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Wakacje trwają w  najlep-
sze – uczniowie i nauczycie-
le odpoczywają po ciężkim 
„covidowym” roku szkolnym. 
Na początku lipca poznaliśmy 
wyniki egzaminów zarówno ós-
moklasistów, jak i maturzystów 
(o wynikach więcej na stronie 
17 WN). Po wszystkich smut-
nych pandemicznych doświad-
czeniach bardzo cieszą dobre 
wyniki naszych absolwentów. 
Gratuluję młodzieży, rodzicom 
i wychowawcom.
30 czerwca radni gminy Nadarzyn jed-
nogłośnie uchwalili wotum zaufania 
i absolutorium dla wójta za wykonanie 
budżetu w 2020 roku. Nie trzeba chyba 
nikomu tłumaczyć, jak trudnym był 
dla nas wszystkich miniony rok, pod 
względem zdrowotnym, społecznym, 
ale także i finansowym. Nie ominęły 
naszej gminy liczne problemy i po-
jawiły się zupełnie nowe wyzwania. 
Mam tylko nadzieję, że kierowany 
przeze mnie urząd nie tylko w opinii 
Rady Gminy, ale większości miesz-
kańców, zasłużył na słowa uznania. 
Chciałbym serdecznie podziękować 
radnym, sołtysom, pracownikom 
urzędu i jednostek podległych urzę-
dowi, gminnej ochronie zdrowia, OSP 
w Młochowie i Nadarzynie, a tak-
że licznej grupie zaangażowanych 
mieszkańców za podejmowane w tym 
trudnym czasie wspólne działania 
na rzecz lokalnej społeczności. Te-
goroczne absolutorium to wyłącznie 
efekt Waszej ciężkiej pracy i ogromnej 
odpowiedzialności. Wszystkim razem 
i każdemu z osobna – dziękuję.

Inwestycje
2 lipca w Starostwie Powiatowym 

w Pruszkowie odbyła się narada tech-
niczna poświęcona koncepcji budowy 
ronda w ciągu ulicy Pruszkowskiej 
(droga powiatowa) z wlotami ulic 
gminnych: Jeżynowa, Topolowa 
i Działkowa. Gmina Nadarzyn za-
płaci w tym roku jeszcze 130 000 zło-
tych za projekt, i jeśli uda się uzyskać 

wszystkie stosowne pozwolenia, jest 
duża szansa na budowę tego ronda 
w 2022 roku przez starostwo. To ko-
lejna tego typu inwestycja planowana 
na terenie naszej gminy. W przygo-
towaniu jest projekt budowy ronda 
w Nadarzynie, przez Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w War-
szawie, u zbiegu ulicy Błońskiej, War-
szawskiej i Mszczonowskiej. Ponadto 
w najbliższym czasie zostanie wy-
brany projektant, który na zlecenie 
gmin Nadarzyn i Brwinów wykona 
projekt ścieżki rowerowej z Nada-
rzyna do Otrębus wraz z przebudową 
skrzyżowania (rondo) ulic Błońskiej 
i Jeżynowej.

14 lipca została podpisana umowa 
z wykonawcą budowy nowoczesnej 
siedziby nowego ośrodka zdrowia 
w Nadarzynie. Umowa, opiewająca 
na kwotę 20 834 673,96 złotych, za-
kłada budowę piętrowego, trójmo-
dułowego budynku na działce leżącej 
przy ulicy Granicznej. Nowy Zakład 
Usług Medycznych będzie składał się 
z części rehabilitacyjnej, POZ (pod-
stawowej opieki medycznej) – z wy-
dzielonymi częściami dla oób chorych 
i osób zdrowych oraz specjalistycznej. 
Budowa ośrodka zdrowia powinna, 

zgodnie z  umową, zakończyć się 
w sierpniu 2023 roku. Projekt, który 
urząd gminy wykonał, został bardzo 
wysoko oceniony w programie IO-
WISZ (Instrument Oceny Wniosków 
Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia). 
Stanowi to podstawę do ubiegania 
się o przyznanie dotacji na budowę 
i wyposażenie tej inwestycji. Urząd 
gminy w Nadarzynie podjął działania, 
aby otrzymać dofnansowanie na ten 
cel. Tę inwestycję, niezwykle ważną 
dla całej społeczności naszej gminy, 
będzie realizowała wyłoniona w pro-
cedurze przetargowej frma „ZURiP” 
S.A. z Małogoszczy.

12 lipca w urzędzie gminy zostały 
zorganizowane konsultacje z miesz-
kańcami Starej Wsi. Sprawa dotyczyła 
wyrażenia opinii o propozycji Burmi-
strza Gminy Brwinów o przebudowie 
fragmentu ulicy Pieczarkowej w Starej 
Wsi, w ramach rozbudowy ulicy Mło-
chowskiej w sołectwie Żółwin w gminie 
Brwinów. Budowanie społeczeństwa 
obywatelskiego to „gra zespołowa”, 
a uczciwe informowanie mieszkańców 
o pojawiających się możliwościach 
i zagrożeniach stanowi podstawę tego 
procesu. Na spotkaniu wypracowa-
no kilka wniosków, które skierowano 

Szanowni Mieszkańcy!
Przyjaciele naszej gminy!



Podpisanie umowy na budowę ośrodka Zdrowia w Nadarzynie 

do naszych partnerów w Brwinowie. 
Ponadto wraz burmistrzem Brwino-
wa ustaliliśmy termin dodatkowego 
spotkania z mieszkańcami Starej Wsi, 
po którym zostaną podjęte wiążące de-
cyzje. Zapraszam 9 sierpnia o godzinie 
18.00 do UG Nadarzyn.

Ekologia
W tym roku nasz samorząd z włas-

nego budżetu zrealizował trzy proeko-
logiczne projekty, w tym dwa nowe, 
dedykowane bezpośrednio zaintere-
sowanym mieszkańcom naszej gminy.

Pierwszy z nich – Twój kompos- 
townik – to już druga edycja tego 
programu. W tym roku zrealizo-
waliśmy 60 wniosków na darmowy 
kompostownik na łączną kwotę 15 571 
złotych. Trzy wnioski zostały odrzuco-
ne, ponieważ nie spełniały warunków 
programu, a 5 zostało przeniesionych 

do realizacji na przyszły rok. Program 
ma na celu m.in. obniżenie ilości tzw. 
odpadów zielonych wprowadzanych 
do gminnego systemu odbioru nieczy-
stości komunalnych. Po raz pierwszy 
gmina przeznaczyła środki na budo-
wę urządzeń do zatrzymywania wody 
opadowej na prywatnych działkach. 
Program z miejsca znalazł uznanie 
w oczach mieszkańców, dlatego prak-
tycznie po kilku dniach, widząc ogrom-
ne zainteresowanie, zdecydowaliśmy 
się alokować dodatkowe środki. Do 
przeznaczonych początkowo na ten cel 
60 000 złotych dołożyliśmy kolejne 50 
000 złotych, dzięki czemu zrealizujemy 
wszystkie 40 zgłoszonych wniosków.

Kolejny program to – gminny 
program czyste powietrze. Jest on 

skierowany do osób, które chciałyby 
wymienić piece węglowe na inne, 
mniej emisyjne źródła ciepła. W tym 
roku z programu skorzystało niestety 
tylko 14 osób, dokonując wymia-
ny na łączną kwotę dofinansowania 
77 000 złotych. Przy okazji warto 
przypomnieć, iż właściciele domów 
będą mieli obowiązek zgłosić, czym 
go ogrzewają. Dodatkowo wykorzy-
stywanie pieców na węgiel i drewno 
będzie możliwe w województwie ma-
zowieckim wyłącznie do 2027 roku. 
W 2022 roku nasz samorząd, przy 
udziale Rady Gminy będzie kontynu-
ował ww. programy. Czytajcie nasze 
informacje, składajcie wnioski i in-
westujcie w tańsze i ekologiczne roz-
wiązania. Gorąco do tego zachęcam.

Jakiś czas temu pisałem, że nasz 
samorząd wszelkimi dostępnymi 
środkami będzie walczył z osobami, 

które zaśmiecają przestrzeń publicz-
ną. Jedną z metod jest instalowanie 
przez straż gminną w miejscach, gdzie 
dochodzi do tworzenia nielegalnych 
wysypisk śmieci, tzw. „foto-pułapek”. 
W efekcie kolejni „śmieciarze” zostali 
złapani na gorącym uczynku.

Szanowni Państwo, warto zadbać 
o publiczną własność, a wszelkie za-
uważone nieprawidłowości zgłaszać 
do straży gminnej, bądź przez aplika-
cję „MÓJ NADARZYN”.

#nadarzynczystagmina
Życzę wszystkim spokojnego 

wakacyjnego czasu i bezpiecznego 
wypoczynku.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Informacje gmInne
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Obiekt jest czynny od poniedziałku do 
piątku w godzinach 11.00 – 19.00, sobo-
ty – niedziele 10.00 -18.00.
Od 21 lipca obowiązuje nowy cennik kom-
pleksu basenów letnich GOS:
50% zniżki od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 17.00 – 19.00:
dorośli – bilet normalny/ulgowy z Kartą 
Nadarzyniaka 20/10 zł;
dzieci powyżej 7 lat – bilet normalny/ulgo-
wy z Kartą Nadarzyniaka 7,50/5 zł;
studenci do 26 lat – bilet normalny/ulgowy 
z Kartą Nadarzyniaka 10/5 zł;
rodzina 2+3 z Kartą Dużej Rodziny – bilet 
normalny/ulgowy z Kartą Nadarzyniaka 
40/25 zł.

Cały cennik dostępny pod linkiem: https://bip.
nadarzyn.pl/plik,13274,uchwala-nr-xli-524…
Serdecznie zapraszamy!

Zapraszamy na baseny letnie GOS 
w Strzeniówce (ul. Działkowa 1)
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Kompleks basenów letnich w Strze-
niówce funkcjonuje już miesiąc. 
Miejsce to cieszy się ogromnym za-
interesowaniem nie tylko mieszkań-
ców gminy Nadarzyn. Przypomnijmy, 
obiekt składa się z trzech basenów: 
dwóch większych (o  głębokości 
150 cm i 120 cm) oraz z mniejszej 
niecki basenowej dla dzieci z wodnym 
placem zabaw i pomostami wokół, po-
dwójnej zjeżdżalni oraz jacuzzi dla 12 
osób. Na terenie kompleksu znajdują 
się boiska do siatkówki plażowej i piłki 
nożnej, a także całoroczny pawilon 
świetlicowy z punktem gastrono-
micznym. Powstały tu również plaże 

trawiasta i piaszczysta. Do dyspozycji 
plażowiczów są przebieralnie, natryski, 
leżaki. Ustawiono także piłkarzyki sto-
łowe oraz stół do szachów. Jakość wody 
gwarantują specjalistyczne urządzenia 
do uzdatniania wody, zlokalizowa-
ne w budynku technicznym, a nad 
bezpieczeństwem osób pływających 
czuwają ratownicy. Przy kompleksie 
znajduje się parking, a cały teren jest 
oświetlony i monitorowany.

Całość dopełnia, znajdujący się 
w bezpośrednim sąsiedztwie, plac 
zabaw z tyrolką, uroczy park brzozowy 
z zagospodarowanymi alejkami oraz 
flowpark.

Informacje gmInne
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7 lipca w Stanisławowie w po-
wiecie mińskim pan Dariusz 
Zwoliński, Wójt Gminy Nada-
rzyn wraz z panią Magdale-
ną Sieczką, skarbnik gminy 
Nadarzyn podpisali umowy 
o udzielenie dotacji z Urzędu 
Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na dofinan-
sowanie w kwocie blisko 300 
tysięcy złotych na:

1. Zakup zabawek na  plac zabaw 
w miejscowości Walendów – wy-
sokość dofinansowania 9 672,72 zł

2. Budowę oświetlenia ulicznego przy 
ul. Sportowej w Szamotach – wyso-
kość dofinansowania 10 000,00 zł

3. Budowę oświetlenia przy ul. Ma-
kowej w Nadarzynie – wysokość 
dofinansowania 10 000,00 zł

4. Budowę tężni solankowej w Nada-
rzynie – wysokość dofinansowania 
200 000,00 zł

5. Remont kotłowni wraz z wymianą 
pieca w OSP Nadarzyn – wysokość 
dofinansowania 25 000,00 zł

6. Zakup sprężarki spalinowej dla OSP 
Młochów – wysokość dofinanso-
wania 20 000,00 zł.
Warto dodać, że łączny koszt wyżej 

wymienionych inwestycji wyniesie 
prawie 1 000 000 zł.

300 tysięcy złotych dofinansowania

Tężnia solankowa 
w Nadarzynie
Umowa z wykonawcą już podpisa-
na. Do końca roku na terenie naszej 
gminy powstanie tężnia solankowa. 
Rozpoczęły się prace projektowe. In-

westycja zostanie zlokalizowana na 
Pastewniku obok placu zabaw, przy 
ulicy Słonecznej. 

Tężnia solankowa, nazywana rów-
nież inhalatornią solankową, to strefa 
odpoczynku. W miejscu tym w spo-
sób naturalny powstaje solny aerozol, 
podobny do tego znad brzegu morza. 
Wspiera on leczenie chorób dróg 
oddechowych i wpływa pozytywnie 
nie tylko na układ oddechowy, ale 
i na całe ciało.

Trzy hotele dla owadów, każdy 
z domkiem dla jeża, stanęły 
dzisiaj na terenie naszej gminy.

Takie miejsca są szczególnie przy-
datne dla zapylaczy i innych owa-
dów, których populacja z roku na rok 
maleje. Swoje miejsce znajdą w nich 
między innymi biedronki, motyle 
i pszczoły zapylające. Specjalnie za-
projektowane ekologiczne domki, 
zostały zainstalowane w Parolach 
przy świetlicy NOK, w Wolicy na 
terenach rekreacyjnych oraz w parku 
w Młochowie. Będą wspierać i chro-
nić „dzikie” owady, które w zamian 
będą zapylały okoliczne rośliny.

Hotele przeznaczone są dla owadów 
zapylających, które są łagodniejsze od 
pszczół miodnych, tych mieszkających 
w ulach. Dół hotelu przygotowany 
jest dla jeża.

Konstrukcje powstały w ramach 
ekologicznej akcji pilotażowej. 

Hotele dla owadów zapylających
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27 czerwca miała miejsce im-
preza w ramach XII Pikniku 
Rodzinnego – „Plenerowo Pik-
nikowo”. Ze względu na ogra-
niczenia związane z epidemią, 
odbyła się w zmienionej formu-
le. W pięciu miejscach na tere-
nie Nadarzyna przygotowanych 
zostało moc atrakcji zarówno 
dla dzieci, jak i dorosłych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
zaprosił m.in. na warsztaty rękodzieła, 
do strefy gier podwórkowych i zabaw 
z mimem oraz na konsultacje i pora-
dy z zakresu pozytywnej profilaktyki. 
Nadarzyński Ośrodek Kultury zor-
ganizował przedstawienie teatralne 
oraz animacje i niespodzianki dla 
najmłodszych. Biblioteka Publiczna 
przygotowała grę terenową oraz gry 
i zabawy. Nadarzyńscy strażacy opro-
wadzali po Izbie Tradycji, znajdują-
cej się w remizie oraz zorganizowali 
pokazy pierwszej pomocy przedme-
dycznej. Straż gminna, oprócz gier 
związanych z bezpieczeństwem w ru-
chu drogowym, przygotowała punkt 
informacyjny dotyczący czworonogich 
bezdomniaków oraz kącik adopcyjny. 
Były także ekokonkursy i ekowarsztaty, 

przygotowane we współpracy z PU 
Hetman. A na 50 rodzin, które przeszły 
plenerowo-piknikowy maraton, czyli 
odwiedziły wszystkie 5 piknikowych 
miejsc, czekała pyszna niespodzianka 
(bon do pizzerii).

Organizatorami byli: Wójt Gminy 
Nadarzyn, GOPS, Pełnomocnik Wójta 
ds. Uzależnień, GKRPA, Parafia pw. 
św. Klemensa w Nadarzynie, NOK, 
Biblioteka Publiczna Gminy Nada-
rzyn, Straż Gminna, OSP Nadarzyn.

Plenerowo – Piknikowo

Informacje gmInne
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Karta Nadarzyniaka a bilet metropolitalny
Przypominamy, że Karta Nadarzyniaka jest wydawana osobom pełnoletnim 
mieszkającym na terenie gminy i płacącym podatki w Urzędzie Skarbowym 
w Pruszkowie. Dzieci korzystają z karty rodziców, natomiast w przypadku 
biletu metropolitalnego wyrabiane są spersonalizowane karty dla niepełno-
letnich (do tego potrzebne jest zdjęcie).

Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka, w celu wyrobienia biletu metro-
politalnego, muszą złożyć odrębny wniosek. Link: https://www.nadarzyn.pl/
plik,13147,wniosek-o-wydanie…

Szczegóły dotyczące Karty Nadarzyniaka: https://www.nadarzyn.
pl/586,karta-nadarzyniaka

Pacjenci na badanie na przeciwciała SARS-COVID-2 mogą zgłaszać się do 
laboratorium (poziom –1) od poniedziałku do piątku w godz. 9.00–12.00. 
Telefon komórkowy do laboratorium: 664-118-796.

Szpital Powiatowy ul. Armii Krajowej 2/4, parter przy Oddziale Chorób 
Wewnętrznych.

Więcej informacji na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn: https://www.na-
darzyn.pl/810,kwiecien?tresc=12889

UWAGA! Opłaty za badania wyłącznie gotówką.

Karta Nadarzyniaka – Szpital Powiatowy w Pruszkowie: 
50% zniżki na testy na przeciwciała SARS-COVID-2

W związku z powtarzającymi się nielegalnymi zrzutami 
ścieków toksycznych poprzez system kanalizacji sanitarnej 
do oczyszczalni ścieków w Nadarzynie, Przedsiębiorstwo 
Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. zwraca się z prośbą do 
mieszkańców o wzmożoną czujność oraz informowanie 
przedsiębiorstwa lub straży gminnej o postojach pojazdów 
asenizacyjnych (tzw. „szambiarek”) w miejscach, gdzie 
znajdują się włazy kanalizacji, zwłaszcza w godzinach 
porannych, nocnych lub wieczornych.

Ścieki toksyczne zrzucane nielegalnie poprzez system 
kanalizacji spływają do oczyszczalni, gdzie niszczą florę 
bakteryjną, powodując szkody w systemie oczyszczania 
ścieków oraz środowisku naturalnym, wpływając finalnie 
na zwiększenie rachunków za ścieki dla wszystkich legalnych 
odbiorców.

https://pkn.net.pl/
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Zniżki – nasi partnerzy

Już ponad trzy 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 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 po-
siadaczy karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/
zakładka Karta Nadarzyniaka oraz na profilu na facebo-
oku: Karta Nadarzyniaka

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 
należy dostarczyć do UG Nadarzyn 
(parter, pokoje 107 i 108) lub prze-
słać na adres e-mail: karta@nadarzyn.
pl wraz z imieniem i nazwiskiem.

Lista punktów, w których mogą 
być doładowywane karty: Dworzec 
Centralny: hala główna dworca kole-
jowego, punkt usytuowany od strony 

Karta
Nadarzyniaka

Al. Jerozolimskich, Dworzec Zachodni: 
dworzec kolejowy od strony Al. Jerozo-
limskich, punkt usytuowany na pozio-
mie -1, CH Blue City – Al. Jerozolimskie 
179 - teren Centrum Handlowego Blue 
City (lokal -1/28), Stacja Metra Święto-
krzyska 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 pa-
wilon handlowy nr 1023, Stacja Metra 
Dworzec Wileński – linia M2 pawilon 
handlowy nr 1012.

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

ZDROWIE i URODA:
 Salon Urody: ul. Młochowska 137, 

Rozalin. 1 min = 1 zł solarium; 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.
 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% foto-
odmładzanie, 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.

Informacje gmInne
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 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, 

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 inter-
netowe 8/512, 8% łącze interneto-
we 6/512.
 Serwis komputerowy Sławomir

Ossowski: ul. Błońska 62, Nadarzyn.
Montaż i serwis komputerów stacjo-
narnych 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 
realizowanych 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, pra-
ce 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 syste-
my alarmowe.
 PLJ Telcom s.c. Rusiec: al. Katowicka 

213. 20% światłowodowe interneto-
we przyłącze, 10% łącze światłowo-
dowe 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:

 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., nie-
dz. 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 Na-
darzyn. 50% wstęp na imprezy spor-
towe organizowane przez GLKS, 

30% składki członkowskie, 5% obozy 
sportowe, zakup sprzętu sportowego 
w firmach będących partnerami tech-
nicznymi 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. Mszczonowska 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
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Zwierzęta gminy Nadarzyn

Trwa akcja całkowicie bezpłat-
nej kastracji oraz znakowania 
zwierząt właścicielskich i ko-
tów wolno żyjących w gminie 
Nadarzyn!!!
Każdy szczeniak czy kociak, który 
przyjdzie na świat, a któremu nie je-
steśmy w stanie zapewnić opieki do 
końca życia, może powiększyć liczbę 
bezdomnych zwierząt. To, że znajdzie-
my dla szczeniaka czy kociaka dom, 
nie znaczy, że nie straci go, gdy tylko 
urośnie. Niestety świadczą o tym sta-
tystyki, bo kiedy maluchy dorastają 
i  kończy się ich wiek szczenięcy, nagle 
okazuje się, że nie ma dla nich miejsca 
w naszych domach i sercach. W tej 
chwili w lecznicowych klatkach na dom 
czeka 12 malutkich osieroconych ko-
ciąt, odłowionych na terenie naszej 
gminy. Wszystkie są oswojone, wszyst-
kie urodziły się w naszych domach 
i wszystkie zostały porzucone. Dlatego 
odpowiedzmy sobie szczerze na pyta-
nia: Czy jestem w stanie kontrolować 

los każdego szczeniaka, czy kociaka 
urodzonego przez moją suczkę czy kot-
kę? Czy będę mieć pewność, że ludzie, 
którym ją oddam będą się nią zajmo-
wać przez całe jej życie? Czy mogę za-
gwarantować, że żadne z tych zwierząt, 
które urodzi moja suczka lub kotka, 
nigdy nie trafi do schroniska, na ulicę, 
że nie zostanie porzucone? Oczywiście, 
że nie. Nie możemy mieć pewności, 
że nie stanie się bezdomnym zwierzę-
ciem, które być może nigdy nie znaj-
dzie opiekuna. Jedna suczka lub kotka 
tylko przez 10 lat swojego życia może 
urodzić około 100 szczeniąt lub kociąt. 
Każde z nich urodzi kolejne szcze-
nięta lub kocięta, dla których nie ma 
miejsca w schroniskach, nie mówiąc 
o prawdziwych domach. W tej chwili 
na swoją szansę czeka w schroniskach 

Pyza to ok 5-letnia amstaffka. Jest 
łagodna, uśmiechnięta, czasem za-
myślona, a czasem pełna energii ;) 
Uwielbia spacery, ludzi, jest bardzo to-
warzyska. Kiedy zostaje sama, odpo-
czywa lub czeka grzecznie i cierpliwie 
na kogoś, kto będzie miał warunki, 
czas dla niej i będzie rozumiał jej 
potrzeby. 
Mural to ok 4–5-letni owczarek środ-
kowoazjatycki. Jest dowcipny, cieka-
wy świata, kiedy czegoś nie wie albo 
nie jest czegoś pewien, po prostu pyta. 
W kontaktach z innymi psami bywa 
różnie. Niektóre akceptuje, niektórych 
unika, a niektóre najchętniej by zjadł. 
Są też takie, które darzy uwielbieniem, 
jak suczkę Mrufkę, razem z którą cze-
ka na dom. Jest jego najlepszą kum-
pelą. Mural nie zostanie oddany do 
budy, kojca ani mieszkania w mieście.
Kontakt: tel. 501804797

Nie rozmnażaj. Poddaj kastracji 
swojego psa i kota 

ponad 100 000 zwierząt, kolejne 50 000 
czeka w różnych organizacjach i przy-
tuliskach. Liczby te stale rosną. Czy to 
nie wystarczający powód, by zaprzestać 
rozmnażania zwierząt? Czym te zwie-
rzęta zasłużyły na cierpienie za krata-
mi? Zwierząt jest po prostu za dużo, 
a my mamy bezpośredni na to wpływ. 
Nie skazujmy kolejnych istnień na nie-
wolę. Wiele z nich czekać będzie całe 
życie i nigdy nie opuści schroniska. Jeśli 
nie możemy zapewnić im takiego życia 
na jakie zasługują, to przynajmniej 
ograniczmy ilość krzywdy i cierpienia 
na jakie skazujemy nowe pokolenia 
niechcianych zwierząt.

Joanna Romanowska
Inspektor ds. ochrony zwierząt 

i środowiska straży gminnej
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1. Komu przysługuje świadczenie?
Od 1 stycznia 2013 r. jednorazo-

wa zapomoga z tytułu urodzenia się 
dziecka przysługuje matce lub ojcu 
dziecka, opiekunowi prawnemu albo 
opiekunowi faktycznemu dziecka, 
jeżeli dochód rodziny w przelicze-
niu na osobę nie przekroczy kwoty 
1922,00 zł netto.

2. W  jakiej kwocie przysługuje 
świadczenie?

Świadczenie przysługuje w wyso-
kości 1000 zł jednorazowo.

3. W jakim czasie należy złożyć 
wniosek o przyznanie świadczenia?

Wniosek o wypłatę jednorazowej 
zapomogi należy złożyć w terminie 

12 miesięcy od dnia narodzin dzie-
cka. W przypadku gdy wniosek doty-
czy dziecka objętego opieką prawną, 
opieką faktyczną albo dziecka przy-
sposobionego, wniosek składa się 
w terminie 12 miesięcy od dnia ob-
jęcia dziecka opieką albo przysposo-
bienia, nie później niż do ukończenia 
przez dziecko 18. roku życia. Wniosek 
złożony po terminie organ właściwy 
pozostawia bez rozpoznania.

4. Jakie warunki należy spełnić aby 
otrzymać świadczenie?
•	 Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia się dziecka przysługuje, 
jeżeli matka dziecka pozostawała 
pod opieką medyczną nie później 
niż od 10 tygodnia ciąży do dnia 
porodu. Do wniosku o ustalenie 
prawa do jednorazowej zapomo-
gi z tytułu urodzenia się dziecka 
należy dołączyć zaświadczenie 
o pozostawaniu matki dziecka 
pod opieką medyczną nie później 
niż od 10 tygodnia ciąży do dnia 
porodu.

•	 Dochód rodziny w przeliczeniu 
na osobę nie może przekroczyć 
kwoty 1922,00 zł netto.

5. Kto może wystawić zaświadcze-
nie o pozostawaniu matki dziecka 
pod opieką medyczną nie później 

Jednorazowa zapomoga z tytułu 
urodzenia się dziecka
Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przysługuje jednorazowa 
zapomoga w wysokości 1000 zł na jedno dziecko.

GOPS NADARZYN
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niż od 10 tygodnia ciąży do dnia 
porodu?

Zaświadczenie o pozostawaniu 
matki dziecka pod opieką medyczną 
nie później niż od 10 tygodnia ciąży 
do dnia porodu może wystawić lekarz 
lub położna. Warunek udokumento-
wania pozostawania matki dziecka 
pod opieką medyczną nie dotyczy 
osób będących prawnymi albo fak-
tycznymi opiekunami dziecka, a także 
osób, które przysposobiły dziecko. 
Wzór zaświadczenia został określony 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia 
z dnia 14 września 2010 r. w sprawie 
formy opieki medycznej nad kobietą 
w ciąży, uprawniającej do dodatku 
z tytułu urodzenia dziecka oraz wzo-
ru zaświadczenia potwierdzającego 
pozostawanie pod tą opieką (Dz. 
U. Nr 183 poz. 1234).

6. Gdzie należy złożyć wniosek?
Wniosek o przyznanie świadcze-

nia 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 Na-
darzyn, ul. Mszczonowska 24 pokój 
133 na parterze, od poniedziałku do 
czwartku w godzinach pracy urzędu, 
piątek jest dniem wewnętrznym.

7. Jakie są terminy rozpatrywania 
wniosków?

Rozpatrzenie wniosku następuje 
bez zbędnej zwłoki. Wypłata zapo-
mogi następuje do końca miesiąca, 
w którym złożono wniosek z peł-
nym kompletem dokumentów, jeżeli 
wpłynął przed 10 - tym tego miesią-
ca. 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.

8. Druki do pobrania
Druki w wersji papierowej:

•	 do pobrania w budynku Urzędu 
Gminy Nadarzyn ul. Mszczonow-
ska 24 w pokoju 133.

• na  stronie internetowej GOPS 
( h t t p s : / / g o p s . n a d a r z y n .
pl/21,dokumenty-do-pobrania) 
do samodzielnego wydruku

9. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. 

o świadczeniach rodzinnych (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia 
z dnia 14 września 2010 r. w spra-
wie formy opieki medycznej nad 
kobietą w ciąży, uprawniającej do 
dodatku z tytułu urodzenia dzie-
cka oraz wzoru zaświadczenia 

„Posiłek w szkole i w domu” w okresie 
przerw w nauce szkolnej – 2021 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie informuje, że realizuje 
rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023. Celem 
programu jest zapewnienie pomocy i ograniczenie zjawiska niedożywienia 
m.in. u dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących 
się w trudnej sytuacji.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole przysługuje rodzicom, których 
dochód netto na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 792,00 zł (150% 
kryterium dochodowego, które na osobę w rodzinie wynosi 528 zł) oraz 
spełnione są przesłanki określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, m.in. 
bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrony 
macierzyństwa lub wielodzietność.

W okresie wakacji, przerw od nauki szkolnej w 2021 r., program realizo-
wany jest w postaci przyznania pomocy na zakup żywności po spełnieniu 
powyższych kryteriów.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy wsparcia, proszone 
są o nawiązanie kontaktu z pracownikiem socjalnym GOPS w Nadarzynie.

potwierdzającego pozostawanie 
pod tą opieką (Dz. U. Nr 183 poz. 
1234 ze zm.).

10. Kontakt
Szczegółowych informacji na temat 

świadczenia oraz sposobu realizacji 
w gminie Nadarzyn udzielają pracow-
nicy Sekcji Świadczeń pod numerem 
telefonu (22) 739 97 07 wewn. 177, 
182 i 186.

Sekcja Świadczeń GOPS 
w Nadarzynie
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Szkoła rodzenia działa zgodnie z planem. Zajęcia 
będą prowadzone stacjonarnie: 12.08, 24.08, 
01.09, 13.09, 7.10, 26.10, 3.11. Zajęcia prowa-
dzone będą w małych grupach – po 6, 7 par. 
Spotkania raz w tygodniu (poniedziałek, wtorek, 
środa lub czwartek) w godzinach 17.00–19.00. 

Zapisy i wszystkie informacje pod numerem telefonu 
694–626-944 (w godz. 8:00–14:00 od poniedziałku do 
piątku). Sugerujemy rozpocząć zajęcia między 26 a 30 
tygodniem ciąży, ale zapisać na zajęcia można się już 
po 15 tygodniu ciąży.

Przypominamy, że zajęcia dla mieszkanek powiatu 
pruszkowskiego są bezpłatne.

Serdecznie zapraszamy!
Panie zapraszamy na stronę: Oddział Ginekologiczno-

-Położniczy, Szpital Powiatowy w Pruszkowie. Strona jest 
całkowicie poświęcona ginekologii i położnictwu.

https://www.facebook.com/Oddzia%C5%82-Ginekolo-
giczno-Po%C5%82o%C5%BCniczy-Szpital-Powiatowy-
-w-Pruszkowie-359959231633342/?__tn__=%2Cd-UC*F

Szpital Powiatowy w Pruszkowie

szkoła rodzenia
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2 lipca zostały ogłoszone wy-
niki egzaminów ósmoklasisty. 
Uczniowie poznali osiągniętą 
na egzaminie liczbę punktów. 
Jedni zostali zaskoczeni miło 
inni… trochę mniej.

Teraz czas na podjęcie decyzji o wy-
borze nowej szkoły i…upragnione 
wakacje, a od września Witaj Szkoło! 
(oby). Znamy też średnią procentową 
punktację szkół. Pamiętajcie jednak, że 
wynik placówki oświatowej to przede 
wszystkim efekt pracy i współpracy 
uczniów – rodziców – nauczycie-
li (kolejność w tym przypadku jest 
uzasadniona). To także po części efekt 
zaangażowania w oświatę samorzą-
dowych środków, które w przypad-
ku większości gmin z naszej okolicy 
są większe od tych otrzymywanych 
w ramach subwencji oświatowej.

W gminie Nadarzyn najlepsze wy-
niki osiągnęli ponownie uczniowie 
z SP Rusiec. Na drugim miejscu upla-
sowali się tegoroczni absolwenci z SP 
w Nadarzynie. Uczniowie z Kostow-
ca, Młochowa i Woli Krakowiańskiej 
na dalszych miejscach, ale z wynikami 
powyżej średniej województwa mazo-
wieckiego. Uczniowie z naszej gminy 
uplasowali się na II miejscu w powiecie 
pruszkowskim. Nasza średnia wyników 
z poszczególnych przedmiotów wypa-
da lepiej niż powiat i dużo lepiej niż 
najlepsze województwo mazowieckie. 
Reasumując, jest dobrze, ale róbmy 
wszystko, aby było jeszcze lepiej.

Uczniom, nauczycielom i rodzicom 
gratuluję i życzę udanego wypoczynku.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Drugi rocznik naszych nada-
rzyńskich maturzystów 5 lipca 
poznał wyniki egzaminu dojrza-
łości. Dwoje uczniów egzamin 
z matematyki napisało na 100%, 
a z języka angielskiego taki wy-
nik osiągnęło 8 osób. Dwoje 
uczniów uzyskało wysoką śred-
nią ze zdawanych przedmiotów, 
która wyniosła ponad 94%!

Wyniki matur
Młodzieży gratuluję wyników, 

mam nadzieję, że nadal będziecie 
spełniali swoje marzenia i dawali 
nam powody do dumy. Pracowni-
kom liceum serdecznie dziękuję za 
serce, wytrwałość i zaangażowa-
nie w rozwój placówki oraz przy-
gotowanie uczniów do egzaminu 
dojrzałości.

Fot. LO Nadarzyn

Jak wspomniał dyrektor Liceum 
Ogólnokształcącego w Nadarzynie 
Leszek Skrzypczak, podczas rozda-
wania dyplomów dojrzałości „wysoko 
postawili poprzeczkę” następnym 
rocznikom. Te wyniki kolejny raz 
utwierdzają mnie w słuszności powo-
łania liceum na terenie naszej gminy. 
Warto było walczyć o powstanie tej 
placówki, z czego dumni są dziś wszy-
scy entuzjaści, a sceptycy zaczynają 
się do tej idei przekonywać.
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reklamy



  
Więcej informacji na stronie  

www.nok.pl/wiadomosci-nadarzynskie

Zareklamuj się 
w Wiadomościach Nadarzyńskich



Dorota Suwalska Znowu kręcisz Zuźka ebook

Darek Kondefer top visual artist

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

Kulturalna pani z Ukrainy, żona Po-
laka zamieszkała w gminie Nadarzyn, 
wykształcenie – szkoła gastronomicz-
na, doświadczenie w  restauracji, 
przedszkolu, cateringu, zaopiekuje 
się starszą osobą, pomoże w pro-
wadzeniu domu lub praca w zawo-
dzie. Duże doświadczenie w Polsce. 
Tel. 511 069 550.

Sprzedam: żyrandol na 3 żarówki, 
dywan beżowy z Ikea roz. 133 cm 
x 195 cm, karnisz – 4 m, ławę – stół 
z dodatkowym blatem, obrazy z Ikea – 
Latarnia 72 cm x 31 cm, Kwiaty 76 cm 
x 56 cm, Liście 73 cm x 53 cm. Telefon 
kontaktowy: 694 930 816

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

Nauka rysunku, malarstwa i tech-
nik plastycznych dla dzieci w wieku 
6 –12 lat. Tel. 602 150 802

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Redakcja WN otrzymała poniższy mail:
Chciałabym na łamach pisma Wiadomości Nadarzyń-
skie złożyć serdeczne podziękowania Nadarzyńskiej 
Straży Gminnej. Nie znajduję słów wdzięczności za 
to, jak szybko zareagowała na moje zgłoszenie. Je-
stem nauczycielem w szkole w Woli Krakowiańskiej. 
23.06.2021 r. spacerując z koleżanką w okolicach szkoły, 
spotkałyśmy młodego jeża uwięzionego w plastikowej 
rurze w betonie. Niestety nie udało nam się go wyciąg-
nąć, a przy tak upalnej pogodzie jeż straciłby życie 
bardzo szybko. Przyszło mi na myśl, aby zadzwonić 
po straż gminną. Szczerze mówiąc nie spodziewa-
łam się tak szybkiej reakcji, zainteresowania sprawą 
i ogromnej empatii pani, która przyjechała uratować 
jeża. Dodatkowo otrzymałam film, na którym widać, 
że jeż czuje się dobrze i jest już bezpieczny. Dziękuję za 
zainteresowanie, troskę o przyrodę i niezbagatelizowanie 
sprawy. Nasza straż gminna jest po prostu najlepsza! 
Z całego serca dziękuję. Łatwiej jest uczyć postaw 
proekologicznych uczniów naszej gminy, wiedząc, że 
taki cudowny przykład postawy daje nam nasza straż.

Ewa Sztank
nauczyciel przyrody

Śpieszmy się kochać ludzi…
Tak szybko odchodzą…

Ks. Jan Twardowski

Wyrazy głębokiego współczucia oraz szczere 
słowa wsparcia i otuchy dla

Pani
Elżbiety Rybkowskiej

z powodu śmierci męża

składa Zarząd oraz pracownicy
Centrum Słuchu i Mowy „Medincus”
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Bookcrossing 
na basenie!
Już niebawem na gminnych 
basenach w Strzeniówce, w ra-
mach bookcrossingu, pojawią 
się nasze książki. Plażowicze 
będą mogli skorzystać z księ-
gozbioru na  miejscu bądź 
zabrać książkę ze sobą, w za-
mian pozostawiając własną.

Idea bookcrossingu jest prosta. Jest 
to bezpłatna wymiana książek w taki 
sposób, aby krążyły one z rąk do rąk 
i były wciąż czytane.

Książki są już przygotowane i z nie-
cierpliwością czekają na specjalnie 
oznakowany wózek. Jest on zamówio-
ny i niebawem zostanie dostarczony 
do biblioteki. Wtedy książki zostaną 
włożone do skrzynek i będą codzien-
nie wystawiane w miejscu dostępnym 
dla wszystkich gości basenu. Wózek 
wraz ze skrzynkami pełnymi książek 
przywieziemy od razu po otrzymaniu 
go od producenta. Mamy nadzieję, że 
nastąpi to już za kilka dni.

Półki z bookcrossingiem znajdzie-
cie również w naszych placówkach 
– w Filii w Młochowie oraz w Nada-
rzynie – od strony ronda. Zapraszamy 
do bezpłatnej wymiany.

Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

W ramach projektu „Sieć na kulturę” czytelnicy Biblioteki Publicz-
nej Gminy Nadarzyn mogą wziąć udział w bezpłatnych zajęciach 
z projektowania graficznego.

Zajęcia dla grupy wiekowej 10–14 lat odbędą się w formie zdalnej w dwóch 
terminach:
• grupa 1 – od 24 sierpnia do 15 października w godzinach 17.30 – 19.00 

(wtorki i piątki)
• grupa 2 – od 25 sierpnia do 15 października w godzinach 15.30 – 17.00 

(środy i piątki).
Obie grupy zrealizują ten sam program w trakcie 15 spotkań on-line 

2 razy w tygodniu. Każde spotkanie trwa około 1,5 godziny i jest prowadzone 
przez pracownika biblioteki oraz trenera z Fundacji Wspierania Zrównowa-
żonego Rozwoju.

Czego dowie się Twoje dziecko?
Podczas szkolenia zostaną omówione możliwości pozyskiwania grafik i zdjęć 

oraz wykorzystania ich w różnych projektach. Uczestnicy poznają dostępne 
narzędzia do obróbki graficznej i tworzenia projektów. Zdobędą umiejętności 
związane z zasadami projektowania wizualnego. Dowiedzą się o przysługu-
jących im prawach autorskich i zasadach użycia licencji creative commons.

Rekrutacja
Można zgłaszać się mailowo pod adresem biblioteka.dzieci@nadarzyn.

pl lub telefonicznie pod numerem 22 7298913 wewn. 12.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury

Ostatnie nasze sukcesy

Projekt Modernizacja Cyfro-
wa Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury przygotowany przez 
Monikę Majewską, zastępcę 
dyrektora NOK, otrzymał  84.5 
pkt. i znalazł się wśród 200 
najlepiej ocenionych wniosków 
w ramach programu Konwer-
sja cyfrowa domów kultury, 
finansowanego ze środków 
Unii Europejskiej w ramach 
działania 3.2 „Innowacyjne 
rozwiązania na rzecz aktywi-
zacji cyfrowej” III Osi Programu 

NOK otrzyma 
129 700 zł!

kulturalną. Projekt ma więc zapewnić 
ciągłość działań lokalnych placówek 
kultury, a także dać im nowe możliwo-
ści prowadzenia działalności statuto-
wej. Jego ogromnym atutem jest brak 
wymogu wkładu własnego – projekty 
realizowane są w 100% ze środków 
grantowych.
W czasie trwanie projektu granto- 
biorca:
• weźmie udział w cyklu szkoleń Na-

rodowego Centrum Kultury
• skorzysta z pomocy tutora cyfrowego
• zakupi niezbędny sprzęt, oprogra-

mowanie i licencje.
Projekt spotkał się z ogromnym 

zainteresowaniem instytucji kultury. 
Wpłynęło 1221 wniosków, z czego 
1019 przeszło pozytywnie ocenę for-
malną. Ostatecznie wyłoniono 200 
grantobiorców, w tym NADARZYŃ-
SKI OŚRODEK KULTURY!

Opracowano na podstawie stro-
ny internetowej https://www.nck.pl/
dotacje-i-stypendia/dotacje/granty/
konwersja-cyfrowa-domow-kultury/
aktualnosci/wyniki-naboru-do-kon-
kursu-grantowego

Operacyjnego Polska Cyfrowa 
na lata 2014–2020.

Celem konkursu jest wyposażenie 
grantobiorców w kompetencje, umie-
jętności i sprzęt niezbędne do prowa-
dzenia i rozwijania statutowych działań 
online lub w sposób cyfrowy. Realizacja 
projektu jest elementem działań wspie-
rających instytucje kultury w związku 
z pandemią COVID-19 – wyposaża 
instytucje kultury w kompetencje, po-
zwalające na przeniesienie standardo-
wych działań do sieci lub ucyfrowienie 
działań statutowych i działań związa-
nych ze współpracą ze społecznością 
lokalną, animacją kultury i edukacją 

W czerwcu Mazowiecki Insty-
tut Kultury ogłosił nabór do 
programu Kultura blisko Zie-
mi. Ogród.

W dobie obostrzeń pandemicznych i po-
głębiającego się kryzysu klimatycznego 

Ogród permakulturowy 
w Parolach

instytucje kultury szukają nowych 
form aktywności. Jednym z  roz-
wiązań jest wyjście na  zewnątrz 
budynku i zaproszenie społeczno-
ści lokalnych do wspólnych działań 
w  plenerze. Mazowiecki Instytut 
Kultury zaprasza instytucje kultu-
ry z województwa mazowieckiego 

do udziału w edukacyjno-ekologicz-
nym projekcie „Kultura blisko Ziemi. 
Ogród”. W ramach warsztatów bę-
dzie można pod okiem specjalisty za-
łożyć przy lokalnej instytucji ogród 
permakulturowy.

Permakultura to praktyka, ale 
także filozofia i historia idei, która 
przekracza stary podział na naturę 
i  kulturę. Ma korzenie etyczne – 
kieruje się troską o ziemię, troską 
o ludzi i sprawiedliwy podział. Jest 
nieinwazyjną metodą uprawy w małej 
skali, opartą na czerpaniu inspiracji 

Kultura
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z natury, współpracy i dialogu ze śro-
dowiskiem naturalnym, w harmonii 
z lokalnym ekosystemem. Nawiązuje 
do historii i specyfiki miejsca. Ma 
wymiar więziotwórczy i bliskościowy, 
może być również naturalną terapią 
i odtrutką na życie online.

Spośród 20 wniosków, jakie wpły-
nęły do MIK, wybrano tylko pięć, 
w tym wniosek NOK, napisany przez 
Dorotę Poliszak, naszą „najnowszą” 
instruktorkę świetlicy NOK w Pa-
rolach. (Gratulacje!!!) Kryteriami 

wyboru uczestnika projektu były 
m.in. motywacja zespołu instytucji 
do udziału w programie, planowane 
działania dot. zaangażowania zespołu 
instytucji i społeczności lokalnej do 
pracy animacyjnej z wykorzystaniem 
ogrodu i unikatowość miejsca wybra-
nego do założenia ogrodu. Cieszymy 
się, że to właśnie nasz wniosek uzyskał 
pozytywną ocenę, bo od dawna myśle-
liśmy o zagospodarowaniu w sposób 
ekologiczny terenu wokół świetlicy, 
brakowało nam tylko merytorycznego 

wsparcia. Dzięki udziałowi w pro-
gramie, już w październiku będzie-
my zmieniać przestrzeń. W planach 
mamy posadzenie kilku drzew, zało-
żenie łąki i kompostownika, ale przede 
wszystkim założenie ogrodu perma-
kulturowego. Jesteśmy po pierwszych 
wstępnych rozmowach z lokalną fir-
mą i instytucją. Niedawno odbyła się 
też wizyta terenowa przedstawicieli 
MIK, z którymi omawialiśmy cha-
rakter przyszłego ogrodu. Oczywiście 
liczymy na udział mieszkańców Parol. 
Do zobaczenia w akcji!

Tutorem w projekcie będzie Łu-
kasz Nowacki – praktyk i nauczy-
ciel permakultury, twórca ogrodów 
funkcjonujących zgodnie z naturą, 
założyciel Fundacji Transformacja 
i dyrektor Polskiego Instytutu Badaw-
czego Permakultury. Łukasz Nowacki 
prowadzi m.in. warsztaty pt. „Zie-
lone podwórko”. Realizuje projekty 
w Polsce i za granicą. Od 2013 roku 
tworzy własne siedlisko permakultu-
rowe „Dolina mgieł” nad rzeką Pilicą, 
które jest miejscem demonstrującym 
możliwości holistycznego podejścia 
do kształtowania naszej przestrzeni 
życiowej.

Projekt finansowany jest w ramach 
Mazowieckiej Akademii Kadr Kultury 
ze środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego.

Opracowano na podstawie strony 
internetowej „Kultura blisko Ziemi. 

Ogród” (mik.waw.pl)

Spektakl
„Baba Chanel”

NOK!Teatru w reżyserii Kamili 
Michalskiej zakwalifikował się na 
RELACJE VI Międzypokoleniowe 
Spotkania Teatralne, które odbędą 
się w dniach 17.09 – 19.09 w Stalowej 
Woli. Spośród 47 spektakli, wybra-
no 11, w tym naszą „Babę”.
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Galeria 51 m2

Z Katarzyną Pietrzykowską roz-
mawia Dorota Suwalska

„Najczęściej inspirują mnie 
przypadkowe twarze. To może 
być dziewczyna minięta na uli-
cy, może być jakaś aktorka. 
Kiedy widzę kogoś ciekawe-
go, układam w głowie pomysł 
na lalkę i dopowiadam sobie 
fragment historii, która za nią 
stoi.” - wyjaśnia Katarzyna Pie-
trzykowska, mieszkająca w Na-
darzynie artystka i lalkarka.
Dorota Suwalska: Kształciłaś się 
w Studium Techniki Teatralnej oraz 
Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-
wie na wydziale scenografii. Jednak 
lalkarstwa uczyłaś się sama. I mam 
wrażenie, że właśnie ta dziedzina 
stała się dla ciebie najważniejsza…
Katarzyna Pietrzykowska: Zdecy-
dowanie lalkarstwo jest dla mnie 
tą dziedziną, w której się odnalazłam. 
U progu dorosłości wiedziałam tylko 
tyle, że chcę rozwijać swoje zdolności 

plastyczne, ale nie wiedziałam jeszcze 
w jakiej dziedzinie. Bardzo pociągał 
mnie kostium teatralny. Jednak za-
uważyłam, że w moich projektach 
nie sam kostium był najważniejszy, 
a cała postać, jej twarz, gest, wyraz. 
Postanowiłam więc popchnąć projekt 
dalej, a że znalazłam w domu kupioną 
kiedyś modelinę, zaczęłam rzeźbić 
twarz postaci ze szkicu – i nim się 
obejrzałam – powstała pierwsza lalka.

D.S.: To, co wydaje mi się najbardziej 
niezwykłe, to fakt, że twarz każdej 
z twoich lalek wydaje się taka praw-
dziwa, jakby jej rysy rzeźbiły nie tyle 
ręce artystki, co przeżywane latami 
emocje. U niektórych jest to bardziej 
widoczne, u innych („młodszych”, 
mniej ukształtowanych) subtelniej 
zaznaczone. Jak ci się udaje osiągnąć 
taki efekt?
K.P.: Tak naprawdę powstaje to jakoś 
samoistnie. Myślę że to dlatego, że 
podczas tworzenia lalki bardzo an-
gażuję się emocjonalnie i zawsze do-
powiadam sobie jakąś historię, która 
stoi za daną lalką. Myślę, że zmianę 
w moich lalkach widać wraz z moim 

twórczym dojrzewaniem, odchodzę 
już od tworzenia mrocznych lalek, 
jakie powstawały na początku, cho-
ciaż takie lalki są na pewno bardziej 
charakterne niż pogodne lalki typu 
Barbie.

Mogę jednak zdradzić, że sztuczką, 
która sprawia, że lalka wygląda bardziej 
na „żywą” jest to, żeby nigdy nie patrzy-
ła na wprost. Jeśli patrzy bardziej w bok 
lub do góry, to w zależności od tego 
z której strony na nią patrzymy, jej 
wyraz twarzy trochę się zmienia.

D.S. Kim są tworzone przez ciebie 
postacie? Skąd czerpiesz inspiracje?
K.P.: Najczęściej inspirują mnie przy-
padkowe twarze. To może być dziew-
czyna minięta na ulicy, może być jakaś 
aktorka. Kiedy widzę kogoś ciekawego, 
układam w głowie pomysł na lalkę 
i dopowiadam sobie fragment historii, 
która za nią stoi. Czasem też dzieje 
się na odwrót, zainspiruje mnie jakaś 
historia, np. z literatury, i szukam do 
niej odpowiedniej twarzy.

D.S. Skoro za każdą z lalek stoi jakaś 
historia, nie myślałaś o tym, żeby 
to połączyć? Lalki i historie? Historie 
i lalki? Wiem, że twoje lalki trafiają 
do prywatnych kolekcji. Czy nie kusi 
cię jednak, żeby dać im drugie, fil-
mowe lub teatralne, życie…
K.P.: Kiedyś planowałam stworzyć 
film lalkowy metodą poklatkową, były 
już nawet projekty scenografii i po-
staci... Projekt ten niestety pozostał 
tylko w planach. Bardzo lubiłam stare 
filmy lalkowe Tima Burtona oraz te ze 
studia Laika, lub naszego Se-ma-fora. 
Mam nadzieję że kiedyś pojawi się 
na horyzoncie jakiś ciekawy projekt 
i będę miała szansę takie lalki zrobić.

D.S.: Tak czy inaczej, jedna z nich 
takie drugie życie już dostała, wy-
stępując w teledysku…
K.P.: Tak, i jest to chyba zlecenie, które 
najmilej wspominam. Zobaczyłam 
ogłoszenie od polskiej aktorki-lalkarki, 

Podwójne życie lalek

Kultura

Wiadomości Nadarzyńskie 07 (266) lipiec 2021



mieszkającej w Norwegii, która szuka-
ła osoby do wykonania lalki anima-
cyjnej. Miała ona zagrać w teledysku 
norweskiej piosenkarki Vårin Strand, 
inspirowanym sceną w teatrze z „Po-
dwójnego życia Weroniki” Krzysztofa 
Kieślowskiego. Ponieważ ta scena za-
wsze mnie zachwycała, napisałam do 
niej i dostałam to zlecenie. Było to nie-
małe wyzwanie, bo jest różnica między 
robieniem lalek kolekcjonerskich, któ-
re mają tylko ładnie wyglądać, a lalką 
animacyjną, w którą trzeba tchnąć 

życie i wprawić w ruch. 
Wystąpiła ona w teledy-
sku „Bitter Taste of Go-
odbye”. Efekt wyszedł 
moim zdaniem prze-
pięknie, obraz i muzy-
ka doskonale się zgrały, 
a widok mojej ożywionej lalki mnie 
oczarował.

D.S. Twoje lalki w ogóle prowadzą 
światowe życie. Wiele z nich znala-
zło „domy” w odległych miejscach, 
nawet na innych kontynentach.
K.P.: Rzeczywiście, część moich lalek 
znalazła domy za granicą. Kilka z nich 
przebywa u kolekcjonerki z Kanady, 
która jest niesamowitą miłośniczką 
lalek, ma największą kolekcję dzieł 
współczesnych lalkarzy jaką widzia-
łam, dosłownie cały dom jest wypeł-
niony lalkami! Inne moje lalki znalazły 
domy m.in. w Stanach Zjednoczonych, 
Meksyku, Wielkiej Brytanii i w Nor-
wegii. Moja ostatnia lalka zamieszkała 
w Muzeum Domków Lalek, Gier i Za-
bawek w Warszawie, z czego ogromnie 

się cieszę, ponieważ jest to muzeum 
bardzo bliskie mojemu sercu.

D.S.: Tworzysz też miniaturowe 
zwierzątka…
K.P.: Tak, głównie robię ptaki, ale też 
inne zwierzęta jak lisy, króliki, myszy. 
Są one w pomniejszonej skali. Za-
częłam je robić na zamówienie, jako 
rekwizyty do sesji zdjęciowych dla 
kolekcjonerów lalek bjd (ball-jointed 
dolls)1, ale teraz robię je po prostu, 
jako figurki, dla miłośników natury.

D.S.: Prowadzisz warsztaty, pod-
czas których dzielisz się z chętnymi 
tajnikami swojego warsztatu. Czy i 
nam mogłabyś coś z tych tajników 
zdradzić?
K.P. Podstawą udanej pracy jest dobry 
projekt. Na warsztatach każdy element 
jest tworzony przez kursantów, więc 
jeśli planujemy zrobić lalkę na stawach 
ruchomych, musimy mieć najpierw 

dobrze rozrysowany projekt i pod-
czas rzeźbienia sprawdzać, czy nic się 
nie blokuje, czy wszystkie elementy 
do siebie pasują i czy są odpowiedniej 
wielkości. Ważny jest także materiał 
na jakim się pracuje, poznanie jego 
możliwości. Ja robię lalki z masy sa-
moschnącej, która jest przyjemna 
w rzeźbieniu i łatwa w późniejszej 
obróbce. Oprócz tego kursanci robią 
także peruki, makijaż i szyją. Mamy 
więc połączenie naprawdę wielu pla-
stycznych dziedzin.

D.S. Co trzeba zrobić, żeby wziąć 
udział w twoich warsztatach?
K.P.: Zajęcia odbywają się w Centrum 
Artystycznym Sztukarnia w Warsza-
wie, tam też prowadzone są zapisy. 
Oprócz cyklicznych kursów lalek 1)  Lalki z  ruchomymi stawami, łączonymi przy pomocy 

kulowych przegubów.

dla dorosłych, prowadzę także letnie 
i zimowe kursy dla nastolatek oraz 
warsztaty rzeźby miniaturowej. Zain-
teresowanym polecam śledzić stronę 
sztukarnia.pl oraz mojego fanpage’a, 
gdzie pojawiają się informacje o no-
wych kursach.

D.S. Ostatnie półtora roku to nie był 
najszczęśliwszy czas do prowadzenia 
kursów. Jak wpłynęła na twoją pracę 
pandemia? Co robisz teraz? Jakie 
masz plany na przyszłość?
K.P. Mam to szczęście, że moje lalki 
nie zajmują dużo miejsca, więc spo-
kojnie sobie pracuję z nimi w domu, 
ale niestety pandemia i lockdowny 
wprowadziły chaos w organizowanych 
przeze mnie kursach. Mam nadzieję, 
że niedługo wszystko wróci do normy.

Co do planów, to chcę dalej się roz-
wijać w tym co robię. Od jakiegoś 
czasu tworzę prototyp swojej lalki bjd, 
która będzie odlewana z porcelany, ale 
wiem, że to też tylko jeden z etapów. 
Marzy mi się też większe ekspery-
mentowanie z innymi materiałami 
np. ceramiką, drewnem. Lalki dają 
nieograniczone możliwości tworzenia, 
a ja chcę dalej je odkrywać i nigdy się 
nie zatrzymywać.

Katarzyna Pietrzykowska – urodzona 
w 1991 roku w Warszawie. Absol-
wentka Studium Techniki Teatral-
nej oraz Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie na wydziale scenografii. 
Lalki artystyczne tworzy od 2013 roku. 
Jej prace znajdują się w prywatnych 
kolekcjach m.in. w Kanadzie, Stanach 
Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. 
Od 2018 roku prowadzi cykliczne 
warsztaty z  tworzenia lalek arty-
stycznych dla dorosłych i młodzieży. 
Uczestniczka zbiorowej wystawy „Ma-
zowsze w spódnicy”, organizowanej 
przez Muzeum Domków Lalek, Gier 
i Zabawek.

Zapraszamy na fanpage’a artyst-
ki (https://pl-pl.facebook.com/tri-
naartstudio), a także do obejrzenia 
wspomnianego w wywiadzie tele-
dysku (https://www.youtube.com/
watch?v=Pt5JqmJIAD0) oraz video, 
w którym prezentuje swoją twórczość, 
dostępnego na stronie www.nok.pl
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Wakacje
z NOK

Akcja Animacja - Budujemy świat z drewnianych klocków, Młochów 
15.07.2021 r

Letnie Warsztaty Artystyczne w Parolach, Wycieczka do Magicznych Ogrodów

Warsztaty Last Minute - Szycie pacynek 
dla mam z dziećmi, NOK, 09.07.2021

Akcja Animacja - Występ klauna i jego 
pieska, Stara Wieś, 20.07.2021 r.

Warsztaty Last Minute - Szy-
cie pacynek dla mam z dzieć-
mi, NOK, 09.07.2021

Kultura

Wiadomości Nadarzyńskie 07 (266) lipiec 2021



Akcja Animacja, Przygody bociana Klekosława, Stara Wieś 13.07.2021 r.

Spektakl lalkowy w plenerze „O Ignasiu, który nie lubił szkoły”, Nadarzyn, 17.07.2021 r 
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Gminny Ludowy Klub Sportowy

Zuzanna Moczulska i Weronika Urbańska wy-
walczyły Mistrzostwo Mazowsza Młodziczek 
w piłce plażowej, nie tracąc w całym turnieju 
nawet jednego seta.

Podopieczne trenerki Anety Krzemińskiej w meczu o złoto 
pokonały parę Łabanowska / Żukowska 2:0 (21:9, 21:11).

W turnieju finałowym wystąpiła także para Struzik / 
Rybarczyk, która po bardzo dobrej grze sklasyfikowana 
została na 7 miejscu.

Niedługo potem para Moczulska / Urbańska została 
wicemistrzyniami Pucharu Bałtyku Młodziczek.

Zuzia Moczulska, Weronika Urbańska oraz Kinga 
Wrońska i Basia Latos przygotowują się w swoich kate-
goriach wiekowych do Mistrzostw Polski, które odbędą 
się na przełomie lipca i sierpnia.

Trzymamy kciuki!
Projekt współfinansowany przez gminę Nadarzyn.

Para GLKS Nadarzyn
mistrzyniami Mazowsza Młodziczek

Sukces budują wysiłek, samodyscyplina, stabilność 
emocjonalna oraz konkretne działania. I tych wszystkich 
elementów uczymy się w GLKS Nadarzyn.

Na naszych zajęciach dziecko oswaja się z myślą, że 
nie wystarczy tylko kilka powtórzeń do momentu po-
prawnego wykonania ćwiczenia, że należy wielokrotnie 
powtarzać te same ruchy, aby nabrać odpowiedniej 
techniki. To uczy cierpliwości, pokory i spokoju.

W naszym klubie panuje rodzinna atmosfera, co 
pomaga dzieciom uczyć się wzajemnego szacunku 
i współpracy w grupie. Słowa: „dziękuję”, „proszę”, 
„przepraszam” są wyrazem szacunku do drugiej osoby, 
co nasi podopieczni doskonale rozumieją.

Dzieci, ćwicząc w naszym klubie, potrafią określać 
własne działania i ich kierunek. Doskonale to widać 
na boisku, kiedy wiedzą, co robić, w jakim momen-
cie i dlaczego, dając powody do dumy zadowolonym 
trenerom.

Przede wszystkim uczymy panowania nad emocja-
mi. Ucząc się określonych wartości, dzieci wiedzą, że 
należy spojrzeć z dystansem na określony problem, 
a nie poddawać się impulsowi i chwilowym emocjom.

#GLKSNadarzyn
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Podopieczne trenerki Anety Krzemińskiej 
wykonały plan minimum, zapewniając sobie 
awans do Finałów Mistrzostw Polski we 
wszystkich kategoriach wiekowych.

Rozkład jazdy zawodów z udziałem na-
szych par:

19–22 lipca Finał Mistrzostw Polski Mło-
dziczek (Warszawa) – Zuzanna Moczulska 
/ Weronika Urbańska; 25–28 lipca Finał 

Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych / 
Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży (My-
słowice) – Kinga Wrońska / Barbara Latos 
(Atena)

30 lipca – 2 sierpnia Finał Mistrzostw 
Polski Juniorek (Ostróda) – Kinga Wrońska 
/ Barbara Latos (Atena)

Wszystkie starty nie byłyby możliwe, 
gdyby nie wsparcie: gminy Nadarzyn, 
MAGO S.A, EUROMAX DEVELOPMENT

20 maja miał miejsce V Ogólno-
polski Turniej Singli, w  którym 
wystartowały 123 zespoły. Zawody 
odbyły się dzięki wsparciu Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego.
KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1 miejsce Hanna Derczyńska 34 vol-

ley Łódź
2 miejsce Dębina Nieporęt 1
3 miejsce Dębina Nieporęt 2
4 miejsce AS Niepołomice 1
5 miejsce GLKS Nadarzyn 1
6 miejsce GLKS Nadarzyn 2
7 miejsce Piątka Turek
8 miejsce AS Niepołomice 4

V Ogólnopolski Turniej Singli w Nadarzynie

Ciężka praca popłaca
Sport
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Od 28 czerwca do 2 lipca dzieci z rocz-
ników 2012–2014 brały udział w półko-
lonii z GLKS Nadarzyn. Podczas tych 
dni dzieci zaznajamiały się z siatkówką, 
integrowały się przy licznych zabawach 
i grach oraz m.in. miały okazje bawić 
się w kompleksie rekreacyjnym z letni-
mi basenami w Strzeniówce. Półkolonie 
zakończył miniturniej singli z licznymi 
niespodziankami.

Projekt współfinansowany przez 
powiat pruszkowski oraz przez gminę 
Nadarzyn.

GLKS Nadarzyn

I Wirtualny (ale) XI Nadarzyński 
Bieg Rodzinny o Puchar Wójta 
Gminy Nadarzyn w ramach IX 
Nadarzyńskich Dni Profilaktyki 
i Zdrowego Stylu Życia

Był to I wirtualny bieg, ale impre-
za mieszkańcom gminy jest dobrze 
znana. Dotąd odbywała się w ramach 
Nadarzyńskiego Biegu Rodzinnego 
o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn. 
Gdyby nie  obostrzenia związane 
z covid-19, tegoroczna edycja była-
by jedenastą.

Relacje i relaks
Wirtualny Bieg polegał na pokona-

niu 5 kilometrów w okresie 3–20 czerw-
ca br. Wyznaczony dystans można było 
pokonać biegiem, ale także spacerem, 
na rowerze, na rolkach – najważniejsze 
było wspólne, rodzinne spędzenie czasu 
i dobra zabawa. Następnie w dowol-
nej aplikacji należało przesłać print 
screeny będące udokumentowaniem 
wykonania zadania. 28 czerwca na live 
chacie Wójta Gminy Nadarzyn Dariu-
sza Zwolińskiego zostały wylosowane 
nazwiska 10 osób, uczestników bie-
gu, którzy otrzymali nagrodę w po-
staci vouchera do sklepu sportowego. 

Wręczenie nagród oraz pucharów dla 
najliczniejszej rodziny oraz najstarszego 
i najmłodszego uczestnika odbyło się 
9 lipca w UG Nadarzyn.

Zapraszamy do obejrzenia 
zdjęć z  biegu, przesłanych przez 
uczestników na stronie gminy Na-
darzyn: https://www.nadarzyn.
pl/667,galeria?tresc=13197

Dziękujemy za udział w naszym 
wydarzeniu i gratulujemy wszystkim 
uczestnikom biegu! Do zobaczenia 
w przyszłym roku!

Organizatorzy: Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Nadarzynie, 
Placówka Wsparcia Dziennego „Og-
nisko Tęcza”, UG Nadarzyn, Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Nadarzynie.

Półkolonia naszych najmłodszych nadarzyniaków
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Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie

15 lipca nasz zastęp z obsa-
dą sześciu strażaków-ratow-
ników został zadysponowany 
do plutonu „Wichura” powiatu 
pruszkowskiego i udał się do 
pomocy w usuwaniu skutków 
nawałnicy, która przeszła przez 
obszar Płocka i okolic.

Ostatnie akcje, w których brali 
udział strażacy z nadarzyńskiej 
jednostki to przede wszyst-
kim wezwania do wypadków 
drogowych.
Kierowcy – noga z gazu! Bądźmy 
ostrożni. Okres wakacji to wzmożony 
ruch na drogach. Dobre warunki at-
mosferyczne często powodują brawurę 
i brak ostrożności. Zadbajmy o siebie, 
ale też o innych uczestników ruchu. 

Pluton tworzą: Jednostka Ratowni-
czo-Gaśnicza Pruszków, OSP Raszyn, 
OSP Brwinów, OSP Żółwin, OSP Na-
darzyn. Strażacy pomagali w usuwaniu 
powalonych konarów i drzew oraz 
w zabezpieczeniu terenu.

Tekst: OSP Nadarzyn 

Foto OSP Nadarzyn
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