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„Można odejść na zawsze, 
aby stale być blisko”
Ks. J. Twardowski

8 grudnia minęły cztery lata od śmier-
ci wieloletniego gospodarza gminy 
Nadarzyn  – śp.  Janusza Grzyba. 
Osoby niezwykłej, charyzmatycznej, 
której działalność na rzecz społecz-
ności lokalnej, praca w samorządzie, 
zaangażowanie w rozwój gminy, a tak-
że wpływ na dzisiejszy obraz gminy 
Nadarzyn jest nie do przecenienia. 
Był szanowanym i cenionym samo-
rządowcem, oddanym swojej małej 
ojczyźnie i jej sprawom przez niemal 
20 lat sprawowania urzędu wójta (któ-
rym był w latach 1998–2017).

W pamięci przyjaciół, współpra-
cowników i wielu mieszkańców po-
zostanie na zawsze jako troskliwy 
gospodarz gminy, dobry szef, ser-
deczny, ciepły i wartościowy człowiek.

Śp. Janusz Grzyb – pamiętamy

Przed nami koniec roku. 
Nie będę ukrywał, że było to dla 
samorządów kolejne trudne 
12 miesięcy. Drugi rok pan-
demii, obok znanych nam już 
problemów, przyniósł całkiem 
nowe. Szalejąca inflacja spo-
wodowała wzrost cen towarów 
i usług, a nawet czasowy brak 
wielu materiałów budowla-
nych na rynku. Nie pozostało 
to bez wpływu na tempo reali-
zacji i koszty wielu gminnych 
inwestycji.

Niestabilność rynków finansowych 
oraz wchodzące od 1 stycznia 2022 
roku zmiany prawne w  zakresie 
podatków będą miały także swoje 
konsekwencje dla budżetów gmin 
w najbliższej przyszłości. Już dziś 

Szanowni Mieszkańcy! Przyjaciele naszej gminy!
• rozbudowa stacji uzdatniania wody 

w Bielinach
• modernizacja i rozbudowa oczysz-

czalni ścieków w Walendowie
• budowa ścieżki rowerowej z Ruśca 

do węzła Młochów na S8
• budowa I  etapu ulicy Głównej 

w Ruścu – od wiaduktu do ulicy 
Owocowej

• remont oficyny zachodniej w parku 
w Młochowie

• częściowy remont sieci kanaliza-
cyjnej w Nadarzynie

• budowa placu zabaw w Urzucie
• budowa kanalizacji w ulicy Różanej 

w Urzucie
• budowa kanalizacji w części ulicy 

Górnej w Ruścu
• budowa wybiegu i placu zabaw 

dla psów
• remont budynku Nadarzyńskiego 

Ośrodka Kultury
• budowa wielofunkcyjnego boiska 

w Starej Wsi

obserwujemy z tygodnia na tydzień 
wzrost wydatków bieżących prze-
znaczonych z budżetu na utrzymanie 
gminy, w tym cen mediów, usług czy 
kosztów pracy i ich pochodnych.

W tych niełatwych realiach przy-
gotowaliśmy budżet gminy Nadarzyn 
na rok 2022, który został pozytywnie 
zaopiniowany przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową i na grudniowej sesji 
radni gminy Nadarzyn będą mogli 
go przyjąć. 

O samym budżecie więcej z pew-
nością napiszemy w pierwszych Wia-
domościach w nowym roku. Teraz 
pozwolę sobie skupić się na plano-
wanych na 2022 rok inwestycjach. 
Tempo ich realizacji będzie zależało 
od wielu czynników, niestety nie za-
wsze zależnych od naszego samo-
rządu. Większość z nich będziemy 
jednak chcieli nie tylko rozpocząć, 
ale i zakończyć w nadchodzącym 
roku. Należą do nich:



• budowa przedszkola w Wolicy
• budowa kolektora deszczowego 

w Nadarzynie
• budowa Zakładu Usług Medycz-

nych w Nadarzynie
• budowa nowego placu zabaw przy 

przedszkolu publicznym w Na- 
darzynie

• budowa chodnika na ulicy Prze-
mysłowej w Rozalinie

• rozbudowa kompleksu rekreacyj-
nego w Strzeniówce.
Oprócz tego będziemy prowadzi-

li prace związane z modernizacją 
dróg gminnych w zakresie budowy 
oświetlenia ulicznego, utwardzenia 
nawierzchni i odwodnienia pasów 
drogowych.

Wszystkie te zaplanowane działania 
wiążą się z ogromną liczbą przeróż-
nych problemów, które staramy się 
traktować w urzędzie jak wyzwania. 
Przy okazji, pamiętajcie proszę, iż 
realizacja tych zamierzeń wiąże się 
z ogromną pracą gminnych urzęd-
ników, którzy często przez kilka lat 
procedowali szereg dokumentów, aby 
doprowadzić sprawę do szczęśliwego 
finału. Samo uzyskiwanie przeróż-
nych pozwoleń, zgód i raportów nie-
zbędnych do otrzymania pozwolenia 
na budowę w przypadku oczyszczal-
ni w Walendowie czy ulicy Głównej 
w Ruścu trwało 5 lat!

Nie samymi inwestycjami tylko żyje 
nasza gmina. Dlatego w przyszłym 
roku planujemy także szereg spotkań, 
eventów i imprez.

W pierwszej kolejności zapraszam 
Państwa serdecznie do głosowa-
nia w konkursie Gazety Zachod-
niej „Perły Mazowsza”. Oczywiście 
na kandydatów z naszej gminy 😊.

W  planach mamy także m.in.: 
Galę Sportu w marcu, Poland Bike 
Marathon w maju, Dni Nadarzyna 
w czerwcu, Wspólne Sprzątanie Gmi-
ny w kwietniu i wrześniu, Dożynki 
w parku w Młochowie w sierpniu, 

Perły Gminy Nadarzyn we wrześ-
niu, Obchody Święta Niepodległości 
w listopadzie oraz oczywiście kolejny 
Bożonarodzeniowy Jarmark w Nada-
rzynie. To tylko część propozycji. Jak 
co roku, nasi mieszkańcy będą mo-
gli liczyć na bogatą ofertę Nadarzyń-
skiego Ośrodka Kultury, Gminnego 
Ośrodka Sportu, Biblioteki Publicznej, 
a także szkół czy organizacji społecz-
nych działających na terenie gminy 
Nadarzyn.

Wiele… „znaków na niebie” wska-
zuje, że nadchodzący nowy rok do 
łatwych nie będzie należał. Jednak 
razem, z optymizmem, uśmiechem 
i wyrozumiałością oraz tak potrzebną 
na co dzień serdecznością jesteśmy 
w stanie pokonać wszelkie przeszkody 
i sprostać niejednemu wyzwaniu.
Moi Drodzy! Korzystając z okazji 
życzę Wam radosnych, magicznych 
i rodzinnych Świąt Bożego Narodze-
nia oraz szampańskiej zabawy sylwe-
strowej i udanego nowego 2022 roku.

Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Święta Bożego Narodzenia 
tuż, tuż… W  naszej gminie 
w szczególny sposób dało się 
to odczuć podczas pierwsze-
go Nadarzyńskiego Jarmar-
ku Świątecznego, który odbył 
się 11 i 12 grudnia. Na te dwa 
weekendowe dni  plac Po-
niatowskiego w Nadarzynie 
zamienił się w klimatyczne 
miejsce spotkań i wspólnego 
świętowania.

Jarmark rozpoczął się od powitania 
gości przez Dariusza Zwolińskiego, 
wójta gminy Nadarzyn i wspólne-
go kolędowania, które mistrzowsko 
poprowadzili uczniowie z nadarzyń-
skiej szkoły muzycznej wraz z mu-
zykami z Orkiestry OSP Nadarzyn. 
Na  najmłodszych czekało szereg 
atrakcji – z karuzelą, warsztatami 
świątecznymi prowadzonymi przez 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
(animatorów z Ogniska Tęcza), iluzjo-
nistą, pokazami rzeźbienia w lodzie, 
a przede wszystkim św. Mikołajem, 
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Nadarzyński Jarmark Świąteczny
który wraz ze Śnieżynką rozdawał 
słodkości. Ponadto drugiego dnia 
odbyły się warsztaty kulinarne, które 
w iście świątecznym klimacie popro-
wadził Marcin Jabłoński, półfinalista 
Top Chef. Asortyment jarmarkowy 
był naprawdę bogaty i urozmaico-
ny. W świątecznie udekorowanych 
domkach i na straganach można było 

zakupić m.in. ozdoby choinkowe, bo-
żonarodzeniowe stroiki, świeczki, za-
bawki i wiele innych artykułów, w tym 
oczywiście mnóstwo przepysznych, 
różnorodnych specjałów. Od wędzo-
nej rybki na świąteczny stół, poprzez 
miody, wędliny, sery (nie zabrakło 
oscypków prosto spod Tatr), kawy, 
ciasta i inne słodkości, do pierogów, 

które oferowali tak lokalni, jak  
i przyjezdni wystawcy (m.in. z Koła 
Gospodyń Wiejskich w Siennicy Ró-
żanej). Nadarzyńscy strażacy, którzy 
byli jednymi z gospodarzy jarmarku, 
serwowali wprost z kuchni polowej 
grochówkę, barszczyk i zupę dynio-
wą. W ich restauracji „pod chmurką” 
można było także zjeść przepyszną 
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bułkę ze śledziem i rewelacyjne racu-
chy – wszystko to przygotowali sami. 
Na nadarzyńskim jarmarku nie mogło 
zabraknąć stoiska przygotowanego 
przez Zwierzynę z Nadarzyna, czyli 
Straż Gminną wraz z przyjaciółmi. 
Tutaj, oprócz zakupu smakowitości 
i świątecznych gadżetów, z których 
sprzedaży wspierane będę kolejne 
działania na rzecz walki z bezdom-
nością czworonogów, prowadzona 
była akcja bezpłatnego czipowania 
oraz wspólne składanie domków dla 
kotów. Swoje stoisko miało także Sto-
warzyszenie Na Rzecz Dzieci i Osób 
z  Niepełnosprawnością Szlakiem 

Nowy testament. Historycz-
ne wprowadzenie do literatury 
wczesnochrześcijańskiej 
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Największą obecnie realizowaną inwestycją jest budowa Zespołu 
Usług Medycznych w Nadarzynie.

Oświetlenie
Kończą się prace związane z budową oświetlenia ulicznego przy alei Kaszta-

nowej pomiędzy Ruścem a Młochowem, przy ul. Kwiatu Paproci w Strzeniówce, 
ul. Sportowej w Szamotach oraz bocznej ulicy od ul. Orlej w Kajetanach.

Stara Wieś – boisko
Ruszyła planowana na  ten rok 

budowa boiska wielofunkcyjnego 
wraz z małą architekturą w Starej 
Wsi, u zbiegu ulic Tarniny i Brwi-
nowskiej, w ramach kolejnego etapu 
zagospodarowania terenów rekre-
acyjnych w tym sołectwie. Boisko 
powstanie przy istniejącym już par-
kingu, pumptracku i street workoutcie. 
Będzie to wielofunkcyjny obiekt ze 
sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, 
koszykowej, ręcznej, siatkowej i tenisa 
ziemnego. Powstanie także dwutorowy asfaltowy tor rolkarski wokół boiska, 
budynek socjalny z szatniami i łazienkami, wiata rekreacyjna z paleniskiem. 
Ustawione zostaną ławki, kosze na śmieci. Teren będzie oświetlony i monitoro-
wany. Z nowego obiektu będzie można korzystać już od wiosny przyszłego roku.

Wolica – nowe inwestycje
Urząd Gminy w Nadarzynie wspólnie z Lokalną Grupą Działania Nadarzyn-

-Raszyn-Michałowice, z wykorzystaniem środków unijnych, wykonał nową część 
placu zabaw dla dzieci młodszych na terenach rekreacyjnych w tym sołectwie.

Nie jest to ostatnia dobra wiadomość dla mieszkańców Wolicy i młodych 
małżeństw z naszej gminy. Na sąsiadującej z terenem rekreacyjnym działce 
w przyszłym roku rozpocznie się budowa nowego gminnego sześciooddziało-
wego przedszkola. Będzie ono w stanie pomieścić w komfortowych warunkach 
150 dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat.

Inwestycje
Tęczy oraz Team Nadarzyn Chrobry 
II w ramach ogólnopolskiej akcji – 
„Paczka dla Bohatera”.

Pierwszy jarmarkowy dzień zakoń-
czyły pokazy ognia, które, podobnie 
jak kończące dzień drugi pokazy la-
serów, zgromadziły mnóstwo publicz-
ności w różnym wieku. Z lokalnych 
wystawców byli z nami w tym roku 
m.in.: sklep „u Joli”, „Kociołek”, roza-
lińska kawiarnia „U dziewczyn”, Studio 
Florystyczne Antonia, a także kilku 
innych lokalnych przedsiębiorców.

Dziękujemy wszystkim, którzy przez 
te dwa jarmarkowe dni byli z nami. 
Odwiedzającym, mieszkańcom, goś-
ciom, wystawcom. Mieszkańcom za 
wyrozumiałość, przybycie, uśmiechy 
i wspólnie spędzony czas. Gościom 
spoza gminy za to, że zechcieli do 
nas zajrzeć i wspólnie z nami poczuć 
atmosferę zbliżających się świąt. Wy-
stawcom, gdyż dzięki Wam jarmark 

był pełen różnorodności i każdy mógł 
znaleźć coś dla siebie.

Jesteśmy ciekawi Państwa opinii 
i sugestii, dlatego prosimy o podzie-
lenie się z nami pomysłami i spostrze-
żeniami. Czekamy na maile: gmina@
nadarzyn.pl, promocja@nadarzyn.pl 
oraz na opinie na gminnym profilu 
Facebook – Gmina Nadarzyn

7



Inwestycja z perspektywą – zagłosuj!
24 listopada ruszyło głosowanie w organizowanym przez Polską Agencję 
Prasową darmowym konkursie „Inwestycja z perspektywą” na najciekawszą 
samorządową inwestycję współfinansowaną z Unii Europejskiej.

znaleźć zaznaczając odpowiednie woje-
wództwo na mapie – po prawej stronie 
pojawi się wtedy lista projektów lub 
używając wyszukiwarki, która znajduje 
się nad mapą. (link do głosowania: 
https://europapnews.pap.pl/#maps).

Z terenu naszej gminy do konkursu 
wytypowano dwie inwestycje:

Parkuj i Jedź – zintegrowany wę-
zeł (centrum) przesiadkowe w Na-
darzynie https://europapnews.pap.
pl/node/19483

Budowa sieci dróg rowerowych 
w gminie Nadarzyn w ramach ZIT 
– kolejny etap – RPO WM 2014 – 
2020 https://europapnews.pap.pl/
node/19484

Głosowanie potrwa do końca roku. 
Laureatów konkursu poznamy po no-
wym roku.

Więcej informacji na  stro-
nach: https://www.nadarzyn.
pl /839, l i s topad?tresc=13590 
oraz https ://www.nadarzyn.
pl /839, l i s topad?tresc=13590 
i  https://europapnews.pap.pl/…/
Regulamin%20Inwestycja%20z…

Gmina Nadarzyn jedną z najlepiej 
rozwijających się gmin 
Mazowsza

Na stronie www.europapnews.pap.
pl uruchomiony został mechanizm, 
za pośrednictwem którego internauci 

w prosty sposób mogą zagłosować 
na najciekawsze ich zdaniem inwe-
stycje UE w Polsce. Inwestycję można 

Gmina Nadarzyn zajęła wysokie 3 i 4 miejsca 
w rankingu gmin Fundacji Rozwoju De-
mokracji Lokalnej im. Jerzego Regul-
skiego. Ranking Gmin Województwa 
Mazowieckiego organizowany jest we 
współpracy z Urzędem Statystycznym 
w Warszawie. W tegorocznej edycji, 
w klasyfikacji generalnej (gminy: wiejskie, 
miejsko-wiejskie i miejskie) nasza gmina 
uplasowała się na 4 miejscu, zaś w kategorii gmin 
wiejskich zajęliśmy miejsce 3.

Ranking tworzony jest na podstawie analiz statystycz-
nych i ma na celu wskazanie gmin wyróżniających się pod 
względem rozwoju społeczno-gospodarczego. Jest bezpłatny.

Serdeczne gratulacje dla wszystkich samorządów z Ma-
zowsza, w szczególności dla zwycięzców w poszczególnych 
kategoriach.
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Kochani! Święta tuż! Święta już, już!!! Żyjcie tak, jak chcielibyście 
żyć. Pięknie i bez próżności. Bądźcie szczęśliwi i wolni od trosk. 

Nie bójcie się marzyć i mówić o swoich uczuciach. Kochajcie 
i cieszcie się życiem. Uśmiechajcie się i twórzcie dobrą energię 
dookoła. Bądźcie uważni na otaczający świat. Odróżniajcie to, 

co ważne, od tego, na co szkoda tracić czas. Niech to będą 
najlepsze święta, jakie do tej pory przeżyliście, Przyjaciele!

Zwierzęta gminy Nadarzyn
Zawsze, nie tylko od święta, 
prosimy abyście pamiętali o na-
szych podopiecznych. Są wśród 
nich Mural i Mrufka oraz Pan 
Kulka (więcej o tych niezwy-
kłych czworonogach szukają-
cych domu na fb – Zwierzęta 
z gminy Nadarzyn).

Jeżdżę do nich codziennie. Ich dzień 
przepełniony jest oczekiwaniem na mój 
przyjazd i wspólne wyjście tam, gdzie 

8 grudnia na Ziemię sfrunęły anioły, dokładnie do Przedszkola Niepublicznego 
Maluch, a my poczuliśmy jakbyśmy sami znów byli dziećmi. Udało im się 
nawet rozśmieszyć dwóch ponurych panów w mundurach. Zjawiły się w jednej 
ważnej sprawie, aby otoczyć troską wszystkie zwierzęta. Nim zdążyliśmy się 
zorientować, radośnie rozwrzeszczane, rozchichrane od wygłupów i szczęścia, 
zapakowały nam do samochodu olbrzymią górę jedzenia dla wszystkich psów 
i kotów z naszej gminy.

Ogromne podziękowania dla PRZEDSZKOLA MALUCH
Joanna Romanowska

Straż Gminna w Nadarzynie
tel. 501804797

jest wszystko za czym tęsknią. Na łąkę, 
do lasu, aby połazić po krzakach i po 
stajni, poczuć przez chwilę zapach wol-
ności, pobyć razem, blisko, by znowu 
wrócić i zacząć czekać na nowy dzień. 
Kiedy odchodzę, aby nie widzieć ich 
odprowadzających mnie, smutnych 
spojrzeń, zostawiam każdego z ulubio-
nym uchem (dziękuję Pani Agnieszko) 
i szybko odjeżdżam. Nie potrafię zna-
leźć dla nich domu. Człowieka, który 
dostrzeże jacy są piękni i wyjątkowi. 
Wciąż czekają na swój dom.
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Perły Mazowsza – konkurs
Nagrody można zdobyć w katego-
riach: przedsiębiorczość, kultura 
oraz sport i turystyka. Szukamy za-
tem najlepszych przedsiębiorców, 
najciekawszych ofert turystycznych, 
najpopularniejszych wydarzeń kul-
turalnych oraz najsłynniejszych lokal-
nych sportowców, klubów sportowych 
czy trenerów. Konkurs obejmie gminy 
powiatu piaseczyńskiego, grodziskiego 
i pruszkowskiego.

Nagrody zdobywają nie tylko no-
minowani. Wystarczy, że zgłosisz 

kandydata i ciekawie uzasadnisz, dla-
czego to właśnie on powinien zdobyć 
Perłę Mazowsza 2021 lub po prostu 
na kogoś zagłosujesz, wtedy rów-
nież do ciebie może trafić nagroda 
niespodzianka.

Zgłoszenie należy wysłać poprzez 
formularz na stronie www.perlyma-
zowsza.pl. Można też wysłać dokument 
w wersji papierowej na adres ul. Jana 
Pawła II 29, 05–500 Piaseczno lub 
skanem na adres kontakt@perlyma-
zowsza.pl. Zgłoszenia zbierane będą 

do 15 grudnia 2021 roku do godziny 
23:59. Natomiast głosować można od 
5 stycznia 2022 roku od godziny 08:00 
do 21 lutego 2022 roku do godziny 
12:00. Kto twoim zdaniem powinien 
wygrać tegoroczną edycję konkursu? 
Na każdym etapie – zgłaszania i gło-
sowania – rozlosowywane są nagrody 
dla mieszkańców, którzy biorą udział 
w konkursie. Zgłoszenia przyjmowane 
są online przez stronę www.perlyma-
zowsza.pl

Więcej informacji na: www.perly-
mazowsza.pl

www.facebook.com/Konkurs 
PerlyMazowsza/

Powiadomienia SMS
Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymywać na swój telefon komórko-
wy powiadomienia i ważne komunikaty z gminy Nadarzyn 
dotyczące imprez kulturalnych i sportowych oraz lokalnych 
utrudnień (np. informacji o przerwach w dostawach energii 
elektrycznej i wody, remontach) – zarejestruj się przez formu-
larz znajdujący się na stronie www.nadarzyn.pl w zakładce 
powiadomienia sms lub złóż formularz w wersji papierowej 
w kancelarii UG Nadarzyn (ul. Mszczonowska 24).
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Stawki podatku od nieruchomości na 2022 r.
Obowiązuje nowa Uchwała XLVI.586.2021RGN z dnia 24 listopada 2021 r. wprowadzająca zmiany w niektórych 

stawkach, w tym: 
- od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,90 zł od 1 m²
- gruntów pozostałych – 0,35zł. od 1 m²
- od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,00 zł. od 1 m²
Pozostałe stawki bez zmian.

Podatek rolny na 2022 r.
Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn nr XLVI.587.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. stawka została obniżona do kwoty 

32,00 zł za 1 kwintal.
Stawka podatku rolnego wynosi:

• dla ha fizycznych (32,00 x 5q) = 160,00 zł za hektar
• dla ha przeliczeniowych (32,00 x 2,5 q) = 80,00 zł za hektar

Podatek leśny na 2022 r.
Komunikat Prezesa GUS ustalił kwotę przeliczeniową do podatku leśnego na 2022r. w wysokości 212,26 zł za 

1 m³ drewna.
Stawka podatku leśnego – 212,26 x 0,220 = 46,6972 zł za 1 ha
W przypadku nieruchomości we współwłasności osób fizycznych z osobami prawnymi (udziały w nieruchomości) 

stanowiącej odrębny przedmiot opodatkowania, podatnicy są zobowiązani do składania odrębnej deklaracji podat-
kowej. Deklarację składa się na całą nieruchomość, a płatność podatku za swój udział w nieruchomości należy uiścić  
na rachunek bankowy urzędu gminy z dopiskiem jakiej nieruchomości dotyczy i wielkości udziałów.

(art.3 ust.4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 3 ust. 5 ustawy o podatku rolnym, art. 2 ust. 4 ustawy 
o podatku leśnym)

Podatek od środków transportowych na 2022 r.
Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn 

XVI.234.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. obowiązują od 01.01.2020 r.

Podatki lokalne 2022 – ważne!

3 grudnia obchodziliśmy ustanowiony w 1992 roku 
przez Organizację Narodów Zjednoczonych Między-
narodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami.

Gmina Nadarzyn każdego roku podejmuje szereg dzia-
łań, by ułatwić poruszanie się po  jej terenie osobom 

z niepełnosprawnościami. W tym roku wyznaczone 
zostały m.in. miejsca parkingowe przy budynkach uży-
teczności publicznej, przy przedszkolu w Nadarzynie, 
żłobku w Ruścu oraz innych budynkach oświatowych. 
Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne, np. ob-
niżone krawężniki w obrębie budynku UG Nadarzyn. 
Wnioskujemy o likwidację barier do zarządców dróg 
np. obniżenie krawężnika na przejściu dla pieszych przy 
ulicy Pruszkowskiej, skrzyżowanie z ulicą Akacjową.
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Zniżki – nasi partnerzy
KOMUNIKACJA:

 ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61
Osoby posiadające Kartę Nadarzynia-
ka i korzystające z komunikacji ZTM 
uprawnione są do wyrobienia Warszaw-
skiej karty miejskiej, która upoważnia do 
zniżek. Wymagane jest zdjęcie, które na-
leży dostarczyć do UG Nadarzyn (parter, 
pokoje 107 i 108) lub przesłać na adres 
e-mail: karta@nadarzyn.pl wraz z imie-
niem i nazwiskiem.

Lista punktów, w których mogą być 
doładowywane karty: Dworzec Cen-
tralny: hala główna dworca kolejowego, 
punkt usytuowany od strony Al. Jerozo-
limskich, 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 

Karta Nadarzyniaka
handlowy nr 1012, Stacja Metra Nowy 
Świat-Uniwersytet – linia M2 pawilon 
handlowy nr 1012, Stacja Metra Stadion 
Narodowy – linia M2 pawilon han-
dlowy nr 1023, Stacja Metra Dworzec 
Wileński – linia M2 pawilon handlowy 
nr 1012.

ZDROWIE i URODA:
 Szpital Powiatowy w Pruszkowie: 

ul. Armii Krajowej 2/4. 50% zniżki na 
testy na przeciwciała SARS-COVID-2. 
Pacjenci na badania mogą zgłaszać się 
od pon. do pt. w godz. 9.00-12.00. Tel 
do laboratorium: 664-118-796.
 Salon Urody: ul. Młochowska 137, 

Rozalin. 1 min solarium = 1 zł; 10% 
karnet na solarium, założenie rzęs 1:1
 Salon Urody – Studio Fryzur:

ul. Młochowska 137, Rozalin.
5% ogólny zakres usług, gratisy przy 
zakupie kosmetyków po wybraniu
usługi koloryzacji.

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 Koszt
pasażera [zł]

Dopłata
gminy

imienny

30
dniowy

N 120 60
U 60 30

90
dniowy

N 330 130
U 165 65

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 Koszt
pasażera [zł]

Dopłata
gminy

imienny

30
dniowy

N 72 40
U 36 20

90
dniowy

N 212 70
U 106 135

 Zakład fryzjerski: ul. Rosy 7, Kaje-
tany. 10% ogólny zakres usług.
 Salon Fryzjerski Marzena:

ul. Główna 98, Rusiec. 15% ogólny 
zakres usług.
 Salon Piękności Eli: ul. Mszczo-

nowska 50K, Nadarzyn. 5% ogólny 
zakres usług.
 Centrum Depilacji Laserowej:

ul. Winogronowa 20, Rozalin.
10% depilacja laserowa, 15% fotood-
mładzanie, 15% terapia trądziku.

USŁUGI:
 Widok z Nieba: ul. Młochowska 

50, Rozalin. 5% filmowanie i zdjęcia 
z powietrza jakość 4k, usługi dronem, 
10% sesje ślubne z powietrza.
 Center-Gaz Usługi Gazowe:

ul. Modra 10, Kajetany.
5% budowa instalacji gazowej.
 Family Company D.R. Zakrzewscy

Sp. z o.o.: ul. Zielonej Łąki 34, Nada-
rzyn. 8% na usługi księgowe.
 KDT Sp. z o.o.: ul. Grodziska 7, 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, Na-

darzyn. 15% usługi noclegowe, gastro-
nomiczne, konferencje.
 Catering & bar Gemlik:

ul. Warszawska 1d, Nadarzyn.
5% zestawy obiadowe, 5–10% imprezy 
okolicznościowe.

Już ponad cztery tysiące osób uczestniczy w programie skierowanym do mieszkańców gminy Nada-
rzyn zamieszkujących na terenie gminy i płacących tu podatki. Mieszkańcy uprawnieni do korzystania 
z Karty Nadarzyniaka podpisane wnioski mogą składać 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 Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Nadarzyn (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
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 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 stacjonar-
nych 10%, serwis laptopów 5%.
 Majic Dekoracje,Wykończenia:

ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn.
10% farby dekoracyjne, farby antykoro-
zyjne, lakiery i impregnaty do drewna, 
100% porady malarskie.
 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. 5% usługi 
remontowe, 7% usługi wykończeniowe.
 Studio Reklamowe: ul. Kalinowa 1, 

Nadarzyn. 100% nadzory autorskie rea-
lizowanych projektów na terenie gminy 
Nadarzyn.
 MG www.mg-rolety.pl: al. Krakowska 

95, Raszyn. 5% rolety materiałowe, plisy 
i rolety zewnętrzne, 10% siatki przeciw 
owadom.
 Suchy Badyl – Florystyka 

Artystyczna:
ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn.
10% upominki; 5% świece; 10% kwiaty 
cięte; 5% kwiaty doniczkowe.
 „Mieszko”: ul.  Młochowska 50, 

Rozalin. 5% prace remontowo-wy-
kończeniowe, budowa domów, prace 
ziemne koparko-ładowarką, 10% alarmy 
i monitoringi.
 Best-Serw: ul. Młochowska 56, Ro-

zalin. 5% sieci komputerowe i serwis 
oraz dostawa sprzętu komputerowego; 
10% systemy monitoringu oraz systemy 
alarmowe.
 PLJ Telcom s.c. Rusiec: al. Katowicka 

213. 20% światłowodowe internetowe 
przyłącze, 10% łącze światłowodowe 
100/200 Mbps oraz 200/200 Mbps, 15% 
łącze światłowodowe 300/300 Mbps.
 SART s.c. - AutoSpa: ul. Pruszkow-

ska 38, Nadarzyn. 5 % mycie i czysz-
czenie aut, autodetaling, polerowanie 
aut, pranie tapicerki.

EDUKACJA:
 Szkoła Muzyczna „Animato”:

ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nada-
rzyn. 5% wszystkie zajęcia muzyczne.

 Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”:
ul. Przemysłowa 68, Rozalin.
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.
 Przedszkole Niepubliczne 7 Krasno-

ludków: al. Kasztanowa 88, Młochów. 
50% wpisowe; 5% czesne.
 Żłobek Happy: ul. Komorowska 71, 

Nadarzyn. 60% wpisowe; 8% czesne.

KULTURA, ROZRYWKA
I SPORT:

 Baseny letnie w Strzeniówce
Dorośli 40zł/z Kartą 20 zł; dzieci po-
wyżej 7 lat 15 zł/z Kartą 10 zł; stu-
denci do 26 lat 20 zł/z Kartą 10 zł; 
rodzina 2+3 z Kartą dużej rodziny 
80 zł/z Kartą 50 zł. Dzieci do 7 lat, 
osoby niepełnosprawne, opiekunowie 
osób niepełnosprawnych, emeryci i 
renciści – wstęp wolny. Grupy zorgani-
zowane – półkolonie, grupy sportowe 
z terenu gminy Nadarzyn od ponie-
działku do piątku – 1 zł uczestnik 
(1 opiekun na 10 dzieci – za darmo). 
Grupy zorganizowane – półkolonie, 
grupy sportowe od pon. do piątku 10 zł 
uczestnik (1 opiekun na 10 dzieci – za 
darmo). Pon. – pt. od godz. 17.00 do 
19.00 – 50% zniżki.
 Basen KAPRY w Pruszkowie:

bilet wstępu: pon. – pt. w godz. 6.30 
–16.00 normalny – 14 zł/godz. – cena 
po rabacie 10 zł/godz., ulgowy – 9 zł/
godz., po rabacie – 6 zł/godz. Pon. – pt. 
w godz. 16.00–22.00 oraz w sob., niedz. 
i święta: normalny – 18 zł/godz. – cena 
po rabacie – 13 zł, ulgowy – 12 zł/
godz., po rabacie – 8 zł/godz.
 Medincus: ul. Mokra 1, Kajetany.

10% hala sportowa: kręgle, korty: 
squash, tenis ziemny, boiska: piłka 
nożna, siatkówka i koszykówka. 10% 
rekreacja na powietrzu: jazda konna, 
boiska do piłki nożnej, siatkówki pla-
żowej, tenis ziemny, boisko + sprzęt 
do gry w minigolfla, angielski krykiet, 
badminton, kometka, indiaka, boccia. 
5% szkolenia, konferencje, imprezy 
integracyjne, pikniki klasowe, przy-
jęcia okolicznościowe, urodziny dla 
dzieci. Zniżki/promocje nie łączą się. 
Nie dotyczy karnetów.
 Gminny Ludowy Klub Sportowy:

ul. Żółwińska 41, hala sportowa Nada-
rzyn. 50% wstęp na imprezy sportowe 

organizowane przez GLKS, 30% skład-
ki członkowskie, 5% obozy sportowe, 
zakup sprzętu sportowego w firmach 
będących partnerami techniczny-
mi 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: Poznań-

ska 16/4, Warszawa. 5% rejs stażo-
wo-szkoleniowy dla 1 osoby, 8% rejs 
stażowo-szkoleniowy dla minimum 
3 osób.
 Klub Karate Kyokushin Toshi:

SP w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.
10% trening karate kyokushin,
10% treningi funkcjonalne.
 Katarzyna Klimczuk SEKCJA TRE-

NINGU FITNESS: treningi perso-
nalne i grupowe, turnusy sportowe 
i odchudzające, diety, zajęcia on-line 
oraz stacjonarne w 6 lokalizacjach. 
15% na 20 wejść na treningi grupowe. 

SKLEPY:
 PHU Pawilon: ul.  Mszczonow-

ska 8, Nadarzyn. 5% elektronarzędzia, 
pompy WQ, zestawy kluczy, skrzynki 
nas listy.
 Kwiaciarnia: pl. Poniatowskiego 43,

Nadarzyn. 10% na ogólny asortyment.
 Salon optyczny PERFECT VISION:

pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn. 
5% okulary korekcyjne.
 KLASYKA, Centrum Mody:

al. Katowicka 51, lok. 107, Kajetany.
7% odzież damska, galanteria, biżuteria.
 Artykuły Przemysłowe PAWILON:

ul.  Mszczonowska 8, Nadarzyn. 
5% na wszystkie artykuły.
 Marmor Stone Tomasz Kos: al. Kra-

kowska 20, Janki. 5% spieki i konglo-
meraty kwarcowe, granity i marmury, 
usługa montażu.

Referat Organizacyjny

Karta Nadarzyniaka

13



INFORMACJE GMINNE

Wiadomości Nadarzyńskie 12 (271) grudzień 2021



Akcja Zostań świętym 
Mikołajem
Harcerze z Nadarzyńskiego Szczepu Wataha im. 
Żołnierzy Wyklętych po raz kolejny wzięli udział 
w akcji „Zostań Świętym Mikołajem”. Kosze, w któ-
rych można było zostawić swoje dary, ustawione 
były w sklepach: Kaprys, Pawilony, U Joli oraz 
w Warusie.

Dziękujemy wszystkim, którzy już wsparli naszą 
akcję. Do tej pory udało nam się wspólnie zebrać 
ponad tonę żywności długoterminowej! Zebrane 
dary trafią do najuboższych rodzin z naszej gminy. 
Dziękujemy za wsparcie i uśmiech skierowany do 
naszych harcerzy!
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Gmina Nadarzyn realizuje zadanie w ramach wieloletniego rządo-
wego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019–2023, 
który dofinansowany jest ze środków budżetu państwa.

Wartość dofinansowania w 2021 r. – 50 000,00 zł. Całkowita planowana wartość 
zadania w 2021 r. – 83 500,00 zł.

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom 
starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które 
wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn:
https://www.nadarzyn.pl/839,listopad?tresc=13555

Poczuj smak pracy,
która Ci pasuje!

Szukamy pracowników do nowo powstającej restauracji MOP Urzut  
na następujące stanowiska: 
pracownik restauracji, młodszy menadżer, pracownik zmiany nocnej,  
Lider Gościnności.

Oferujemy: 
uczciwe warunki zatrudnienia, rozwinięty system szkoleń, możliwość 
rozwoju zawodowego, pracę w miejscu, w którym ceni się atmosferę 
i wzajemne relacje.

© 2021 McDonald’s Corporation. Prawa do znaków towarowych zastrzeżone.
Dane osobowe będą przetwarzane w celach rekrutacyjnych przez firmę MAVAM 5 Marek Jarząbek z siedzibą przy pl. Szwedzkim 1,  
05-090 Janki. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji ww. celów. Kandydatowi do pracy przysługuje prawo dostępu  
do treści danych i prawo poprawiania danych.

CZEKAMY WŁAŚNIE NA CIEBIE.
Dowiedz się więcej i aplikuj.  

Zadzwoń  664 148 616  lub napisz  pl-00638mgr@pl.mcd.com 

348371-Ogloszenie zatrudnieniowe MOP Urzut-174x130.indd   1348371-Ogloszenie zatrudnieniowe MOP Urzut-174x130.indd   1 16/09/2021   12:1616/09/2021   12:16

Program „Posiłek
w szkole i w domu”
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Tego faktu nie da się ukryć i właśnie dlate-
go w placówce wsparcia dziennego „Ognisko 
Tęcza” postanowiliśmy zadbać o świąteczną 
atmosferę. Zaczęliśmy od pisania listów do 
św. Mikołaja. Wychowankowie wykazali się 
ogromną kreatywnością, a zawarte w nich słowa 
podziękowania dla Kadry chwytały za serce. 
To najlepszy prezent, jaki mógł do nas trafić.

W okresie przedświątecznym uczymy się robić ozdoby 
i dekoracje. Nic tak nie wprawia w radosny nastrój świą-
teczny jak piękne wnętrze. Tym bardziej, gdy można liczyć 
na wsparcie dorosłych, za które serdecznie dziękujemy. 

Oczywiście mowa o rodzinnych warsztatach bożonaro-
dzeniowych. Ta dobra praktyka powielana jest rokrocznie 
od początku działania placówki. 3 grudnia br. rodzice 
i dzieci udekorowali wnętrza „Ogniska Tęcza”. Tym razem 
motywem przewodnim była bombka. Efekt? Unikatowe, 
niezwykłe i jedyne w swoim rodzaju ozdoby wprawiają 
w codzienny zachwyt ogniskowiczów. Warto podkreślić, 
że był to cudowny czas dla rodziny.

Coraz bliżej Święta…

W dniach 11 i 12 grudnia 2021 r. poprowadziliśmy dla 
Państwa warsztaty podczas Pierwszego Nadarzyńskiego 
Jarmarku Świątecznego, na których można było przygo-
tować kartę świąteczną i przekazać wybranej osobie spo-
śród uczestników wydarzenia oraz udekorować pierniki 
na choinkę. Ponadto serwowaliśmy gorącą herbatę i kawę. 
Było bardzo świątecznie.

Ze świątecznymi pozdrowieniami
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

„Jest taki dzień
bardzo ciepły, choć grudniowy.
Dzień, zwykły dzień, w którym
gasną wszelkie spory.”
Krzysztof Dzikowski

Z okazji zbliżających się
Świąt Bożego Narodzenia

i Nowego Roku 2022
życzymy, aby moc wigilijnego wieczoru 

przyniosła miłość, radość i spokój,
aby każdy moment Świąt Bożego

Narodzenia był piękny i wyjątkowy,
a rok 2022 obdarował Państwa

pomyślnością, szczęściem i zdrowiem.

 Kadra Dyrektor GOPS
 GOPS Nadarzyn Krystyna Masłowska
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Na podstawie art. 40 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, poz. 762), wzywa się rodziców 
do powiadomienia gminy o miejscu spełniania przez ich 
dzieci obowiązku nauki oraz o zmianach w tym zakresie 
do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Można tego dokonać, wypełniając oświadczenie i do-
starczając je:
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Gmin-

ny Zespół Oświatowy, ul. Mszczonowska 24, 05–830 
Nadarzyn

Uwaga! Ważne
Rodzice absolwentów szkół podstawowych zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn

• drogą e-mailową: oswiata@nadarzyn.pl
• osobiście, po wcześniejszym umówieniu spotkania pod 

nr tel.: 22 729 81 85 wewn. 291.
Wzór oświadczenia dostępny jest na stronie inter-

netowej Urzędu Gminy Nadarzyn: http://bip.nadarzyn.
pl/38,oswiata lub w Gminnym Zespole Oświatowym.

Udzielenie ww. informacji jest wymagane i niezbędne. 
Zgodnie z 42 ust. 1 ww. ustawy niespełnianie obowiązku 
szkolnego lub obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie 
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

OŚWIATA
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czyli nowa tradycja w naszym liceum, inicjato-
rem której jest nasz zespół Instagrama i gdzie 
główną nagrodą, oprócz dobrej zabawy, jest 
NIEPYTANIE ZA PRZEBRANIE
Ostatni piątek listopada był DNIEM DRESA. Zwycię-
żyła klasa 1B ze swoją wychowawczynią Beatą Syrek! 
Gratulujemy pomysłowości i oprawy muzycznej, która 
idealnie wprowadziła nas w „dresiarski” klimat. BRAWO 
dla wszystkich klas za sprawną organizację i wyobraźnię.

Zapraszamy na licealnego Instagrama.

Ostatni
piątek
miesiąca, 

W ramach projektu NATIVE 
SPEAKER nasze liceum od-
wiedziła Koi Joyce z  Kenii 
(zaproszona przez Łukasza 
Milankiewicza).

Joyce to nauczycielka angielskiego, 
która od dwóch lat mieszka w Polsce.

Uczniowie klas 1A, 2B i 3D prze-
nieśli się do Afryki i dzięki niezwy-
kle interesującej prezentacji zbliżyli 
do kultury tego kontynentu oraz do 
języka angielskiego.

Spotkanie poprowadziła Mag-
da Drzewiecka. To nasze pierwsze, 
ale nie ostatnie spotkanie z uroczą 
Koi Joyce.

Tekst i fot. LO Nadarzyn
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Punkt Parafialnego Zespołu CARITAS mieści się na piętrze w bu-
dynku parafialnym i czynny jest w godz.: wtorki 10.00–12.00, 
czwartki 15.00–17.00.

Kancelaria parafialna w dni 
powszednie czynna:

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
www.parafianadarzyn.pl 

e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

„Podnieś rękę Boże Dziecię.
Błogosław ojczyznę miłą
W dobrych radach, dobrym bycie
Wspieraj jej siłę swą siłą

Drodzy Parafianie
Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy Wam

pokoju Chrystusowego, zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
Niech nadchodzący nowy 2022 rok przyniesie jak najwięcej 

łask Bożych.
Byście doświadczali Bożej mocy co dnia i by nasz 

Pan Jezus Chrystus zawsze był przy Was.

życzą: ks. prał. Andrzej Wieczorek proboszcz
ks. Jerzy Jędrzejewski, ks. Marcin Kościecha

Szanowni Państwo
Parafianie – Mieszkańcy 
gminy Nadarzyn

„Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do 
swojego brata i wyciągasz do niego 
ręce, jest Boże Narodzenie. Zawsze, 
kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest 
Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy re-
zygnujesz z zasad, które jak żelazna 
obręcz uciskają ludzi w ich samotności, 
jest Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy 
dajesz odrobinę nadziei tym, którzy 
są przytłoczeni ciężarem fizycznego, 
moralnego i duchowego ubóstwa, jest 
Boże Narodzenie. Zawsze, kiedy rozpo-
znajesz w pokorze jak bardzo znikome 
są twoje możliwości i jak wielka jest 
twoja słabość, jest Boże Narodzenie. 
Zawsze, ilekroć pozwolisz, by Bóg poko-
chał innych przez ciebie, zawsze wtedy 
jest Boże Narodzenie”.

(św. Matka Teresa z Kalkuty)

Szanowni Państwo, dziękując 
za życzliwość, za każdy gest 

wsparcia dzieła parafialnego 
Caritas, składamy z serca 

płynące życzenia: niech Dziecię 
Boże błogosławi, a Jego moc, 

miłość i pokój niech wypełniają 
każdy dzień.

Wolontariusze P Z Caritas
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Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

W 1978 roku Astrid Lindgren otrzy-
mała Pokojową Nagrodę Księgarzy 
Niemieckich. Podczas ceremonii 
wręczenia nagrody wygłosiła pło-
mienną mowę przeciwko przemocy, 
zwłaszcza wobec dzieci. Wyraziła 
głęboką tęsknotę ludzi za pokojem 
na świecie oraz wskazała na mechani-
zmy powstawania przemocy, którym 
każdy z nas może przeciwdziałać. 
Stworzona przez Instytut Szwedzki 
wystawa „Żadnej przemocy!”składa 
się z plansz i banerów z cytatami 
z przemówienia oraz akwarelowych 

Wystawa „Żadnej przemocy!”
ilustracji Stiny Wirsen. Nawiązuje ona 
do publikacji „Żadnej przemocy!” 
Wydawnictwa Zakamarki, będącego 
jej współorganizatorem.

Wystawę można obejrzeć w hallu 
Oddziału dla Dzieci w Nadarzynie 
(parter – wejście od strony ronda). 
Prezentowana będzie do końca stycz-
nia 2022 r.

Wiele książek Wydawnictwa Zaka-
marki dostępnych jest w naszej biblio-
tece: serie o Lassem i Mai, Piaskowym 
Wilku, Mamie Mu czy Albercie Albert-
sonie. Zapraszamy do wypożyczania.
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W ramach współpracy z Państwowym Zespo-
łem Ludowym Pieśni i Tańca „Mazowsze”, 
w czwartek 2 grudnia, grupa naszych senio-
rów, biorąca udział w cyklicznych spotkaniach 
w bibliotece, tym razem spędziła czas w sposób 
kreatywny. Panie wzięły udział w warsztatach 
kaligraficznych.

Wyjazd do Centrum Folkloru Polskiego 
„Karolin” w Otrębusach

Zajęcia poprowadzone przez artystkę graficzkę Annę 
Kłys, wprowadziły nas w świat atramentu, piór i stalówek, 

jak również w historię pałacu – mogliśmy obejrzeć listy 
pisane przez młodzież, która tu mieszkała i uczyła się 
70 lat temu.

Efektem spotkania są piękne kartki bożonarodzeniowe 
z kaligrafowanymi życzeniami świątecznymi.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury

Do 21 grudnia w korytarzu NOK czynna jest wystawa szopek, które zgłoszono do 24. Konkursu 
plastycznego Eko-Szopka Bożonarodzeniowa organizowanego przez NOK i firmę PU Hetman. 
Protokół jury znajdą Państwo na stronie internetowej www.nok.pl w zakładce „konkursy”. Mot-
tem tegorocznego konkursu było: Jezus i Maryja też byli uchodźcami.

Eko-Szopka Bożonarodzeniowa

Jezus, Maryja i  Józef – Rodzina 
Uchodźców
NOWY TESTAMENT
Ewangelia wg św. Mateusza
Biblia Tysiąclecia
Mędrcy ze Wschodu

1 Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejem 
w Judei za panowania króla Hero-
da, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli 
do Jerozolimy 2 i pytali: «Gdzie jest 
nowo narodzony król żydowski? 
Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę 
na Wschodzie i przybyliśmy oddać 
mu pokłon». 3 Skoro to usłyszał król 

Herod, przeraził się, a z nim cała Jero-
zolima. (…) 7 Wtedy Herod przywołał 
potajemnie Mędrców i wypytał ich 
dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. 
8 A kierując ich do Betlejem, rzekł: 
«Udajcie się tam i wypytujcie starannie 
o Dziecię, a gdy Je znajdziecie, donie-
ście mi, abym i ja mógł pójść i oddać 
Mu pokłon». 9 Oni zaś wysłuchawszy 
króla, ruszyli w drogę. A oto gwiaz-
da, którą widzieli na Wschodzie, szła 
przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się 
nad miejscem, gdzie było Dziecię. (…) 
11 Weszli do domu i zobaczyli Dziecię 
z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz 

i oddali Mu pokłon. I otworzywszy 
swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, 
kadzidło i mirrę. 12 A otrzymawszy we 
śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, 
inną drogą udali się do swojej ojczyzny.

Ucieczka do Egiptu
13 Gdy oni odjechali, oto anioł 

Pański ukazał się Józefowi we śnie 
i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Mat-
kę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, 
aż ci powiem; bo Herod będzie szukał 
Dziecięcia, aby Je zgładzić». 14 On 
wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Mat-
kę i udał się do Egiptu; 15 tam pozostał 
aż do śmierci Heroda. (…)

„Życzymy Sobie i Wam, by nas było stać na święty spokój
szczęścia ile się da, miłości w bród, mądrych ludzi wokół”

(Katarzyna Nosowska)

Mieszkańcom gminy Nadarzyn życzenia 
dobrych świąt oraz nowego roku

składają Kamila Michalska – dyrektorka 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

oraz pracownicy

Odpoczynek w czasie ucieczki do Egiptu, Rembrandt van Rijn, 1647
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Wernisaż wystawy Mazovia Art 2021
26 listopada w Urzędzie Gminy Mi-
chałowice odbył się wernisaż wystawy 
Mazovia Art. Swoje prace prezen-
towali artyści młodego pokolenia 
z 7 gmin Zachodniego Mazowsza: 
Krzysztof Mierzejewski (Błonie), 
Natalia Oskiera (Brwinów), Natalia 
Bochyńska (Leszno), Natalia Ostro-
wska (Michałowice), Robert Zybrant 
(Milanówek), Magdalena Izabela 

Majewska (Nadarzyn) i Piotr Sta-
churski (Podkowa Leśna). Uczestnicy 
wystawy to absolwenci i uczniowie 
uczelni artystycznych. Organizatorem 
wystawy jest Stowarzyszenie Gmin 
Zachodniego Mazowsza „Mazovia” 
oraz gmina Michałowice a patronat 
honorowy nad wydarzeniem objęły 
gminy zrzeszone w stowarzyszeniu: 
Zenon Reszka – burmistrz Błonia, 

Artur Kosiński – burmistrz gminy 
Brwinów, Grzegorz Banaszkiewicz – 
wójt gminy Leszno, Piotr Remiszew-
ski – burmistrz Milanówka, Dariusz 
Zwoliński – wójt gminy Nadarzyn 
i Artur Tusiński – burmistrz Podko-
wy Leśnej. Wystawę można oglądać 
do 15.01.2022 w sali multimedialnej 
Urzędu Gminy Michałowice, al. Po-
wstańców Warszawy 1, Reguły.

KULTURA
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„Nie miało znaczenia, w jakim 
okresie swojego życia obej-
rzałem 300 mil do nieba – i za 
dzieciaka, i za dojrzałego face-
ta, płakałem na nim jak bóbr” 
– pisze Jakub Piwoński na film.
org.pl.1

Z kolei „Tadeusz Sobolewski [po pre-
mierze] chwalił [film] za „rozbrat 
z pewnym typem sentymentalnego 
patriotyzmu, który został skompro-
mitowany w stanie wojennym, kiedy 
tak cynicznie grano pojęciem ojczyzny, 
jednych wypychając na siłę z kraju, 
z innych – robiąc zdrajców”2. Lata 80. 
XX wieku to czas masowych migracji 
Polaków. Nasz kraj opuściło wówczas 
ponad milion obywateli. Ale to histo-
ria braci Zielińskich stała się kanwą 
filmowej opowieści. Piętnastoletni 
Adam i  dwunastoletni Krzysztof 
ukryci pod podwoziem samochodu 
ciężarowego przedostali się promem 
do Szwecji. Zainspirowany tym Maciej 
Dejczer nakręcił przejmujący film, 
który zobaczymy w Kinie Nokowym. 
A naszym gościem będzie młodszy 
z braci, pierwowzór filmowego Grze-
gorza Kwiatkowskiego. Zapraszamy 
14 stycznia (piątek) do siedziby 
NOK. WSTĘP WOLNY!

300 MIL DO NIEBA
Film fabularny, barwny, 89 min.
Gatunek: film psychologiczny, film 
obyczajowy, film drogi
Produkcja: Polska, Francja, Dania

1) https://film.org.pl/kmf/300-mil-do-nieba-30-
-lat-od-premiery-wzruszajacego-filmu-macieja-
-dejczera-227807
2) https://kulturaliberalna.pl/2015/11/10/
zielinski-dejczer-wnuk-wyjechac-za-wszelka-
-cene-300-mil-do-nieba-26-lat-pozniej-semina-
rium-filmowe/

Rok produkcji: 1989
Reżyseria: Maciej Dejczer
Scenariusz: Cezary Harasimowicz, 
Maciej Dejczer
Zdjęcia: Krzysztof Ptak
Scenografia: Wojciech Jaworski
Muzyka: Michał Lorenc
Dźwięk: Piotr Domaradzki
Montaż: Jarosław Wołejko
Obsada aktorska: Wojciech Klata, 
Rafał Zimowski, Kama Kowalewska, 
Jadwiga Jankowska-Cieślak, Andrzej 
Mellin i inni

W 1985 roku bracia Zielińscy, piętna-
stoletni Adam i dwunastoletni Krzysz-
tof, ukryci pod podwoziem ciężarówki, 
przedostali się do Szwecji. Polskie wła-
dze za wszelką cenę starały się spro-
wadzić chłopców do kraju. Ich rodzice 
nie wystąpili z żądaniem ekstradycji, 
uważając, że chłopcy sami powinni 
decydować o swoim losie. Odebrano 
im w efekcie prawa rodzicielskie. Obaj 
chłopcy pozostali w Szwecji. Do uzyska-
nia pełnoletności mieszkali w rodzinie 
zastępczej. Dzisiaj są już całkowicie 
samodzielni. Film Macieja Dejczera 
obejrzeli na Kongresie Praw Człowie-
ka i Obywatela w Strasburgu w 1989 
roku. Powiedzieli o nim, że w pełni 
oddaje ich przeżycia. Jednak „300 mil 
do nieba” nie jest kroniką wydarzeń 

z 1985 roku, choć wiele fragmentów 
filmu powstało na podstawie doku-
mentacji tej niezwykle spektakularnej 
ucieczki. Filmowi bohaterowie – Ję-
drek i Grześ – mieszkają z rodzicami 
i licznym rodzeństwem w barakowozie, 
żyjąc w bardzo ciężkich warunkach. 
Ojciec, nauczyciel historii, był dwukrot-
nie zwalniany z pracy za poglądy poli-
tyczne. Chłopcy postanawiają spełnić 
swoje marzenia o lepszym życiu i uciec 
na Zachód. Razem z nimi wybiera się 
szkolna koleżanka Elka. Jednak jedynie 
Jędrkowi i Grzesiowi udaje się prze-
jechać przez granicę pod podwoziem 
TIR-a. Kiedy ciężarówka po kontroli 
granicznej wjeżdża na prom, zmęcze-
ni zasypiają. Budzą się już na lądzie 
i dowiadują się, że są w Danii. Tam 
trafiają do obozu dla uchodźców. Wła-
dze duńskie zapewniają ich, że wkrótce 
zostaną odesłani do Polski. Ich losem 
zaczyna się interesować dziennikarka, 
która wyemigrowała z Polski. Dzięki 
jej staraniom, chłopcy otrzymują azyl. 
To również ona pomaga im skontakto-
wać się z rodzicami. W dramatycznej 
rozmowie przez telefon ojciec zdobywa 
się na to, by powiedzieć synom, żeby 
nigdy nie wracali do kraju.

https://filmpolski.pl/fp/index.
php?film=123106

„300 mil do nieba”
i Christopher Zielinski w Kinie Nokowym

Komunikat
Miło nam poinformować, że Nadarzyński Ośrodek Kultury realizuje projekt 
grantowy pt. „Modernizacja cyfrowa Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury”, 
w ramach projektu systemowego Konwersja Cyfrowa Domów Kultury, do-
finansowany z Funduszy Europejskich, którego operatorem jest Narodowe 
Centrum Kultury.
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W niedzielę 30 stycznia odbę-
dzie się 30 Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy, 
z którego zbiórka przeznaczona 
będzie na zapewnienie najwyż-
szych standardów diagnostyki 
i leczenia wzroku u dzieci.

Sztab WOŚP, mający siedzibę w Na-
darzyńskim Ośrodku Kultury, szykuje 
w tym dniu wiele atrakcji. Tradycyjnie 
odbędzie się licytacja i loteria, ale rów-
nież aukcje allegro, które cieszyły się 

Jubileuszowy 30 Finał 
WOŚP w Nadarzynie!

Samotnie
kolędować źle

sporym zainteresowaniem w ubiegłym 
roku. Zbiórka darów przeznaczonych 
na rzecz dziecięcej okulistyki rozpocznie 
się w NOK od 20 grudnia 2021 r. i trwać 
będzie do 21 stycznia 2022 r., od ponie-
działku do piątku w godz. 8.00–16.00.

35 wolontariuszy będzie kwestowało 
na ulicach naszej gminy z zachowa-
niem zasad reżimu sanitarnego.

Dzięki Sztabowym Puszkom Stacjo-
narnym, rozlokowanym w takich miej-
scach jak: Biblioteka Publiczna Gminy 
Nadarzyn – Nadarzyn i Młochów, 
Suchy Badyl Florystyka Artystyczna, 

5 grudnia w świetlicy NOK w Parolach 
odbył się premierowy pokaz programu 
artystycznego „Samotnie kolędować 
źle” przygotowanego przez Grupę Te-
atralną działającą od października  w 
świetlicy, a prowadzoną przez aktorki 

– Joannę Lissner i Jolantę Fijałkowską-
-Pilarczyk. Było pięknie, mądrze, dow-
cipnie i wzruszająco. Dziękujemy, że 
byli Państwo z nami. 

Antonia Studio Florystyczne, Pizzeria 
Czerwony Piec, Kociołek, Cukiernia 
W-Z, Świetlica NOK w Urzucie – moż-
na wspierać 30 finał.

Szczegóły już wkrótce na naszej 
stronie internetowej: www.nok.pl oraz 
na fb/Nadarzyński Ośrodek Kultury.

Kontakt ze sztabem WOŚP 
w Nadarzynie:

Nadarzyński Ośrodek Kultury, pl. 
Poniatowskiego 42, Nadarzyn, tel. (22) 
729 89 15. Szef Sztabu Nadarzyn: Mo-
nika Mazurek, e-mail: monika@nok.pl

Zapraszamy!!!

KULTURA
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Kulturalna pani z Ukrainy, żona Pola-
ka, zamieszkała w gminie Nadarzyn, 
wykształcenie – szkoła gastrono-
miczna, doświadczenie w restauracji, 
przedszkolu, cateringu, zaopiekuje się 
starszą osobą, pomoże w prowadzeniu 
domu  lub podejmie pracę w zawo-
dzie. Duże doświadczenie w Polsce. 
Tel. 511 069 550

Energiczne panie do sprzątania w ho-
telu Willa Renoma zatrudnimy. Nr tel. 
500 100 317

Logopeda, neurologopeda, surdo-
logopeda zaprasza dzieci, młodzież 
i dorosłych. Tel. 506-692-252

ALTO Prywatna Praktyka Logope-
dyczna Agata Lutek, ul. Księżycowa 4, 
05-830 Nadarzyn

Absolwent politechniki udziela kore-
petycji z matematyki, tel. 602 246 361

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

Hotel Perła Leśna Nadarzyn zatrudni 
osobę na stanowisko kelner-recepcjo-
nista – możliwe różne formy współ-
pracy. Prosimy o przesyłanie CV na 
adres mailowy: biuro@perlalesna.pl

Sprzedam: piec gazowy jednofunkcyj-
ny c.o., pompę cyrkulacji, sterownik  
pokojowy, rozdrabniacz do gałęzi, 
taczkę budowlaną. Nr tel. 511 505 265

Żabka Polska Sp. z o.o poszukuje do 
Centrum Logistycznego w Nadarzy-
nie operatorów wózków widłowych. 
Oferujemy atrakcyjne wynagrodzenie 
złożone z podstawy i premii, co roku 
podwyżkę wynagrodzenia, umowę o 
pracę bez okresu próbnego. CV pro-
simy wysyłać na adres: nadarzyn.
kadry@zabka.pl, tel. (61) 668 12 07

Zatrudnię szwaczki z doświadcze-
niem, szycie lekkie – dzianina. Praca 
w Jankach w pobliżu Auchan. Tel. 
kontaktowy: 660-061-777

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE
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Gminny Ludowy Klub Sportowy

Nasze podsumowanie 2021 roku 
zacznijmy od kinderek, czyli od 
dwójek pod opieką trenerki Klaudii 
Jagusiak, które w sezonie 2020/21 
wywalczyły:
awans do finału wojewódzkiego 
ww. kategorii (dwa zespoły).

Czwórka trenera Damiana Krze-
mińskiego awansowała zaś do finału 
wojewódzkiego Kinder zdobywając: 
brązowy medal Mistrzostw Mazow-
sza oraz meldując się jako 17 zespół 
Mistrzostw Polski w kat. Czwórki.

Młodziczki pod wodzą trenerki 
Anety Krzemińskiej awansowały do 
Mistrzostw Mazowsza Młodziczek 
wywalczając:

srebrny medal Mistrzostw Mazowsza 
Młodziczek, co dało awans do 1/4 
Mistrzostw Polski Młodziczek,
zwycięstwo w ćwierćfinale Mistrzostw 
Polski w Olsztynie,
miejsce wśród 16 najlepszych ze-
społów wchodzących do ½ finału 
Mistrzostw Polski Młodziczek.
Nasze kadetki pod wodzą trenera 
Michała Jagusiaka awansowały do 
I ligi wojewódzkiej, kończąc sezon na 
5 miejscu na Mazowszu, a w obecnym 

sezonie możemy zobaczyć ich zma-
gania również w III lidze seniorek.

Sezon siatkówki plażowej zakoń-
czyliśmy z sukcesem w postaci:
• Brązowego Medalu Mistrzostw Pol-

ski Juniorek Młodszych
• Brązowego Medalu Ogólnopolskiej 

Olimpiady Młodzieży
• V miejsca w Mistrzostwach Polski 

Młodziczek
• V miejsca w Mistrzostwach Polski 

Juniorek

2021rok przechodzi do historii
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Plebiscyt MWZPS
Mazowiecko-Warszawski Związek Piłki Siatkowej po raz 
czwarty ogłosił konkurs na najlepszego działacza, 
trenera, zawodnika oraz sędziego 2021 r.

Po raz pierwszy w historii konkurs odbywa się w formie 
plebiscytu.

Miło nam poinformować, że wśród nominowanych 
znalazły się osoby związane z GLKS Nadarzyn.

Nominacje otrzymali:
- Działacz roku – Damian Krzemiński (nagrodzony 

tytułem Działacz Roku 2019)
- Trener roku – Klaudia Jagusiak i Aneta Krzemińska
- Zawodnik roku – Kinga Wrońska.

O wynikach poinformujemy w kolejnym wydaniu.
Tekst i fot.: GLKS Nadarzyn

• Srebrnego Medalu podczas XXI Młodzieżowego Mię-
dzynarodowego Pucharu Bałtyku Młodziczek

• Złotego Medalu Mistrzostw Mazowsza Juniorek 
Młodszych

• Złotego Medalu Mistrzostw Mazowsza Młodziczek
• Srebrnego Medalu Mistrzostw Mazowsza Juniorek
• Złotego Medalu PELE MELE (open)
• Srebrnego Medalu w Poznaniu (open)
• Srebrnego Medalu w Grodzisku Mazowieckim (open).

GLKS Nadarzyn znalazł się w czołówce najlepszych 
klubów w kraju. W kategorii siatkówka plażowa kobiet 
sklasyfikowani zostaliśmy na 2 miejscu na Mazowszu i 11 
miejscu w Polsce.

W kategorii siatkówka halowa kobiet zajęliśmy 5 miejsce 
w województwie oraz 19 miejsce w kraju.

Gratulacje dla naszych zawodniczek i trenerów!
Sukcesy nie byłyby możliwe bez wparcia gminy Nadarzyn.
Mijający rok 2021 był kolejnym udanym rokiem dla 

naszej sekcji, i wierzymy, że przed nami jeszcze kolejne, 
równie lub bardziej udane, lata.

„Szukaliśmy Świętego Mikołaja w Lesie” – tak 
nazywały się zawody biegowe, które odbyły się 
4 grudnia w Legionowie. Wpadając na metę 
wszyscy zawodnicy otrzymywali medale i upo-
minki od Mikołaja.

Wyniki naszych lekkoatletów: 100 m – 4 miejsce Julia 
Przybysz, 200 m – 2 miejsce Emilia Przybysz, 300 m – 1 
miejsce Anna Napiórkowska, 6 miejsce Olga Józefacka, 
7 miejsce Natasza Kępa, 300 m - 5 miejsce Borys Józefa-
cki, 6 miejsce Szymon Bruski, 7 miejsce Nataniel Kępa, 

UKS Rusiec –
bieg mikołajkowy

400 m – 4 miejsce 
Laura Woś, 6 miej-
sce Wanda Ciołek, 
7 miejsce Nikołaj 
Kępa, 400 m – 6 
miejsce Michał Cie-
minski, 500 m – 2 
miejsce Małgorza-
ta Serwin, 3 miejsce 
Mateusz Nazar.

Gratulujemy!
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KS Nadarzyn ze zwycięstwem 
na wyjeździe

W  meczu, który rozegraliśmy 
5 grudnia w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, po zaciętej i wyrównanej 
walce, odnieśliśmy kolejne ligowe 
zwycięstwo. Od początku było bar-
dzo równo. Pierwsze gry to remis 2–2. 
W deblach dalej zacięta walka i remis 
3–3. Dopiero w rundzie gier poje-
dynczych odskoczyliśmy. Wygrywali 
kolejno Filip Kostecki, Maksymilian 
Nawarski, Piotr Napiórkowski i Do-
minik Borowski. 7–3 stało się faktem. 
Do zwycięstwa w meczu potrzebna 
była jeszcze jedna wygrana. Grali Do-
minik i Maks. I udało się. Ostatecznie 
wygraliśmy 8–4 i jesteśmy na pierw-
szym miejscu w tabeli. Gratulacje

Tekst i fot. KS Nadarzyn

uczennica nadarzyńskiego lice-
um zdobyła złoty medal w XIV 
Turnieju Bokserskim im. Kazi-
mierza Paździora w Radomiu, 
który odbył się 5 grudnia.
GRATULUJEMY kolejnego 
sukcesu.

Tak Martyna pisze o sobie: Moją życio-
wą pasją jest boks olimpijski. Dziś całe 
swoje życie podporządkowałam pod 
treningi. Czas dzielę między szkołę, 
treningi w Żyrardowie (dojazd w dwie 
strony to 90 km dziennie), zawody, 
zgrupowania kadry Mazowsza lub 
kadry narodowej. Czasu wolnego 
na inne aktywności lub spotkania to-
warzyskie raczej nie mam, ale wiem, 
że robię to co kocham. Nie wybiera-
my swoich pasji, tak naprawdę to one 
wybierają nas, a ja mam to szczęście, 
że dziś mogę podążać za swoją pasją 
i ją realizować.

Aktualnie jestem złotą medalistką 
Mistrzostw Polski Kadetek w Boksie 
– 24 sierpnia 2021 zdobyłam medal 
XXVII Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży w  Boksie oraz jestem 
członkinią Kadry Narodowej Kade-
tek. W październiku 2021 roku wraz 
z Kadrą Narodową Kadetek po raz 
pierwszy brałam udział w Między-
narodowym Turnieju Zagrzeb Open, 
odbywającym się w Chorwacji, z któ-
rego przywiozłam brązowy medal.

Sport i  wszelkie formy aktyw-
ności ruchowej fascynowały mnie 
od najmłodszych lat. Obie z moją sio-
strą bliźniaczką Magdą byłyśmy dzieć-
mi nadpobudliwymi, więc na każdym 

kroku szukałyśmy zajęć, które pozwo-
liłyby nam rozładować ten nadmiar 
energii. Jazda konna, narciarstwo, 
akrobatyka, judo, karate, tenis stołowy 
to kilka z wielu dyscypiln sportowych, 
w których próbowałam swoich sił. 
Jednak w każdej tej aktywności czegoś 
mi brakowało – dziś wiem, że przede 
wszystkim adrenaliny.

W 2018 roku w Pruszkowie zaczął 
działać Klub Bokserski Pruszków, pro-
wadzony przez trenera Jacka Ćwirtę, 
więc postanowiłam spróbować, wtedy 
jeszcze nie znanego mi sportu, i tak 
rozpoczęłam swoją przygodę z bok-
sem olimpijskim. Z każdym miesiącem 
treningów boks wciągał mnie coraz 
bardziej. 13 kwietnia 2019 roku wzię-
łam udział w walce pokazowej na I 
Pruszkowskim Turnieju Bokserskim 
i od tego momentu już wiedziałam, że 
jest to sport, który chcę uprawiać, cho-
ciaż na tamtym etapie było to jeszcze 
jedno z wielu moich hobby. Miesiące 
mijały, a z nimi rosła moja potrzeba 
rozwijania się w kierunku boksu, jak 
i potrzeba rywalizacji, chęci spraw-
dzenia się na ringu w trakcie zawo-
dów. Pod koniec 2020 roku zaczęłam 
myśleć o zmianie klubu na taki, który 
pozwoli mi się dalej rozwijać w kie-
runku zawodniczym. Nie wystarcza-
ły mi już rekreacyjne treningi 2–3 
razy w tygodniu, wiedziałam, że chcę 
czegoś więcej i mam do tego predys-
pozycje. Wybór padł na Klub Spor-
towy Żyrardów, prowadzony przez 
trenera Roberta Kosiorka. Treningi 
rozpoczęłam tam w lutym 2021, kiedy 
została otwarta sekcja dla kobiet i już 
zostałam tam na stałe. Od pierwszych 

treningów wiedziałam, że to była bar-
dzo dobra decyzja. Już 24 kwietnia 
2021 roku stoczyłam swoją pierwszą 
oficjalną walkę na licencji zawodniczej 
na XXVII Turnieju Bokserskim Paweł 
Skrzecz Zaprasza.

Oczywiście jak każdy zawodnik 
mam swoje wielkie marzenia – naj-
większe to marzenie o medalu olim-
pijskim, ale po  drodze są  jeszcze 
marzenia o mistrzostwie Europy czy 
też mistrzostwie świata. Wiem, że 
przede mną lata ciężkiej pracy, ale 
jak się ma cel i jest się wytrwałym 
w dążeniu do niego, a przy tym ma 
się u boku trenera, który w Ciebie 
wierzy, to każde marzenie ma szansę 
się spełnić i tego będę się trzymać.

Martyna Koczkodaj

Martyna Koczkodaj

SPORT
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Przejażdżka po Nadarzynie 
i miejsce pasażera podczas wy-
ścigu na torze w Poznaniu, a do 
tego możliwość sprawdzenia 
umiejętności kierowcy na lo-
dowej powierzchni – to kolej-
ny etap współpracy z Jackiem 
Chojnackim, wielokrotnym zwy-
cięzcą Wyścigowych Samo-
chodowych Mistrzostw Polski.

Człowiek-legenda tuningu i mistrz 
kierownicy w rajdach, rallycrossie, 
wyścigach torowych – Jacek Choj-
nacki – spotkał się 26 listopada 
w  urzędzie gminy z  wójtem Da-
riuszem Zwolińskim. Utytułowany 
mieszkaniec Nadarzyna, odnoszący 
od wielu lat sukcesy za kierownicą, 
opowiadał o zakończonym niedaw-
no sezonie wyścigowym i o swoich 
planach i propozycjach współpracy 
z gminą.

Przejażdżka po Nadarzynie oraz 
miejsce pasażera na torze w Pozna-
niu będą do wylicytowania podczas 
najbliższego finału WOŚP. Wraz 

Mistrz Polski motorsportu dla 
mieszkańców gminy Nadarzyn

z nadejściem prawdziwej zimy pla-
nujemy przygotować tor ćwiczebny, 
na którym można będzie sprawdzić 
swoje umiejętności na lodowej po-
wierzchni. Wszystko zależy od tego, 
czy uda się nam znaleźć odpowiednie 
miejsce. Szczegóły podamy wkrótce.

30 listopada w Warszawskim Cen-
trum Olimpijskim odbyła się gala 
podsumowania sezonu Mazowiecko-
-Warszawskiego Związku Kolarskiego. 
Dzielne przedstawicielki z Nadarzyna, 
w składzie Zosia & Zosia, reprezen-
towały nasz klub w nieco innych niż 
na co dzień okolicznościach.

Na warszawskim Żoliborzu, pierw-
szy raz po latach, rozdano statuetki 
dla najlepszych zawodniczek i za-
wodników. Trofea wręczano trzem 
najlepszym kolarkom i kolarzom 
w poszczególnych kategoriach wie-
kowych. Najlepszych na Mazowszu 
wybierano spośród zawodników kil-
ku rowerowych dyscyplin: szosa, tor, 
mtb i przełaj. Wręczane przez władze 
związkowe nagrody to ogromne wy-
różnienie dla młodych zawodników 
za ich wkład pracy i przygotowanie. 
Miło tym bardziej dla nas, gdy wiemy, 

że spośród osób wyróżnionych na gali 
znalazły się aż dwie nasze zawodnicz-
ki. I to w trzech kategoriach. Na trze-
cim miejscu w kolarstwie szosowym 
wśród żaczek znalazła się Zosia Pru-
gar, po bardzo udanym i zaskakującym 
debiutanckim sezonie. Jej starsza kole-
żanka, Zosia Jakubowska, nagrodzona 

została aż w dwóch dyscyplinach. 
Okazała się ona najlepszą na Ma-
zowszu zawodniczką torową i drugą 
(ustępując tylko mistrzyni Polski) 
juniorką młodszą na szosie.

Gratulujemy obu Zosiom i liczymy, 
że nie osiądą na laurach.

Tekst i fot. UKS Kolarz Nadarzyn
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Zdrowych i bezpiecznych Świąt Bożego Narodzenia
oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym nowym roku
życzy komendant oraz pracownicy straży gminnej

w Nadarzynie

Niezapomnianych Świąt Bożego
Narodzenia, spędzonych
w rodzinnej atmosferze,

pełnych radości i magicznych chwil
oraz wszelkiej pomyślności

w nadchodzącym nowym roku,
wyzwań motywujących

do zdobywania szczytów,
pobijania rekordów i sięgania

po medale

życzy dyrekcja wraz z pracownikami
Gminnego Ośrodka Sportu

BEZPIECZEŃSTWO
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Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie

Za nami pierwszy Nadarzyń-
ski Jarmark Świąteczny, który 
odbył się w drugi grudniowy 
weekend przy pl. Poniatowskie-
go w Nadarzynie.

Chcielibyśmy podziękować wszystkim 
za pomoc w organizacji, za liczne od-
wiedzanie naszego stoiska ze specja-
łami, które dla Was przygotowaliśmy 
oraz za życzliwe słowa i świąteczną 
atmosferę.

Spokojnych, zdrowych i bezpiecznych Świąt 
Bożego Narodzenia pełnych wzajemnego 

dobra, wsparcia i zrozumienia. Niech nowy 
2022 rok przyniesie pomyślność i nadzieję 

oraz obdarzy zdrowiem

życzą

druhny i druhowie z Ochotniczej
Straży Pożarnej w Nadarzynie
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Fotorelacja z pierwszego (wewnętrznego) pokazu.
Zespół prowadzą Monika i Damian Muszka.
Zajęcia odbywają się w świetlicy NOK w Rozalinie.

Nasz nokowy Dziecięcy 
Zespół Ludowy Pieśni i Tańca


