na nasze życie. Zapraszamy do
rodzinnego udziału – w grupie maksymalnie 5 osobowej.
Warsztaty poprowadzi zaproszony gość – Aleksandra
Michno.

Z uwagi na sytuację epidemiczną Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn zmuszona była zawiesić cotygodniowe
spotkania seniorów w dotychczasowej formule. Zamiast
tego, zaproszono uczestników zajęć na spotkania plenerowe na terenie Pastewnika.
„Jak czerpać radość z życia na emeryturze” to temat
sierpniowych warsztatów, które poprowadziła trener Katarzyna Łukasik. Seniorzy dzielili się własnymi doświadczeniami dotyczącymi zagospodarowania czasu na emeryturze oraz poszukiwania inspiracji do pozytywnych
zmian w życiu. Zajęcia przebiegły w radosnej i przyjacielskiej atmosferze, zwłaszcza że nie widzieliśmy się od
dawna. Na początku września spotkaliśmy się ponownie – tym razem w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Korzystając ze słonecznej pogody rozmawialiśmy
o książce „Matka i córka” Jenn Diaz. Jak zwykle nie obyło się bez różnic zdań w interpretacji lektury, a uczestnicy
jednogłośnie stwierdzili, że już od dziś zaczynają czekać
na kolejne spotkanie.

Beata Fedorko Dyrektorka Biblioteki
09 (256) wrzesień 2020
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;
e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl
W październikowym Kinie
Nokowym pokażemy Państwu
film, którego projekcja – zaplanowana na marzec – została odwołana z uwagi na pandemię koronawirusa. Film niezwykły.
„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
z jego reżyserką, współscenarzystką i producentką Natalią Koryncką
Gruz – autorką znakomitych i nagradzanych filmów dokumentalnych i fabularnych.

Zapraszamy
9 października (piątek)
o godzinie 19:30
WSTĘP WOLNY!

„MAŁA ZAGŁADA”

Film dokumentalny
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
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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 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 skali świata wojna jest zawsze dalej albo bliżej. 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
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 1986-87 związana ze Studiem Filmowym im.
Karola Irzykowskiego, w latach
1987-89 z Zespołem „Perspektywa”. Reżyseruje także reportaże
i widowiska telewizyjne o raz spektakle Teatru Telewizji. Członkini
Polskiej Akademii Filmowej.
https://www.sfp.org.pl/osoba,0,1,18552,Natalia-Koryncka-Gruz.html#opis
09 (256) wrzesień 2020

Wiadomości Nadarzyńskie

09 (256) wrzesień 2020

23

Wiadomości Nadarzyńskie

Wspólny kalendarz
gminnych wydarzeń

Szanowni Mieszkańcy Gminy
Nadarzyn, z uwagi na mnogość
wydarzeń/akcji/działań podejmowanych na ternie gminy Nadarzyn
Nadarzyński Ośrodek Kultury we
współpracy z Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Sportu
i Ośrodkiem Zdrowia, będzie realizował pomysł uruchomienia „Internetowego kalendarza wydarzeń”.
W jednym miejscu znajdą się skierowane do mieszkańców działania,
co, mamy nadzieję, ułatwi Państwu
planowanie oraz korzystanie z oferty, którą Państwu proponujemy.

Na stronach internetowych wspomnianych instytucji już wkrótce
znajdą Państwo „Kalendarz”. Po
kliknięciu we wpisane wydarzenie
rozwinie się opis z podanymi ewen-

tualnymi szczegółami oraz nazwą
organizatora.
Szanowni Państwo, za poszczególne wydarzenia odpowiadają wyłącznie ORGANIZATORZY i to oni
udzielają odpowiedzi na Państwa
pytania związane z wydarzeniem.

Szanowni Państwo,
są jeszcze wolne
miejsca na zajęcia
Uniwersytetu Trzeciego Wieku
w Nadarzynie!
Akademia Pamięci!
Tai chi!
Zumba!
Język angielski!
Malarstwo!
Joga!
Gimnastyka!
SERDECZNIE
ZAPRASZAMY!!!
Informacja
Nadarzyński
Ośrodek Kultury:
Anna Balsam,
Katarzyna Akram
Z cyklu „Teatrzyk w walizce”

25 października 2020 r.
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. Mała
Tosia ulepiła na lekcji plastyki małego różowego ludzika. Plastuś, bo
takie dostał imię, był jej małym
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
ZAPRASZAMY
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„Baba Chanel”
Nikołaja Kolady

Słoneczne malarstwo
wystawa prac
studentów UTW

Zapraszamy serdecznie
na wernisaż
17 października
na godzinę 17:00.

Wystawa potrwa
do 20 listopada.
WSTĘP WOLNY!

10 października
2020r.
o godz. 19.00
zapraszamy
na spektakl
NOK! Teatru
BABA CHANEL - tragikomedia o pragnieniu życia, walce
o godność, niezależnej od wieku,
potrzebie bycia twórczym i potrze-

bie 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

Świetlica NOK w Rozalinie zaprasza na zajęcia
„Technika bazgrolenia” dla grup 7-9 lat i 10+ .
Zapisy wyłącznie on-line poprzez stronę
www.nok.pl/rezerwacja. Liczba miejsc ograniczona.
Zajęcia płatne 100 zł miesięcznie
płatne do 10 każdego miesiąca.
Świetlica NOK w Urzucie
zaprasza dzieci w wieku 7 - 12 lat na zajęcia
plastyczne we wtorki o godz. 16.00.
Zapisy wyłącznie on-line poprzez stronę
www.nok.pl/rezerwacja. Liczba miejsc ograniczona.
Zajęcia płatne 100 zł miesięcznie
płatne do 10 każdego miesiąca.
09 (256) wrzesień 2020

Przekład: Agnieszka Lubomira
Piotrowska

Foto: Darek Konfender

Zwykle prezentują swoje prace
w czerwcu, przy okazji Urodzin
NOK. W tym roku przeszkodził im
koronawirus. Szkoda by jednak było
nie pokazać prac artystów z Uniwersytetu Trzeciego Wieku działającego
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury.
Nie tylko dlatego, że uwielbiają malować, co zresztą widać w ich pracach. Prowadząca pracownię malarstwa pani Bożena Woźniakiewicz
- malarka, konserwatorka zabytków
i dzieł sztuki, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie chętnie opowiada o tym, jaką radość
sprawia jej studentom tworzenie.
Warto je również pokazać dlatego,
że do prac stworzonych podczas
skróconego przez pandemię roku
akademickiego, doszły dzieła namalowane podczas letnich warsztatów.
I wszystkie są bardzo interesujące. Jeśli więc chcecie się Państwo
przekonać, co tworzą Wasi sąsiedzi
i znajomi, przyjdźcie do NOK na
wystawę.

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 szczęścia. W spektaklu grają mieszkanki
Gminy Nadarzyn i zaprzyjaźniony
z NOK muzyk Marek Rejnowicz.

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
Sfinansowano przy wsparciu
Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Wstęp wolny
Kamila Michalska
Dyrektorka NOK
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NABÓR DO SEKCJI
TENISA STOŁOWEGO KS NADARZYN
Zajęcia odbywają się:
wtorki 15.30-17.30 i czwartki 15.30-17.00
Mała grupa do 8 osób.
Miejsce hala GOS ul. Żółwińska 41

Dodatkowe informacje
Trener Piotr Napiórkowski
Kontakt tel. 604 100 820
GLKS Nadarzyn Piłka siatkowa
III MEMORIAŁ
JANUSZA GRZYBA
WÓJTA
GMINY NADARZYN
ZA NAMI

Dwójka Zawiercie - zwyciężczynie X Nadarzyn Cup
V MIEJSCE - KADRA MAZOWJUBILEUSZOWY
SZA
X NADARZYN CUP
VI MIEJSCE - JAGIELLOŃCZYK BIAŁA PODLASKA
Wakacyjne przygotowania zwieńVII MIEJSCE - MOSIR STALOczyliśmy okrągłym X Nadarzyn
WA WOLA
Cup, który odbył się w dniach 29Najlepsze zawodniczki turnieju
30 sierpnia w hali sportowej przy
z poszczególnych drużyn (wybór
ul.Żółwińskiej.
organizatora): Aleksandra Partyka
Klasyfikacja końcowa turnieju:
- STALOWA WOLA, Zofia SkowI MIEJSCE - DWÓJKA ZArońska - ŁÓDŹ, Aleksandra WalWIERCIE
czak - ZAWIERCIE, Aleksandra
II MIEJSCE - JOKER ŚWIECIE
Kułak - BIAŁA PODLASKA, Maja
III MIEJSCE - 34 VOLLEY
Malinowska - ŚWIECIE, Zofia JacŁÓDŹ
kiewicz - KADRA, Wiktoria LeIV MIEJSCE - GLKS NADAśniewicz – NADARZYN
RZYN
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Wrzesień 2020 rozpoczęliśmy od
III Memoriału Janusza Grzyba Wójta Gminy Nadarzyn, rozgrywanego
w dniach:
13.09 – turniej w kategorii czwórek,
19.09 – turniej w kategorii dwójek
20.09 – turniej w kategorii trójek.
W ciągu trzech dni turnieju udział
wzięły 422 zawodniczki. Rozegrano
588 spotkań.
Dzięki życzliwości Gminnego
Ośrodka Sportowego w Nadarzynie, przeprowadziliśmy kolejny
memoriał, w którym nasze zespoły
zakwalifikowały się do najlepszej
ósemki turnieju. Zespół czwórek
GLKS Nadarzyn I, zajął II miejsce,
pierwszy zespół GLKS-u w kategorii dwójek, zajął III miejsce, a w kategorii trójek miejsce VII.
Turniej współfinansowany był ze
środków Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego.
09 (256) wrzesień 2020
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W weekend 12-13 września rozegrane zostały Turnieje Półfinałowe
Mistrzostw Polski Młodziczek. Jeden z 4 turniejów odbył się w Nadarzynie w hali sportowej przy ul. Sitarskich.
Ostatecznie zespołowi młodziczek GLKS Nadarzyn nie udało się
awansować dalej, gdyż tylko dwie
najlepsze drużyny z grupy półfinałowej mogą awansować do turnieju.

III Memoriał Janusza Grzyba - kategoria Czwórek

Klasyfikacja końcowa grupy
w Nadarzynie:
1 MIEJSCE - ENEA ENERGETYK POZNAŃ

MŁODZICZKI GLKS
NADARZYN
PRZECHODZĄ
DO HISTORII!
Nadarzynianki zakończyły sezon
z imponującym wynikiem.
4-6 września w Zambrowie rozegrany został Ćwierćfinał Mistrzostw
Polski Młodziczek, w którym nasze
zawodniczki pokonały wszystkie
zespoły bez straty seta:
GLKS Nadarzyn – REKORD ZAMBRÓW 2:0 (25:9;25:7)
GLKS NADARZYN - OLIMP
BARTOSZYCE 2:0 (25:24,25:12)
GLKS NADARZYN – BAS BIAŁYSTOK 2:0 (25:16,15:23)

III Memoriał Janusz Grzyba - kategoria Dwójek
2 MIEJSCE – TS STAL ŚRUBIARNIA ŻAPŃ ŻYWIEC
3 MIEJSCE- MOS WOLA WARSZAWA
4 MIEJSCE – GLKS NADARZYN

III Memoriał Janusza Grzyba - kategoria Trójek

Skład zespołu GLKS Nadarzyn:
Wiktoria Zantonowicz, Wiktoria
Leśniewicz, Katarzyna Serwin, Antonia Dośpiał, Anna Wrońska, Gabriela Melewska, Magdalena Jureńczyk, Maja Krzemińska, Aleksandra
Bajan, Zuzanna Moczulska, Weronika Urbańska, Barbara Sarnowska,
Aleksandra Grzelak, Weronika Derus, Barbara Basińska

Dziękujemy za cały sezon
pełny niesamowitych
emocji i życzymy
dalszych sukcesów!

Półfinał MP Młodziczek w Nadarzynie
09 (256) wrzesień 2020

Małgorzata Żwirska
GLKS Nadarzyn

27

Wiadomości Nadarzyńskie

28

09 (256) wrzesień 2020

Wiadomości Nadarzyńskie

Kolarska
Bitwa Warszawska
Wakacje i początek roku szkolnego zawodnicy UKS Kolarz
Nadarzyn spędzali na przygoto-

waniu formy do drugiej części
sezonu. W sierpniu startowali
w 3-ech etapach wyścigu „Tour Bitwa Warszawska 1920”. Walka na
szosie zaprocentowała miejscami
na podium Zosi (3 razy pierwsza),
Krzyśka (2 razy pierwszy i trzeci)
i Janka (drugi raz)!

Trzymamy kciuki za zawodników
i liczymy na kolejny grad medali
podczas następnych startów.
Tekst i foto: UKS Kolarz

Kryterium
w Biskupcu

Zosia i Krzysiek

W pierwszą sobotę września nasi
kolarze byli w Biskupcu na memoriale Jerzego Kowalskiego.
Rywalizacja rozgrywała się w formule kryterium ulicznego. Trasa
składała się z rund 1900 m, oraz
6-ciu trudnych technicznie zakrętów. Kryterium to bardzo ciężki
i szybki, wijący się zazwyczaj po
ulicach miast wyścig, w którym
nie ma czasu na odpoczynek. I ponownie nasi zawodnicy na podium:
Krzysiek pierwszy, a Zosia trzecia.

Krzysiek

Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie

Okresowe sprzątanie
W wrześniu na obiektach GOS przeprowadzono
konserwację sztucznych nawierzchni. Mechanicznie
oczyszczono boiska z zanieczyszczeń stałych typu liście czy igliwie oraz dogłębnie usunięto zalegający
kurz i piach. Podklejono drobne uszkodzenia połączeń
sztutcznej trawy. Zastosowano też spulchnianie warstw
wypełnienia oraz szczotkowanie boisk w celu podniesiena trawy. Prace odbyły się na terenie zewnętrzym
kompleksu sportowego przy ul. Sitarskich w Nadarzynie oraz „Orlikach” w Kostowcu i Ruścu,
(jw)
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Pierwszy Turniej Pickleball
w Nadarzynie za nami!
W sobotę, 29 sierpnia, obiekty
Gminnego Ośrodka Sportu przy ul.
Sitarskich 4 w Nadarzynie zgromadziły sympatyków tej mało jeszcze
znanej w Polsce dyscypliny. Przygotowane zostały cztery boiska
zewnętrzne, gdyż w zamyśle impreza miała mieć charakter pikniku rodzinnego i odbywać się „pod
chmurką”. Niestety na niebie od kilku dni wisiała chmurka i to niejedna
więc impreza została przeniesiona
do hali sportowej GOS przy szkole
podstawowej. Pomimo niepogody,
impreza odbyła się bez zakłóceń.
Tu należy dodać, że przez cały
sierpień, we wtorki i soboty, na
obiektach sportowych przy ul. Sitarskich realizowane były dla mieszkańców Nadarzyna otwarte zajęcia
z cyklu „Zagraj z nami w pickleball”. W sumie odbyło się siedem
treningów, w których wzięło udział
ponad trzydzieści osób. Turniej zaś
był podsumowaniem tego cyklu
i pierwszą próbą zmierzenia się
w grze na punkty.
Uczestnicy mogli zapoznać się
z zasadami gry i punktacji pickleballa, przekonać się jak łatwo

i szybko można zacząć cieszyć się
tą grą. Po krótkim wstępie i omówieniu zasad odbyła się gra pokazowa z udziałem zaproszonych gości
ze Stowarzyszenia Polski Pickleball, panem Marcinem Matysikiem
i jego synem Mateuszem. Następnie
uczestnicy mogli wziąć rakiety we
własne ręce i na czterech kortach
rozpocząć zabawę. Wszyscy radzili
sobie świetnie i już po kilkudziesięciu minutach dochodziło do bardzo
ładnych wymian piłek. Doświadczenie w sportach rakietowych, takich
jak tenis ziemny, stołowy czy bad-

minton dawało przewagę niektórym
uczestnikom, ale nie było niezbędne gdyż nie oceniano techniki ani
skuteczności. Liczyła się zabawa
i aktywny wypoczynek. Do samego
turnieju zgłosiły się cztery drużyny
deblowe. Mecze rozgrywane były
po jednym secie do jedenastu punktów. Wszyscy zawodnicy otrzymali
pamiątkowe dyplomy a zwycięzcy
drobne nagrody rzeczowe.
Dziękujemy uczestnikom za
udział a finalistom turnieju gratulujemy zwycięstwa w Pierwszym
Turnieju Pickleballa w Nadarzynie
a właściwie to na całym Mazowszu!
Osobne podziękowania za wsparcie,
sprzęt, pomoc w przeprowadzeniu
i organizacji wszystkich sierpniowych zajęć oraz sobotniego turnieju
składamy: Marcinowi i Mateuszowi
Matysikom, Adamowi Malinowskiemu oraz grupce wolontariuszy.
Specjalne podziękowania dla Bartłomieja Calla za zapewnienie bezpieczeństwa i opiekę medyczną!
Już myślimy o następnych zajęciach i turniejach. Do zobaczenia
wkrótce!

Artur Kostecki
Kierownik obiektów
sportowych GOS

Zapraszamy wszystkich, którzy już grali oraz tych,
którzy jeszcze się nie zdecydowali na grę.
Wznawiamy cykl „Zagraj z nami w pickleball”,
gramy we wtorki 20.00 – 22.00 i czwartki 18.00 – 20.00.
Hala sportowa GOS przy ul. Sitarskich 4.
Zapewniamy dach nad głową, korty, rakietki, piłki i przede wszystkim
świetną atmosferę! Weź ze sobą buty halowe i strój sportowy.
Nie potrzebujesz dobrego nastroju, przyjdzie sam podczas gry!
30
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IX „Marsz po zdrowie” w promieniach słońca
Sobotni wrześniowy poranek przywitał nas przepiękną pogodą jak „na
zamówienie”. Czterdziestu wspaniałych, aktywnych mieszkańców
Gminy Nadarzyn, pełnych wigoru
z uśmiechem na twarzy ruszyło ku
kolejnej przygodzie nordic walking,
organizowanej przez Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie.
Po intensywnej rozgrzewce nad
brzegiem stawu w parku w Młochowie im. Janusza Grzyba rozpoczęliśmy kilkukilometrowy marsz.
Nad grupą czuwali nasi nieocenieni
instruktorzy Jarek i Michał. Trzeba
przyznać, że i tym razem nie zawiedli, dali nam porządny chowski Łęg, dopingowani przez ptasi śpiew, naładosportowy wycisk. Podróżując duktami Rezerwatu Mło- wani pozytywną energią, dotarliśmy do Ludowej Altany
w Rozalinie.
Serdecznie powitani przez właścicieli jeszcze przez
długi czas nie mogliśmy się ze sobą rozstać, debatując
przy ognisku nad sportową przyszłością naszej gminy
i kolejnymi pomysłami na aktywizację lokalnej społeczności.
Uprzejme podziękowania dla Straży Gminnej, która
czuwała nad naszym bezpieczeństwem i pani Beaty,
dzięki której każdy z nas „cały” i zdrowy dotarł do linii
mety. Ahoj i do następnej wyprawy „na kijkach”.
Marcin Rybicki
Specjalista ds. Rekreacji
Ruchowej GOS w Nadarzynie
Foto: GOS Nadarzyn
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Narodowe Czytanie

Uczestnicy Narodowego Czytania
pl. Poniatowskiego w Nadarzynie

Od lewej: Liliana Fabisińska, Edyta Jungowska

Od lewej: Jarosław Dąbrowski (Klub MDiC „Nornica”),
Teodozja Piotrkowicz

Od lewej: Kamila Michalska, ks. hm. Jarosław
Kuśmierczyk, Edyta Jungowska

Od lewej: ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk, Edyta
Jungowska, Anna Tarkowska, Dariusz Zwoliński,
Jarosław Smoła

Od lewej: Anna Rudecka, Agata Sierputowska,
Katarzyna Witkowska

Organizatorzy:
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