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Szanowni Mieszkańcy!
Przyjaciele naszej gminy!

Święta, choinka, mikołajki, 
prezenty, sylwester, Nowy Rok 
oraz Orszak Trzech Króli już za 
nami. Czas wrócić do zwykłej 
codzienności i poważnie wziąć 
się za nowe tematy, rozwiązy-
wanie aktualnych problemów.

Pod koniec grudnia ubiegłego roku 
Rada Gminy Nadarzyn jednogłośnie 
przyjęła i uchwaliła budżet naszego sa-
morządu na 2023 rok, który wcześniej 
uzyskał pozytywną opinię organu kon-
trolnego, czyli Regionalnej Izby Obra-
chunkowej w Warszawie. Jest to budżet 
niełatwy, ambitny, ale też dostosowany 
do potrzeb dynamicznie rozwijającej 
się gminy. Dlaczego niełatwy? Przede 
wszystkim ze względu na malejące 
wpływy do budżetu przy jednocześnie 
rosnących kosztach utrzymania, czyli 
wydatkach bieżących.

Przede wszystkim dostaniemy 
w 2023 roku o 4 mln mniej pieniędzy 
z podatku dochodowego od mieszkań-
ców, co spowodowane jest zmianami 
w prawie podatkowym. O 9,5 mln 
złotych wzrośnie w tym roku kwo-
ta przeznaczona na funkcjonowanie 
gminnych placówek oświatowych. 
Otrzymywane z budżetu państwa środ-
ki na oświatę w postaci tzw. subwencji 
oświatowej będą wyższe w stosunku 
do 2022 roku jedynie o 5 mln złotych. 
Powstała w ten sposób 4,5 milionowa 
„dziura” musi być pokryta z własnych 
pieniędzy samorządu. O ponad 2,5 
mln zł wzrośnie także danina samo-
rządowa, czyli tzw. janosikowe. W 2023 
roku musimy oddać z naszego budżetu 
ponad 14,7 mln złotych na biedniejsze 
samorządy, a to bardzo duże obcią-
żenie. Więcej zapłacimy także w tym 
roku za obsługę zadłużenia (wysokie 
stopy kredytowe), za media (prąd, gaz, 
woda) oraz więcej wydamy na pensje 
(wysokie koszty pracy).

Summa summarum w projekcie 
uchwały budżetowej na 2023 rok 
zaplanowano:
a) dochody w wysokości 

160.538.662,40 zł z tego:
 – dochody bieżące w kwocie 

145.818.572,00 zł,
 – dochody majątkowe w kwocie 

14.720.090,40 zł;

b) wydatki w wysokości 
182.546.274,40 zł, z tego:

 – wydatki bieżące w kwocie 
143.330.535,57 zł,

 – wydatki majątkowe w kwocie 
39.215.738,83 zł.
Powstały deficyt, w  wysokości 

22 mln złotych, pokryty będzie z za-
ciągniętych obligacji i kredytu oraz 
pozyskanych środków zewnętrznych. 
Na inwestycje wydamy w 2023 roku 
ponad 40 milionów złotych. Z tych 
pieniędzy przede wszystkim zamie-
rzamy zrealizować i zakończyć kilka 
ważnych dla przyszłości naszych 
mieszkańców działań. To m.in.: bu-
dowa nowoczesnego ośrodka zdrowia, 
nowego przedszkola w Wolicy, mo-
dernizacja i rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Walendowie wraz z ko-
lektorem tłocznym do Ruśca, I etap 
przebudowy ulicy Głównej w Ruścu, 
przebudowa ulicy Kajetanowskiej 
i Polnej w Nadarzynie, przebudo-
wa ulic Złotego Kłosa i Gruntowej 
w Wolicy (drogi dojazdowe do nowo 
budowanego przedszkola). Ponadto 
Przedsiębiorstwo Komunalne w Na-
darzynie zrealizuje modernizację sta-
cji uzdatniania wody w Bielinach, 
która dostarcza wodę dla Młochowa, 
Starej Wsi, Urzutu, Rozalina i Ruśca, 

czyli dla ponad 7 tysięcy naszych 
mieszkańców. Wymienione inwestycje 
będą kosztować ponad 70 mln złotych.

Ponadto w tym roku planujemy 
wydać 1 mln złotych na budowę 
oświetlenia ulicznego, 1,5 mln zło-
tych na nowe projekty wodociągów 
i kanalizacji, 1,5 mln złotych na na-
prawy i utwardzanie dróg gmin-
nych, a także zaplanowaliśmy środki 
na rozwój terenów rekreacyjnych, 
nowe nasadzenia, remonty placówek 
oświatowych i kulturalnych.

Tradycyjnie już największą pozy-
cję w budżecie po stronie wydatków 
stanowi koszt utrzymania i funk-
cjonowania naszej gminnej oświaty, 
który pochłania ponad 40% całe-
go budżetu. Dlatego bardzo cieszą 
nas bardzo dobre wyniki naszych 
uczniów uzyskiwane na egzaminie 
maturalnym i końcowym po szkole 
podstawowej oraz pozytywne opi-
nie rodziców na temat działalności 
gminnego żłobka i przedszkoli. Warto 
podkreślić, iż w ostatnim rankingu 
Perspektyw Liceum Ogólnokształ-
cące w Nadarzynie (będące bardzo 
młodą placówką) na ponad 6.000 
szkół średnich zajęło 725 miejsce 
w  Polsce i  155 w  województwie 
mazowieckim. To tylko uzasadnia 



opinię, iż inwestowanie w edukację 
ma ogromne znaczenie i sens i jest 
dobrze ulokowanym kapitałem.

Jeśli jesteśmy już przy budżecie, to 
zachęcam Państwa do śledzenia stro-
ny urzędu gminy www.nadarzyn.pl,  
profilu Gmina Nadarzyn na Facebo-
oku oraz profilu Dariusz Zwoliński 
– Wójt Gminy Nadarzyn. Znajdzie-
cie tam wiele ważnych i aktualnych 
informacji, jak choćby w jaki sposób 
i kiedy głosować na realizację in-
westycji w naszej gminie w ramach 
Budżetu Obywatelskiego Mazowsza 
lub na przedstawicieli naszej gminy 
ze świata sportu, biznesu i kultury, 
zgłoszonych do kolejnej edycji Pereł 
Mazowsza.

Zachęcam też do aktywnego uczest-
nictwa w życiu naszego samorządu. 
Urząd Gminy w Nadarzynie udostęp-
nił nową odsłonę aplikacji mobilnej 
„MÓJ NADARZYN”.

Dzięki niej mieszkańcy będą mogli 
w łatwy i wygodny sposób zgłosić, 
tak jak w poprzedniej wersji, drobne 

usterki i awarie (dziurę w drodze, 
przewrócony znak, nieświecącą lampę 
uliczną, nielegalne wysypisko śmie-
ci itp.).

Nowy „Mój Nadarzyn” będzie także 
umożliwiał otrzymywanie powiado-
mień o wyłączeniach w funkcjonowa-
niu sieci energetycznej, wodociągowej, 
kanalizacyjnej czy remontach dróg, 
a także informacji o planowanych 
imprezach kulturalnych oraz spor-
towych na terenie gminy.

Utworzona w ramach projektu 
„Wdrożenie e-usług w Gminie Na-
darzyn” aplikacja dostępna jest za 
darmo w sklepie Google Play dla sy-
stemu Android oraz App Store dla 
systemu iOS.

Na koniec serdecznie zapraszam 
wszystkich mieszkańców do aktyw-
nego włączenia się w kolejną edycję 
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomo-
cy. WOŚP będzie grał także w Gminie 
Nadarzyn, jak zwykle bedzie wiele 
atrakcji i aktywności, które pozwo-
lą nam poczuć ciepełko w serduchu 
i posłać światełko do niebo.

Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Gmina Nadarzyn otrzymała wy-
różnienie w konkursie za zorga-
nizowanie wydarzenia „Seniorze 
życie jest tylko jedno – zadbaj 

o nie”, którego celem jest poprawa 
kondycji ruchowej i psychicznej se-
niorów. W gali wzięło udział ponad 
120 osób, a do konkursu zgłosiło się 

ponad 80 kandydatów z 50 gmin i 10 
województw.

Nagrodzony program „Seniorze 
życie jest tylko jedno...” realizowa-
ny był latem zeszłego roku. W jego 
ramach odbywały się m.in. zajęcia 
ruchowe na basenach w Strzeniówce, 
marsze Nordic Walking oraz zajęcia 
brydża i ćwiczenia pamięci. Program 
ten to przykład jednego z wielu przed-
sięwzięć realizowanych w gminie 
Nadarzyn z myślą o seniorach. Ko-
lejnymi przykładami form aktywizacji 
seniorów są działający już siódmy 
rok Uniwersytet Trzeciego Wieku, 
aktywnie uczestnicząca w życiu lo-
kalnej społeczności Rada Seniorów 
i Stowarzyszenie Seniorów Gminy 
Nadarzyn czy też liczne prozdrowot-
ne akcje profilaktyczne, skierowane 
do mieszkańców – seniorów. Ważne 
jest bowiem nie tylko aktywizowanie 
ich do czynnego udziału w lokalnych 
wydarzeniach, ale dbałość o ich formę 
fizyczną i psychiczną oraz zaznaczanie 
ich nieocenionej roli.

Gmina Nadarzyn zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie 
„Senior W Ruchu” w kategorii Sportowy Seniorski Samorząd Roku!

Fot. https://www.facebook.com/gminaprzyjaznaseniorom

INFORMACJE GMINNE
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Książka cyfrowa - e-book, znany również pod nazwami ebook i ebook 
jest książka publikowane i rozpowszechniane w formie cyfrowej

Wszystko o e-book, historia, twórcy itd. ebooki dla dzieci i młodzieży

Inwestycje
Mieszkańcy korzystający z terenu 
rekreacyjnego na skwerze NSM przy 
ul. Lipowej w Nadarzynie mogą 
korzystać z nowych urządzeń do 
ćwiczeń – z siłowni zewnętrznej i flo-
wparku. Została też wymieniona na-
wierzchnia na placu zabaw dla dzieci. 
Oprócz tego dodano nowe urządzenia 
i odnowiono już funkcjonujące.

Zadanie pn. „Budowa obiektów 
małej architektury przy ul. Lipowej 

w Nadarzynie w formule zaprojektuj 
i wybuduj” współfinansowano ze 

środków Samorządu Województwa 
Mazowieckiego

Budowa przedszkola w Wolicy: dobiegają końca prace związane z zadasze-
niem budynku, trwają prace wewnątrz.

Projekt realizowany w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych

Budowa zespołu usług medycznych 
przy ul. Granicznej w Nadarzynie.

Projekt realizowany w ramach In-
strumentu wsparcia zadań ważnych 
dla równomiernego rozwoju woje-

wództwa mazowieckiego.

Ponadto obecnie trwają prace remon-
towe schodów oraz tarasów w sie-
dzibie Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury, Biblioteki Publicznej oraz 
Straży Gminnej, tzw. zajazdu. Ruszyła 
także budowa kolektora tłocznego 
w ramach rozbudowy i przebudowy 
i oczyszczalni w Walendowie.
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14 stycznia odbyła się podnio-
sła i sympatyczna uroczystość 
udekorowania medalami za 
długoletnie pożycie małżeńskie 
par, które wspólnie przeżyły 50 
i więcej lat.

Jubileusze

Jubilatom serdecznie gratuluję, ży-
cząc dużo zdrowia i dalszych pięknych 
wspólnych dni okraszonych cierpliwym 
znoszeniem i wiernym dzieleniem każ-
dego smutku oraz każdej radości.

Słowa podziękowania kieruję 
do ks. prałata Andrzeja Wieczor-
ka za poprowadzenie uroczystej 
mszy i piękne kazanie, a także do 

Iwony Malinowskiej, kierownik USC 
w Urzędzie Gminy w Nadarzynie 
oraz wszystkich pracowników USC 
za przygotowanie tej uroczystości. 
Wszystkim gościom dziękuję za obec-
ność w tym podniosłym dniu i wspól-
ne świętowanie.

Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

To wspaniały wzór i piękny przykład 
dla młodych pokoleń oraz dowód 
na  dochowanie wbrew wszelkim 
przeciwnościom przysięgi małżeń-
skiej i poczucia odpowiedzialności 
za rodzinę.

INFORMACJE GMINNE
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Polski Orszak Trzech Króli zaliczany jest do największych ulicz-
nych jasełek na świecie, które odbywają się tradycyjnie 6 stycz-
nia w kilkuset miastach i gminach w Polsce, a także w wielu 
europejskich miastach Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii czy 
też afrykanskiej Zambii.

Nadarzyński Orszak Trzech Króli

Polega on na przejściu ulicami miast 
i wsi dzieci i królów, którzy zmierzają 
do stajenki, aby pokłonić się Jezusowi. 
Po drodze śpiewane są kolędy. Hasło 
tegorocznego XV Orszaku brzmiało: 
„Niech prowadzi nas gwiazda”.

W nadarzyńskim orszaku, kolej-
ny już rok, licznie uczestniczyły całe 
rodziny, a do stajenki wraz z Trzema 
Królami przybyli Józef i Maryja z dzie-
ciątkiem, legioniści, aniołowie i orsza-
ki monarchów – Kacpra, Melchiora 

i Baltazara. W barwnym, radosnym, 
rozśpiewanym korowodzie przeszli oni 
ulicami Nadarzyna pod Nadarzyński 
Ośrodek Kultury, gdzie monarchowie 
złożyli dary Jezusowi, po czym mia-
ło miejsce wspólne śpiewanie kolęd 
i radosny taniec.
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Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, 
placów zabaw, dróg czy obiektów sportowych. 
Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!
Rozliczając się z urzędem skarbowym (ul. Staszica 1, 

05–800 Pruszków, tel. (22) 738 09 00) wskaż w zeznaniu 
podatkowym jako miejsce zamieszkania gminę Nadarzyn 
(niezależnie od miejsca zameldowania).

Twoje podatki wrócą do Ciebie!
Tu mieszkam – tu płacę podatki

Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamiesz-
kania (w składanej deklaracji wskazując gminę Nadarzyn 
jako miejsce zamieszkania i dołączając formularz ZAP-3), 
tym lepszy standard życia zaoferuje gmina swoim miesz-
kańcom. Dzięki tym funduszom możliwe jest finansowanie 
przez gminę działalności jednostek organizacyjnych, roz-
wijanie pasji i zainteresowań dzieci, inwestowanie w sport 
i kulturę, poprawianie jakości lokalnej infrastruktury, 
a konkretnie dróg, chodników, terenów zielonych, placów 
zabaw, świetlic, infrastruktury wodno-kanalizacyjnej itp.

Rozliczajmy się z podatku tam gdzie mieszkamy.

Jak to zrobić, gdy Twój adres zameldowania podlega pod 
inny urząd skarbowy niż adres zamieszkania? W takiej 
sytuacji, poza wpisaniem w części B zeznania podatkowego 
podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) faktycz-
nego adresu zamieszkania, należy we właściwym urzędzie 
skarbowym (Urząd Skarbowy w Pruszkowie, ul. Staszica 1, 
05–800, tel. (22) 738 09 00) uaktualnić adres zamieszkania, 

składając na druku ZAP-3 zgłoszenie aktualizacyjne osoby 
fizycznej będącej podatnikiem.

Szczegóły dotyczące informacji podatkowej na stronie: 
www.is.waw.pl/Index.htm?office=18

Szczegółowe informacje „Na co idą moje pie-
niądze?”, Wspieraj lokalnie – „Rozlicz PIT 2022 
w gminie Nadarzyn” oraz „Tu mieszkam – tu płacę 
podatki” na stronie Urzędu Gminy w Nadarzynie.

Zmiana rachunku za umieszczenie w pasie 
drogowym urządzeń infrastruktury technicznej 
niezwiązanej z potrzebami zarządzania drogą

Referat Inwestycji przypomi-
na, że nastąpiła zmiana ra-
chunku bankowego, na który 
należy dokonywać opłaty za 
umieszczenie w pasie drogo-
wym urządzeń infrastruktury 
technicznej niezwiązanej z po-
trzebami zarządzania drogą. 
Opłaty należy przekazywać 
na konto bankowe PKO BP S.A. 21 1020 1042 0000 8202 
0481 2956 w terminie określonym w decyzji, tj. opłata 
roczna płatna do dnia 15 stycznia każdego roku. Opłaty 
roczne wyszczególnione w decyzji pozostają bez zmian. 
Prosimy o terminowe dokonywanie wpłat.

Aktualne numery kont dostępne są na naszej stro-
nie internetowej pod linkiem: https://bip.nadarzyn.
pl/62,dane-adresowe-numery-kont…

INFORMACJE GMINNE
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Wymiana źródeł ciepła oraz termomoderniza-
cja budynków pozwala zmniejszyć negatywny 
wpływ produkcji energii cieplnej na jakość po-
wietrza, niestety oba przedsięwzięcia są bardzo 
kosztowne.

Wsparcie tych działań zapewnia m.in. program „Czy-
ste Powietrze”. Dofinansowanie można otrzymać m.in. 
na audyt energetyczny, podłączenie do sieci ciepłowniczej, 
zakup i montaż pompy ciepła, kotła gazowego, olejowego, 
kotła na pellet, ogrzewanie elektryczne, instalację cen-
tralnego ogrzewania, mikroinstalację fotowoltaiczną oraz 
termomodernizację.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest zobowią-
zanie właściciela, że w budynku nie będzie użytkowane 
źródło ciepła, niespełniające wymogów określonych dla 
uchwały antysmogowej dla Mazowsza. Starając się o do-
finansowanie wymiany źródła ciepła, należy posiadać 
dokument zezłomowania starego źródła ciepła lub pro-
tokół kominiarski o trwałym odłączeniu od przewodu 

Sposoby finansowania wymiany źródeł ciepła 
w gminie Nadarzyn kominowego pieców lub kominków niespełniających 

wymogów uchwały antysmogowej.
Starając się o dofinansowanie, należy założyć konto na Por-

talu Beneficjenta. Następnie trzeba pobrać wniosek i po jego 
wypełnieniu złożyć go poprzez skrzynkę podawczą portalu. 
Wypełniony wniosek należy również wydrukować i przesłać 
pocztą na adres Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Dofinansowanie można otrzymać na inwestycje, które 
rozpoczęły się nie wcześniej niż pół roku przed złożeniem 
wniosku.

Mieszkańcy gminy Nadarzyn mogą również starać się 
o dofinansowanie na zakup nowych niskoemisyjnych kotłów 
centralnego ogrzewania z budżetu gminy Nadarzyn. Dotację 
można otrzymać na zakup kotła gazowego, olejowego lub elek-
trycznego. Dotacja może stanowić do 60% kosztów realizacji 
inwestycji, ale nie więcej niż 5 000 zł na jedną nieruchomość. 
Warunkiem jej otrzymania jest likwidacja w budynku źródeł 
ciepła, które nie spełniają wymogów uchwały antysmogowej.

Dotacja może objąć tylko inwestycje niezrealizowane, 
ponoszenie wydatków może się rozpocząć dopiero po za-
warciu umowy o udzielenie dotacji.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Zwierzęta gminy Nadarzyn
W artykule umieszonym w poprzednim numerze zabrakło liczb, 
które przy podsumowaniu zeszłorocznych działań są ważne. Poniżej 
poprawiony fragment tekstu, w którym zabrakło danych liczbowych.

Koniec roku to czas podsumowań, ży-
czeń i planów. Ile zwierząt, tyle osob-
nych historii, a wiele z nich na zawsze 
pozostanie w moim sercu. Dlatego rok 
w rok mam duży kłopot, kiedy trzeba 
podać cyfry, za którymi kryją się bardzo 
bliskie mi istoty. Abyście jednak mogli 
ocenić ile udało się zrobić, czy dużo, 
czy mało i czy nasza praca ma sens, 
przedstawiam krótkie podsumowa-
nie 2022 r. Przekazaliśmy do adopcji 
20 psów i 22 koty. Pomogliśmy wrócić 
do swoich właścicieli 62 psom. Przeka-
zaliśmy do schroniska 2 psy. Wykastro-
waliśmy i zaczipowaliśmy 251 zwierząt 
właścicielskich: 157 psów i 94 koty. 
Wykastrowaliśmy 122 koty wolno ży-
jące, wiele z nich wymagało również 
leczenia. Podjęliśmy 42 interwencje 
z udziałem dzikich zwierząt, niektó-
rym z nich udało się pomóc i wróciły 
w miejsce bytowania. Wykonaliśmy 
21 zabiegów ratujących życie, wiele 

zwierząt odzyskało zdrowie i spraw-
ność. Staraliśmy się być wszędzie tam, 
gdzie wiedzieliśmy, że potrzebna jest 
pomoc, gdzie można było poprawić 
warunki, zapewnić karmę lub opiekę 
weterynaryjną. Docieraliśmy tam, gdzie 
zwierzęta były źle traktowane i potrze-
bowały natychmiastowej pomocy. To co 
się udało, to w dużej mierze Wasza 
zasługa. Za Wasze wsparcie, codzienną 
pomoc, zbiórki karmy, za Wasze zaan-
gażowanie, czas i chęci bardzo Wam 

dziękuję. Ogromnie cieszy każde ura-
towane istnienie i to, że przed wieloma 
z nich świat się nie zamknął. Jednak 
to wciąż kropelka w morzu cierpienia 
na jakie każdego dnia skazywane są 
zwierzęta. (…)
Joanna Romanowska Straż Gminna

Zatrudnię lakiernika samochodowe-
go, pomocnika lakiernika oraz po-
mocnika blacharza. Zakwaterowanie. 
Tel. 783 909 901

Serwis blacharsko-lakierniczy zatrud-
ni do biura kobietę lub mężczyznę. 
Znajomość komputera, kosztorysy, 
oględziny, faktury, prawo jazdy. Wy-
sokie wynagrodzenie. Tel. 783 909 901 

Zatrudnię lakiernika, blacharza, pomoc-
ników samochodowych, uczniów do 
przyuczenia zawodu. Tel. 797 148 550

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

INFORMACJE GMINNE
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Zasiłek rodzinny to zasiłek 
dla rodziców lub opiekunów 
dziecka na częściowe pokrycie 
wydatków związanych z jego 
utrzymaniem.

Wysokość zasiłku rodzinnego wy-
nosi miesięcznie 95,00 zł na dziecko 
w wieku do ukończenia 5 roku życia; 
124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 
5 roku życia do ukończenia 18 roku 
życia; 135,00 zł na dziecko w wieku 
powyżej 18 roku życia do ukończenia 
24 roku życia.

Komu przysługuje: obojgu ro-
dzicom dziecka lub jednemu z nich, 
opiekunowi prawnemu dziecka, opie-
kunowi faktycznemu dziecka (tzn. 
osobie faktycznie się nim opiekującej, 
jeżeli wystąpiła do sądu rodzinnego 
o adopcję tego dziecka), osobie uczącej 
się, pełnoletniej, która nie jest na utrzy-
maniu rodziców (dotyczy to sytuacji, 
w której oboje rodzice takiej osoby 
nie żyją lub zobowiązani są płacić 
alimenty).

Ograniczenia wiekowe. Zasiłek 
przysługuje do ukończenia przez dzie-
cko 18 lat lub nauki w szkole (w ta-
kim przypadku maksymalnie do czasu 
ukończenia przez nie 21 lat), w przy-
padku dziecka niepełnosprawnego do 
ukończenia przez nie 24 lat – jeżeli 
kontynuuje ono naukę w szkole lub 
w szkole wyższej, w przypadku osoby 
pełnoletniej niebędącej na utrzymaniu 
rodziców do ukończenia przez nią 
24 lat – jeżeli kontynuuje ona naukę 
w szkole lub w szkole wyższej.

Kryterium dochodowe. Taki rodzaj 
zapomogi otrzymają Państwo, jeżeli 
miesięczny dochód rodziny lub osoby 
uczącej się nie przekracza kwoty 674 zł 
w przeliczeniu na osobę. Natomiast 
w przypadku gdy członkiem Państwa 
rodziny jest dziecko niepełnosprawne 
lub w przypadku niepełnosprawnej 
osoby uczącej się, jeżeli miesięczny do-
chód rodziny lub takiej osoby nie prze-
kracza kwoty 764 zł w przeliczeniu 
na osobę.

Warto wiedzieć, że zasiłek rodzinny, 
jak wszystkie świadczenia rodzinne, 
jest wolny od podatku dochodowego, 

spełnienie kryterium dochodowego jest 
warunkiem niezbędnym do przyznania 
zasiłku rodzinnego, prosimy jednak 
pamiętać, że nie jedynym. Zasiłek taki 
nie będzie przysługiwać, jeżeli np. dzie-
cko przebywa w rodzinie zastępczej, jest 
już w związku małżeńskim albo pobiera 
zasiłek rodzinny na własne dziecko.

Okres, na który przyznany zosta-
nie zasiłek:
– Prawo do zasiłku rodzinnego przy-

sługiwać będzie od miesiąca, w któ-
rym złożyliście Państwo wniosek 
o ustalenie prawa do tego zasiłku 
z prawidłowo wypełnionymi doku-
mentami, do końca danego okresu 
zasiłkowego.

– Prawo do zasiłku rodzinnego 
przysługiwać będzie na okres za-
siłkowy trwający od 1 listopada do 
31 października następnego roku 
kalendarzowego.
Mając prawo do zasiłku rodzinne-

go, możecie Państwo ubiegać się o na-
stępujące dodatki do tego zasiłku:

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka
Przysługuje na  każde dziecko 

(urodzone przy jednym porodzie 

lub adoptowane w trakcie tej samej 
procedury adopcji) w kwocie 1000 zł 
jednorazowo.

Taki rodzaj dodatku otrzymają Pań-
stwo, jeżeli mają Państwo przyznane 
prawo do zasiłku rodzinnego, mama 
dziecka nie później niż od 10 tygodnia 
ciąży do dnia porodu pozostawała 
pod opieką medyczną (warunek ten 
nie dotyczy oczywiście osób będących 
prawnymi albo faktycznymi opiekuna-
mi dziecka, a także tych, które dziecko 
adoptowały).

Wniosek o przyznanie prawa do 
zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu 
urodzenia się dziecka należy złożyć 
nie później niż do ukończenia przez 
nie pierwszego roku życia.

Dodatek z tytułu opieki nad dzie-
ckiem w okresie korzystania z urlopu 
wychowawczego

To  dodatek z  tytułu opieki nad 
dzieckiem dla jego mamy, taty lub 
opiekuna, przebywających na urlopie 
wychowawczym na to dziecko, z mi-
nimum sześciomiesięcznym stażem 
pracy, przypadającym bezpośrednio 
przed tym urlopem.

Zasiłek
rodzinny
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Dodatek przysługuje w wysokości 
400 zł miesięcznie. Dodatek przysłu-
guje nie dłużej niż przez okres 24 mie-
sięcy kalendarzowych – w przypadku 
opiekowania się jednym dzieckiem, 36 
miesięcy kalendarzowych – w przy-
padku opiekowania się więcej niż jed-
nym dzieckiem urodzonym podczas 
jednego porodu, 72 miesięcy kalen-
darzowych – w przypadku opiekowa-
nia się dzieckiem niepełnosprawnym 
(z orzeczeniem o niepełnosprawności 
lub znacznym jej stopniu).

Dodatek z tytułu samotnego wycho-
wywania dziecka

To dodatek dla samotnie wycho-
wujących dziecko rodziców lub jego 
opiekunów, którym nie przysługują 
na to dziecko świadczenia alimen-
tacyjne, a także dla osób uczących 
się, do ukończenia przez nie 24 lat, 
których oboje rodzice nie żyją. Do-
datek do zasiłku rodzinnego z tytułu 
samotnego wychowywania dziecka 
przysługuje w wysokości 193 zł mie-
sięcznie na dziecko, nie więcej jed-
nak niż 386 zł na wszystkie dzieci. 
W przypadku dziecka legitymującego 
się orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności kwotę 
dodatku zwiększa się o 80 zł na dzie-
cko, nie więcej jednak niż o 160 zł 
na wszystkie dzieci. Dodatek ten może 

być przyznany maksymalnie na dwoje 
dzieci.

Prosimy pamiętać, że dodatek 
nie przysługuje, jeżeli osoba ubiega-
jąca się o niego nie jest osobą samotnie 
wychowującą dziecko w rozumieniu 
ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
Za osobę samotnie wychowującą dzie-
cko uważa się pannę, kawalera, wdowę 
lub wdowca, a także osobę pozostającą 
w separacji orzeczonej prawomocnym 
wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną 
(która żadnego dziecka nie wychowuje 
z jego rodzicem).

Dodatek z tytułu wychowywania dzie-
cka w rodzinie wielodzietnej

To  dodatek dla rodziców lub 
opiekunów na dzieci wychowywane 
w rodzinie wielodzietnej, a więc ta-
kiej, w której jest ich więcej niż dwoje. 
Przysługuje on na trzecie i następne 
dzieci uprawnione do zasiłku rodzin-
nego w kwocie 95 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu kształcenia i reha-
bilitacji dziecka niepełnosprawnego

To dodatek dla rodziców lub opieku-
nów niepełnosprawnego dziecka oraz 
niepełnosprawnych osób uczących się 
na częściowe pokrycie zwiększonych 
wydatków związanych z ich rehabili-
tacją i kształceniem.

Przysługuje na  dziecko z  orze-
czeniem o  niepełnosprawności 

– do ukończenia przez nie 16 lat lub 
z orzeczeniem o umiarkowanym lub 
o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, również po skończeniu 16 lat, 
ale maksymalnie do ukończenia 24 
roku życia.

Wysokość dodatku 90 zł miesięcz-
nie na dziecko do 5 roku życia; 110 zł 
miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 
a 24 rokiem życia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dzie-
cko nauki w szkole poza miejscem 
zamieszkania

To dodatek dla rodziców lub opie-
kunów dziecka oraz osób uczących się 
na częściowe pokrycie wydatków zwią-
zanych z nauką w szkole poza miejscem 
swojego zamieszkania w sytuacji dojeż-
dżania do niej lub zamieszkania w miej-
scowości, w której się ona znajduje.

Wysokość dodatku 113 zł mie-
sięcznie na dziecko w przypadku za-
mieszkania w innej niż swoje miejsce 
zamieszkania miejscowości, w której 
znajduje się szkoła.

Prosimy pamiętać, że w tym przy-
padku dodatek ten nie będzie przysługi-
wać, jeżeli dziecko nie jest tymczasowo 
zameldowane w bursie, internacie (lub 
innym miejscu) w miejscowości, w któ-
rej znajduje się siedziba szkoły, innej 
niż miejscowość stałego zamieszkania.

– 69 zł miesięcznie na dziecko – 
w przypadku dojazdu do szkoły w innej 
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Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Nadarzynie 
(Nadarzyn, plac Poniatowskiego 42, wejście od strony ronda Armii Krajowej). Porady dla mieszkańców gminy Nada-

rzyn udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy! Krystyna Masłowska – pełnomocnik wójta ds. uzależnień
Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych

czwartki 16.15–18.00

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

Psycholog środy
piątki

17.00–19.30
11.30–14.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym   
w dniach i godzinach przyjęć  
tel. (22) 729 82 74

Psycholog dziecięcy Dni przyjęć do ustale-
nia w czasie zapisu

Godziny do ustale-
nia podczas zapisu

W GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny  
„Ognisko Tęcza” tel. (22) 739 73 11
pon. – piątek 9.00–17.00

Psychoterapeuta,
specjalista ds. przeciw-
działania przemocy 
w rodzinie / mediator

poniedziałki
piątki

13.00–15.00
16.00–19.30

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

Prawnik wtorki

Od 16.15 
Po wcześniejszym 
umówieniu się 
telefonicznym.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20 wewn. 180, 181.
pon. 9.00–17.00
wt. – czw. 8.00–16.00
pt. 8.00–15.00

Zespół interdyscyplinarny 
ds. przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie
Pełnomocnik Wójta  
ds. uzależnień

Poniedziałki, wtorki, 
środy, czwartki, piątki

W godzinach pracy 
GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20 wewn.: 183, 187, 283
tel. (22) 739 73 20 wewn. 180

AA Klemens niedziele 16.00-18.00 Dom Parafialny w Nadarzynie (parter)
Poradnia Terapii 
Uzależnienia 
i Współuzależnienia
od Alkoholu
05-800 Pruszków,  
ul. Drzymały 19/21
III piętro

poniedziałek: 
9:00–20:00
wtorek: 9:00–21:00
środa: 13:00–20:00
czwartek: 8:00–21:00
piątek: 8:00–18:00

Lekarz 
Psycholog
(możliwość terapii 
w języku ukraiń-
skim, białoruskim, 
rosyjskim)
Terapeuci

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współ-
uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie
tel. (22) 758 84 11

miejscowości (ponadpodstawowej lub 
artystycznej o poziomie ponadpodsta-
wowym) ze swojego miejsca zamiesz-
kania. Dodatek ten przysługuje w czasie 
trwania roku szkolnego, czyli przez 
10 miesięcy od września do czerwca 
następnego roku kalendarzowego.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego

To dodatek dla rodziców lub opie-
kunów dziecka oraz osób uczących 

się na częściowe pokrycie wydatków 
związanych z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego lub nauki dziecka 
w „zerówce”. Dodatek przysługuje 
w wysokości 100 zł na dziecko, raz 
w roku szkolnym.

Przypominamy, że od  dnia 
01.11.2022 r. obowiązuje nowy okres 
zasiłkowy 2022/2023. Aby otrzymy-
wać zasiłek rodzinny należy złożyć 
nowy wniosek.

Dodatkowo informujemy, że wnio-
ski można składać drogą elektronicz-
ną za pośrednictwem:
• platformy usług elektronicznych 

(PUE) ZUS: www.zus.pl
• bankowości elektronicznej
• portalu www.empatia.mpips.gov.pl 

(dla posiadaczy profilu zaufanego).

Sekcja Świadczeń GOPS 
w Nadarzynie
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Samodzielny Publiczny 
Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Nadarzynie
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W styczniu obchodzimy
Dzień Babci i Dziadka

– z tej okazji życzmy wszystkim
Babciom i Dziadkom nieustającego

zdrowia, miłości oraz samych
pogodnych dni.

Tak niespodzianki dla swoich Dziadków 
i Babć przygotowywały dzieci 
z Publicznego Przedszkola w Nadarzynie

15
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W  ostatnim dniu listopa-
da nasze przedszkole było 
organizatorem VI Między-
przedszkolnego Konkursu 
EKO MODA. Po dwóch latach 
przerwy spowodowanej pan-
demią gościliśmy w naszych 
progach przedstawicieli przed-
szkoli gminy Nadarzyn w stro-
jach wykonanych z surowców 
wtórnych.

Tematem przewodnim tegorocznego 
konkursu były dyscypliny sportowe. 
Po raz kolejny mogliśmy przekonać 
się, jak wielki potencjał twórczy drze-
mie w rodzicach i wychowawcach. 

Publiczne Przedszkole w Na-
darzynie zatrudni od zaraz 
nauczyciela wychowania 
przedszkolnego. Praca w wy-
miarze 25 godz./tygodniowo.

Oferujemy: możliwość awansu za-
wodowego, atrakcyjne dodatki do 
wynagrodzenia: motywacyjny, za 
wychowawstwo, wiejski.
Kontakt: 22 729 81 70
E-mail: ppnadarzyn@nadarzyn.pl

EKO MODA
w publicznym przedszkolu w Nadarzynie
bąbelkowa, torby foliowe, 
stare gazety, pudła karto-
nowe, nakrętki, butelki, 
to wszystko co wydaje 
się bezużyteczne, stało 
się materiałem do stwo-
rzenia niepowtarzalnych, 
pomysłowych i pięknych 
strojów sportowych. Mło-
dzi modele i  modelki 
z gracją i pełnym profe-
sjonalizmem zaprezento-
wali te unikatowe kreacje. 
Przede wszystkim jednak 
pokazali, że każdy może dbać o środo-
wisko i troszczyć się o naszą planetę, 
wykorzystując odpady po raz kolejny. 
To były główne cele naszego konkursu: 
promowanie idei dbałości o środowi-
sko naturalne, kształtowanie postaw 
proekologicznych i nawyków selek-
tywnej zbiórki odpadów, poszanowanie 

przyrody poprzez po-
nowne wykorzystanie 
odpadów.

Ogromna praca sty-
listów i modeli została 
nagrodzona przez wi-
dzów – nasze kochane 
przedszkolaki – oraz 
jury, w  skład które-
go wchodzili m.in. 
przedstawiciele spon-
sora naszego konkursu 
– P.U. Hetman. 

Bardzo dziękujemy 
wszystkim, którzy zaangażowali się 
w wykonanie pięknych strojów oraz 
dowieźli i wspierali modelki i modeli 
podczas konkursu. Dziękujemy, że po-
kazujecie najmłodszym, jak troszczyć 
się o środowisko.

Teresa Tartas-Souilah
PP Nadarzyn

Na czerwonym dywanie gościliśmy 
cheerleaderki, piłkarzy, biegaczki, teni-
sistki, kierowcę rajdowego w swoim bo-
lidzie, słowem – przedstawicieli wielu 
dyscyplin sportowych w strojach stwo-
rzonych wyłącznie z odpadów. Folia 

OŚWIATA

Wiadomości Nadarzyńskie 01 (284) styczeń 2023



Muzyka łagodzi obyczaje. Szczególnie muzyka klasyczna ma 
ogromny wpływ na emocjonalność i wrażliwość, ponieważ to właś-
nie dźwięk instrumentów kształtuje wyobraźnię i zmysł estetyki.

Koncert w przedszkolu 
w wykonaniu uczniów 
szkoły muzycznej

Szanowni Państwo
informujemy, że dyżur waka-
cyjny dla wszystkich dzieci 
uczęszczających do przed-
szkoli publicznych prowadzo-
nych przez gminę Nadarzyn 
w bieżącym roku szkolnym, 
tj. 2022/2023, pełnić będą:

od 3 do 21 lipca 2023 r.:
• Publiczne Przedszkole w Nadarzy-

nie, ul. Sitarskich 2
• Publiczne Przedszkole w Młocho-

wie, ul. Źródlana 3
• Przedszkole Publiczne w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Mło-
chowie, ul. Mazowiecka 46

od 24 lipca do 11 sierpnia 2023 r.:
• Przedszkole Publiczne w Zespole 

Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu 
ul. Osiedlowa 72

• Odział Przedszkolny przy SP w Ko-
stowcu, ul. M. F. Dymman 5

• Odział Przedszkolny przy SP Woli 
Krakowiańskiej, ul. Jastrzębska 34.
Na dyżur mogą zostać zapisane tak-

że dzieci uczęszczające do przedszkoli 
niepublicznych, które zostały skiero-
wane przez wójta gminy Nadarzyn.

Szczegółowe informacje i wnioski 
dostępne są na stronach interneto-
wych ww. placówek.

Poprzez muzykę bardzo wcześnie 
możemy wspierać i  stymulować 
zmysły dzieci, a przez to rozwijać ich 
wrodzone talenty. Do zrozumienia 
muzyki klasycznej przyczyni się jej 
aktywne słuchanie, dlatego zaczynamy 
od podstaw. W listopadzie przedszko-
laki grupy Pszczółek z Publicznego 
Przedszkola w Nadarzynie miały przy-
jemność wysłuchać dwóch koncer-
tów muzyki klasycznej w wykonaniu 
uczniów szkoły muzycznej. Pierwszy 
zaprezentował się Filip Bogusz. Mło-
dy, bardzo zdolny artysta dał popis 
umiejętności gry na skrzypcach, wy-
konał utwory A. Vivaldiego. Wszyst-
kie dzieci w skupieniu i z wielkim 
zainteresowaniem słuchały utworów. 
Kolejny koncert odbył się 18 listopa-
da, powitaliśmy wtedy Basię i Hanię 

Cieszymy się, kiedy mamy możli-
wość doświadczenia piękna muzyki 
klasycznej. Mamy nadzieję że rozwinę-
liśmy w naszej grupie zainteresowanie 
muzyką klasyczną oraz przybliżyliśmy 
utwory i sylwetki sławnych kompo-
zytorów. Takie były pierwsze spoka-
nia zapewniające cudowne przeżycia 
związane z muzyką. Z niecierpliwością 
czekamy na kolejne.

Katarzyna Żuchowska

Matuszewskie, które swoją muzyczną 
opowieść rozpoczęły od prezentacji 
instrumentów takich jak wiolonczela 
i saksofon. Przedszkolaki dowiedziały 
się z czego składają się i jakie wydają 
dźwięki. Miały doskonałą okazję, aby 
zobaczyć instrumenty, jak również wy-
słuchać barwy ich dźwięków. Wszyst-
kie koncerty cieszyły się ogromnym 
zainteresowaniem nie tylko wśród 
dzieci. Artyści świetnie się zaprezen-
towali, wydobywając z instrumentów 
wspaniałą muzykę, o czym świadczyły 
gromkie brawa, którymi nagradzano 
ich występy. Przedszkolaki w skupie-
niu i z zachwytem słuchały utworów. 
Dzieci deklarowały także chęć nauki 
gry na instrumentach.

EKO MODA
w publicznym przedszkolu w Nadarzynie
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13 stycznia 2023 roku w Przedszkolu Publicz-
nym w Ruścu odbył się Międzyprzedszkolny Kon-
kurs Kolęd i Pastorałek pod hasłem „Od serca 
do ucha”, w którym wzięły udział dzieci z przed-
szkoli z naszej gminy.

Po okresie pandemicznych obostrzeń znów mogliśmy 
spotkać się stacjonarnie na wspólnym kolędowaniu. Kon-
kurs miał na celu podtrzymywanie tradycji śpiewania 

Nowe Publiczne Przedszkole w Wolicy szuka 
kadry pedagogicznej.
Jeżeli kochasz pracę w kolorowym świecie dzieci i jesteś 
nauczycielem, który w pracy z dziećmi czuje się spełniony, 
zapraszamy Cię do nas.

Zapewniamy:
• zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę
• atrakcyjne warunki finansowe
• dobrze wyposażone miejsce pracy
• szkolenia i wsparcie w rozwoju.

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV 
na adres e-mail ppwolica@nadarzyn.pl

Zachęcamy również do kontaktu telefonicznego: nr 
tel. 22729–81-65.

Międzyprzedszkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek 
pod hasłem „Od serca do ucha”

kolęd i pastorałek oraz sprzyjał prezentowaniu umiejęt-
ności i zdolności wokalnych wśród najmłodszych dzieci. 
Wszyscy uczestnicy, pod kierunkiem swoich opiekunów, 
wyśmienicie przygotowali się do występu, nie tylko pod 
względem doboru repertuaru i śpiewu, ale także strojów, 
rekwizytów, a nawet instrumentów. Przedszkolaków oce-
niało jury konkursowe, które jednogłośnie orzekło, że 
poziom zaprezentowanych umiejętności był bardzo wysoki. 
Wszystkie dzieci zostały nagrodzone dyplomami i nagroda-
mi rzeczowymi, a przedszkola biorące udział w konkursie 

otrzymały pamiątkowe dyplo-
my. Byliśmy zaszczyceni mogąc 
wysłuchać tylu wspaniałych 
utworów, prezentowanych 
przez utalentowanych młodych 
ludzi. Gratulujemy wszystkim 
z całego serca – przede wszyst-
kim za odwagę, ciepły uśmiech 
i możliwość bycia razem w jak-
że wspaniałym, poświątecznym 
klimacie. Mamy nadzieję, że 
będziecie w dalszym ciągu 
rozwijać swoje talenty i pasje, 
a może w przyszłości spotkamy 
się gdzieś na wielkiej scenie.

Fot. i tekst PP w Ruścu

OŚWIATA
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Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do klas I-szych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn

Lp. Czynność Postępowanie
rekrutacyjne

Postepowanie
uzupełniające

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz 
z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warun-
ków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

01-31.03.2023 r. 16-18.08.2023 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

do 14.04.2023 r. do 24.08.2023 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 20.04.2023 r. 25.08.2023 r.

4. Złożenie oświadczania przez rodzica o rezygnacji przyjęcia dziecka 
do szkoły do 28.04.2023 r. do 28.08.2023 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 12.05.2023 r. 29.08.2023 r.

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym 
do przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez gminę Nadarzyn

KONTYNUACJA EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ
Lp. Czynność
1. Złożenie deklaracji o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w ko-

lejnym roku szkolnym w danej placówce
27.02.–03.03.2023 r.
(informacja o liczbie wolnych 
miejsc 08.03.2023 r.)

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE
Lp. Czynność Postępowanie

rekrutacyjne
Postępowanie  
uzupełniające

(prowadzone wyłącznie w przy-
padku, gdy przedszkole dyspo-
nuje wolnymi miejscami po 
zakończeniu procesu rekrutacji)

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wy-
chowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi 
spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod 
uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

13.03.–04.04.2023 r. 21–23.08.2023 r.

2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do 
przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i doku-
mentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub 
kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym 
dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, 
o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 
Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

do 17.04.2023 r. do 25.08.2023 r.

3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 18.04.2023 r. 28.08.2023 r.

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci 
pisemnego oświadczenia 18–21.04.2023 r. 28–29.08.2023 r.

5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy 
kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 26.04.2023 r. 30.08.2023 r.

Powyższe harmonogramy - załączniki nr 1 i nr 2 do zarządzenia Wójta nr 1/2023 z dnia 03 stycznia 2023 r. 
Gminny Zespół Oświatowy

Harmonogram rekrutacji i postępowania uzupełniającego  w roku szkolnym 2023/2024 do klas 
pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych przedszkoli/innych form wy-
chowania przedszkolnego, dla których gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym.
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Szanowni Państwo, Drodzy 
Parafianie, Mieszkańcy gminy 
Nadarzyn
Pragniemy poinformować 
o działaniach, jakie były pro-
wadzone w ciągu minionego 
roku przez Parafialny Zespół 
Caritas przy dużym zaangażo-
waniu i różnej formie wsparcia 
wielu instytucji i bardzo wielu 
osób – wrażliwych na los dru-
giego człowieka.

W  2022 r. z  pomocy parafialne-
go Caritas skorzystały 122 osoby 

z terenu gminy Nadarzyn; 
298 uchodźców z Ukrai-
ny. Podopieczni korzystali 
z dofinansowania na zakup 
leków, opału (wydatkowano 
18.000 zł) oraz z darów rze-
czowych (odzież, obuwie, 
drobny sprzęt, pościel itp.).

W ciągu roku realizowane były stałe 
działania takie jak dyżury wolonta-
riuszy (wtorki od godz.10–12 oraz 
czwartki od godz.15–17) w punkcie 
Caritas (Bożena Karczmarczyk, Mar-
cin Karczmarczyk, Barbara Kozłowska, 
Jadwiga Żyta, Krystyna Wawrykow, 
Aleksandra Mierzejewska); przygoto-
wanie paczek z żywnością na święta 

Wielkanocne i Boże Naro-
dzenie; organizacja śnia-
dań adwentowch dla dzieci 
(wspólnie z Grupą Syno-
dalną), Światowy Dzień 
Chorego, Dzień dzielenia 
się dobrem „Dzień Do-
bra” oraz Dzień Ubogich. 

We współpracy z Caritas Archidie-
cezji Warszawskiej, Caritas Polska 
oraz Jeronimo Martins Polska SA, 
właścicielem sieci sklepów Bie-
dronka, realizowaliśmy następujące 
programy:„Na codzienne zakupy” 
– program realizowany od IV.2022 
do stycznia 2023, z którego skorzy-
stały 23 osoby (wartość 36 800 zł); 

Pani

Kamili Szmel
wyrazy głębokiego współczucia z powodu śmierci

TATY
składają

dyrekcja i pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie

Panu

Piotrowi Kozłowskiemu

Punkt Parafialnego Zespołu CARITAS mieści się na piętrze w budynku pa-
rafialnym 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.klemens.biblista.pl 

www.facebook.com/
SwKlemensNadarzyn

e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Caritas przy Parafi
św. Klemensa w Nadarzynie

składamy wyrazy głębokiego współczucia 
i ubolewania z powodu śmierci Żony.

Łączymy się w bólu z Rodziną.

Sołtys, rada sołecka i radny Wolicy

Wiadomości Nadarzyńskie 01 (284) styczeń 2023
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Witamy i pomagamy” – karty do 
sklepu Biedronka dla uchodźców 
z Ukrainy – 9 osób (wartość 8100 zł); 
e-kody na zakup żywności dla 40 
osób z Ukrainy, do wykorzystania 
w popularnych sklepach spożywczych 
Biedronka (wartość 4 000 zł); „Paczka 
dla Ukrainy” wysłaliśmy 90 paczek 
(po ok. 20 kg każda paczka). Paczki 
przygotowane zostały przez społecz-
ność szkół podstawowych z Nadarzy-
na i Ruśca, parafian – mieszkańców 
gminy Nadarzyn (1 paczka przez 
mieszkańców Pruszkowa) oraz przez 
wolontariuszy Caritas.

Ponadto braliśmy udział w kon-
ferencjach i szkoleniach organizo-
wanych przez Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej i Caritas Polska. W ra-
mach działań synodalnych uczest-
niczyliśmy w  spotkaniach Grupy 
Synodalnej oraz podejmowaliśmy dy-
żury w „Zakątku Klemensa”, uczestni-
czyliśmy w warsztatach integracyjnych 
organizowanych przez GOPS „Og-
nisko Tęcza” pt. Bo chodzi o to, żeby 
razem spędzać czas; uczestniczyliśmy 
w Pikniku Rodzinnym organizowa-
nym przez GOPS; w ramach pomocy 
uchodźcom z Ukrainy w miesiącach 
marzec – maj 2022 zwiększyliśmy 
liczbę dyżurów do 3 tygodniowo 
(wtorki, czwartki i dodatkowo piątki); 
przygotowaliśmy informacje o dzia-
łalności Caritas w języku ukraińskim 
i uczestniczyliśmy w spotkaniach or-
ganizowanych w domu parafialnym 
z uchodźcami z Ukrainy. W 2022 roku 
przeprowadziliśmy w siedzibie Caritas  
generalny remont, w tym malowanie 

ścian, położenie płytek na podłogę, 
wymianę oświetlenia.

Działania parafialnego Caritas zo-
stały docenione honorową nagrodą 
„Perły Gminy Nadarzyn”, promującą 
m.in. ideę wolontariatu oraz doce-
niającą działalność na rzecz lokalnej 
społeczności.

Parafialny Zespół Caritas prag-
nie złożyć serdeczne podziękowania 
wójtowi gminy, p. Dariuszowi Zwo-
lińskiemu, za pomoc w zorganizo-
waniu transportu paczek do Ukrainy. 
Dziękujemy właścicielom sklepów: 
„Warus”, „U Joli”, „Pawilony” za zbiórki 
żywności; Nadarzyńskiemu Szczepowi 
Drużyn Harcerskich i Zuchowych 
„Wataha”, komendantowi ks. Jaro-
sławowi Kuśmierczykowi i zastępcy 
Magdalenie Ziętek, druhnom, druhom 
i ich rodzicom za zbiórki żywności; 
dyrekcji, koordynatorom szkolnego 
wolontariatu, uczniom i rodzicom 
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie 
i Szkoły Podstawowej w Woli Krako-
wiańskiej za przeprowadzenie zbiórki 
żywności i akcję „Herbatka dla Senio-
ra”; dyrekcji, radzie pedagogicznej, 
uczniom i rodzicom Szkoły Podsta-
wowej w Ruścu za zbiórkę żywności 
i przygotowanie paczek dla Ukrainy; 
Parafialnej Grupie Synodalnej za 
wspieranie działalności Caritas i życz-
liwą współpracę w nowych projektach.

Dziękujemy wszystkim Państwu 
wspierającym finansowo parafial-
ny Caritas, w sposób szczególny p. 
Dariuszowi Bośka, pp. Iwonie i Ja-
ckowi Bilińskim, p. Danucie i Ryszar-
dowi Plutom, pp. Annie i Rafałowi 

Kłopockim, p. Tomaszowi Górskiemu. 
Dziękujemy dyrektor, p. Krystynie 
Masłowskiej i pracownikom GOPS 
(Sekcji Wsparcia Rodziny – pla-
cówka „Ognisko Tęcza” – p. Agacie 
Sierputowskiej i Sekcji Pomocy Śro-
dowiskowej – Grażynie Wojdzie) za 
całoroczną życzliwą współpracę. Dzię-
kujemy p. Januszowi Cieplińskiemu, 
prezesowi MAGO SA, za nieodpłatne 
przekazanie regałów do wyposażenia 
pomieszczenia Caritas.

Dziękujemy za indywidualne 
włączanie się w realizację różnych 
działań m.in. p. Tomaszowi Siwie, p. 
Andrzejowi Pietrzakowi, p. Teresie 
Pietrzak, p. Michałowi Chijkowi, p. 
Leszkowi Łabędzkiemu, p. Michałowi 
Masłowskiemu, p. Magdzie Kołodziej-
czyk. Dziękujemy ks. prał. Andrzejowi 
Wieczorkowi za życzliwość, opiekę 
i wsparcie finansowe, ks. Jerzemu Ję-
drzejewskiemu oraz ks. Marcinowi 
Kościechowi za współpracę i wsparcie 
duchowe.

Środki finansowe pozyskaliśmy 
z  rozprowadzania świec i  palm, 
od  ks. proboszcza, ze zbiórki do 
puszek, od indywidualnych ofiaro-
dawców oraz z odpisu 1% podatku. 
Wdzięczni za życzliwość, zaufanie, za 
okazywaną troskę i wsparcie, w każdą 
pierwszą środę miesiąca modliliśmy 
się na mszy św. wieczornej w intencji 
ofiarodawców, darczyńców, księży, wo-
lontariuszy oraz osób i rodzin, którym 
pomagamy.

Z całego serca dziękujemy.
w imieniu Parafialnego Zespołu 

Caritas Stefania Łęcka

Panu Piotrowi Kozłowskiemu
wiceprezesowi Przedsiębiorstwa

Komunalnego w Nadarzynie 

składamy wyrazy współczucia 
z powodu śmierci Żony

Dyrekcja oraz pracownicy Gminnego Zespołu 
Oświatowego, SPGZOZ w Nadarzynie, Gminnego Ośrodka 

Sportu, Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Biblioteki Publicznej 

Gminy Nadarzyn 
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Więcej informacji na stronie  

www.nok.pl/wiadomosci-nadarzynskie

Zareklamuj się 
w Wiadomościach Nadarzyńskich

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko”…
ks. Jan Twardowski

Panu
Piotrowi Kozłowskiemu

wiceprezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego 
w Nadarzynie 

składamy wyrazy ubolewania z powodu 
śmierci Żony.

Prezes i pracownicy Przedsiębiorstwa Komunalnego 
Nadarzyn sp. z o.o.



Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

Uwaga, konkurs!
Z okazji 75-lecia Biblioteki Publicznej Gminy 
Nadarzyn zapraszamy pisarzy-amatorów oraz 
wszystkie osoby o literackim zacięciu do udziału 
w konkursie „Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka”.

Przedmiotem konkursu jest krótki tekst literacki: wiersz 
esej, opowiadanie lub reportaż związany z biblioteką i jej 
miejscem we współczesnym świecie. Chcemy, żebyście 
opisali w nim jaką rolę w Waszym życiu odgrywają bi-
blioteki. Dla zwycięzców przygotowaliśmy super nagrody!

Szczegóły konkursu znajdziecie na naszej stronie bi-
blioteka.nadarzyn.pl>75lat>konkursliteracki

Drodzy Czytelnicy!
Planujemy zamknąć nasze placówki z po-
wodu obowiązkowej inwentaryzacji zbiorów 
(skontrum).

Zamknięcie jest powiązane tak-
że z remontem schodów i wejść 
do budynków oraz nową aran-
żacją przestrzeni bibliotecznych.

Aby umożliwić Wam korzy-
stanie ze zbiorów, zamknięcie będzie przebiegało w 2 etapach. 
W dniach 30.01–03.02 nieczynna będzie filia w Młochowie, 
a w dniach 06.02–24.02 zamknięte będą Wypożyczalnia dla 
Dorosłych i Oddział dla Dzieci w Nadarzynie.

Przepraszamy za utrudnienia.

KULTURA
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Nadarzyński Ośrodek Kultury

„Prawdziwe kino, tylko czas, mijani ludzie i tajemnica życia za-
mknięta w ciele samotnego psa…” – pisze na Filmwebie Wojtek_z_
Buska. W lutym, w Kinie Nokowym pokażemy film dokumentalny, 
opowiedziany z psiej perspektywy. Poruszająca, pełna czułości 
opowieść o relacjach psów i ludzi żyjących na ulicach Stambułu. 
Po projekcji zapraszamy na spotkanie z Joanną Romanowską, 
podinspektor ds. ochrony zwierząt i środowiska Straży Gminnej 
w Nadarzynie, osobą, która zna psy jak mało kto. Zapraszamy 
3 lutego na godzinę 19:00 do siedziby NOK. WSTĘP WOLNY!

Z punktu widzenia psa

Stambuł bez smyczy
(Stray)
scenariusz, reżyseria i  zdjęcia: 
Elizabeth Lo
gatunek: dokumentalny
produkcja: USA, 2020
czas trwania: 70 min

Wybrane festiwale i nagrody: 2020 
– HOT DOCS, Toronto: nagroda dla 
Najlepszego

Pełnometrażowego Filmu Mię-
dzynarodowego / HOT DOCS, 2020 
– DOC NYC, Nowy Jork, 2020 – FF 
Tribeca, 2020 – FF Hamptons

Kto nie  lubi historii opowia-
danych z punktu widzenia czwo-
ronogów? Tym razem bezdomne 
psy oprowadzają nas po Stambule 
– gigantycznej metropolii, w której 
żyje ich bardzo wiele, a przetrwanie 

każdego dnia wymaga walki. Choć 
trzeba przyznać, że ludzcy miesz-
kańcy stolicy Turcji są raczej sym-
patycznie nastawieni do bezpańskich 
zwierzaków. Poznajemy trzech bo-
haterów. Zaciekle broniący swojej 
niezależności Zeytin oprowadza nas 
po mieście nocą, opiekuńczy Nazar 
łatwo nawiązuje kontakty z ludźmi, 
zaś szczeniaczek Kartal znajduje 
schronienie w ramionach bezdom-
nego nastolatka wdychającego klej. 
Niestety, nie wszystkie historie będą 
miały szczęśliwe zakończenie. Nasi 
bohaterowie zaprzyjaźniają się z gru-
pą młodych Syryjczyków, którzy, tak 
jak oni, nie mają dachu nad głową. 
Po raz kolejny widzimy, jak wspania-
ła może być więź człowieka z czwo-
ronogiem. Poruszający i świetnie 
zrealizowany film Elizabeth Lo 
otrzymał nagrodę dla Najlepszego 
Pełnometrażowego Filmu Między-
narodowego na festiwalu Hot Docs 
w Toronto.

https://www.againstgravity.pl/films/
stambul-bez-smyczy

KULTURA
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W nowym roku wiele nowego w NOK-u

W tym roku w pierw-
szej części odbędzie 
się spotkanie z Joanną 
Pawluśkiewicz – absol-
wentką Szkoły Andrze-
ja Wajdy w Warszawie, 
która kształciła się rów-
nież w szkole komedio-
wej i improwizacyjnej 
Second City w Chicago 
i iO w Chicago. Stypendystka Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego oraz programu Homines Urbani. 
Współscenarzystka filmu Powstanie 
Warszawskie z 2014 roku w reż. Jana 
Komasy, uhonorowanego nagrodą 
„Orła” w 2015 roku. Współtwórczyni 
ruchu społecznego Obóz dla Puszczy, 
którego celem jest ratowanie Puszczy 
Białowieskiej. Współprowadzi Dom 
Przyrody i Kultury w Teremiskach.

W części drugiej zaplanowaliśmy 
koncert pt. „Osiecka po męsku”, 
złożony ze znanych i mniej znanych 

Można bez przesady powiedzieć, że 
w 2023 rok weszliśmy śpiewająco, 
dosłownie i w przenośni. W wyre-
montowanej piwnicy będzie moż-
na nagrywać (nie tylko piosenki), 
a w odrestaurowanej Oficynie Kultu-
ry pojawił się wymarzony fortepian. 
Serdecznie dziękujemy władzom 
gminy Nadarzyn za sfinansowanie 
tych inwestycji.

Jak wiedzą bywalcy Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury, od 2020 roku bory-
kaliśmy się z problemami związanymi 
z zalaniem podpiwniczenia. Spowodo-
wało to wiele utrudnień i niedogod-
ności zarówno dla pracowników, jak 
i użytkowników NOK. Ograniczyło 
naszą działalność, ponieważ zmuszeni 
byliśmy całą tę przestrzeń wyłączyć 
z użytkowania, a wcześniej odby-
wało się tam wiele nokowych zajęć. 

Dodatkowo wilgoć uszkodziła prowa-
dzące do ośrodka schody i przylegające 
do budynku tarasy, co niekorzystnie 
wpłynęło na estetykę budynku i wygo-
dę nokowych bywalców.

Szczęśliwie rok 2022 
okazał się przełomowy 
w rozwiązywaniu roz-
licznych problemów, 
a przy okazji w speł-
nianiu muzycznych 
marzeń. Pomieszcze-
nia w podpiwniczeniu 
zostały wyremontowane. Już wkrótce 
otworzymy tam m.in. studio nagrań. 
Trwa remont schodów i tarasów, więc 
niedługo NOK będzie tak piękny jak 
wcześniej, a nawet piękniejszy.

W zespole pałacowo-parkowym 
w Młochowie otwarta została Oficyna 
Kultury, w której na pierwszy piętrze 

działać będzie, pod egidą Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Na-
darzynie – klub seniora, oraz mło-
chowskie koło gospodyń wiejskich. 

Natomiast na parterze 
działać będzie NOK. 
W sali widowiskowej 
tego pięknego obiektu 
stanął znakomity kon-
certowy fortepian, za-
kupiony przez gminę. 
Otwiera to przed nami 
nowe możliwości i wno-

si nową jakość w koncertowe życie.
5 lutego 2023 r. zapraszamy do 

Oficyny Kultury na „Dzień otwarty”. 
Szczegóły znajdą Państwo na naszej 
stronie www.nok.pl.

Z całego serca dziękujemy wła-
dzom gminy za otwartość i zrozu-
mienie naszych potrzeb.

Po raz ósmy zapraszamy na
„Darcia pierza, nie kotów, czyli Dzień Kobiet w NOK”

4 marca godz. 18.00
piosenek Agnieszki 
Osieckiej w wykonaniu 
Marcina Januszkie-
wicza. Przepuszczone 
przez pryzmat męskiej 
wrażliwości piosenki 
A. Osieckiej zaskakują 
nowymi znaczeniami. 
Januszkiewicz prezentu-
je własne interpretacje, 

nie trzymając się jakiegoś wyobrażo-
nego i obowiązującego kanonu śpie-
wania – bawi się tekstem i wokalnymi 
konwencjami.
Marcin Januszkiewicz – śpiew
Bartek Alber – gitara
Łukasz Czekała – skrzypce

Marcin Januszkiewicz – absolwent 
Akademii Teatralnej w Warszawie. 
W 2011 roku został laureatem I nagro-
dy Konkursu „Pamiętajmy o Osieckiej”,   
przyznanej wtedy po raz pierwszy. 
Od 2015 roku współpracuje z Pio-
trem Rubikiem, z którym nagrał płyty 

„Pieśni szczęścia”, „Z powodu moje-
go imienia” oraz single „Pół na pół” 
i „Dokąd” z tekstami własnego autor-
stwa. W 2017 roku otrzymał Grand 
Prix 38. Przeglądu Piosenki Aktorskiej 
we Wrocławiu. Oprócz występowania 
na deskach teatru, komponuje i pisze 
teksty piosenek. Jest m.in. autorem 
utworów Natalii Szroeder (Wszyst-
ko), Dawida Kwiatkowskiego (Afraid) 
czy Margaret (Nie chcę). Współpra-
cuje z kompozytorem i aranżerem 
Mariuszem Obijalskim, z którym 
skomponował muzykę i napisał teksty 
piosenek do autorskiego musicalu 
„Liżę Twoje Serce” w reż. Agnieszki 
Glińskiej. Od 2020 roku współpracuje 
z Teatrem Muzycznym Roma oraz 
Mazowieckim Teatrem Muzycznym. 
Jest etatowym aktorem Teatru Mu-
zycznego w Poznaniu.

Bilety w cenie 20 zł dostępne będą 
na stronie www.nok.pl, od 20 lutego 
lub w kasie NOK w pon. 12:30–19:00, 
wt. – pt. 9:00–15:00 oraz w dniu im-
prezy w kasie NOK od godz.17.00.

Przyjdź do nas z  dobrą ener-
gią, uśmiechem! Ważne – impreza 
nie tylko dla kobiet!

Maciej Borowski uczeń Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Nadarzynie
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Do nowego magazynu ID Logistics 
w Nadarzynie, poszukujemy:

Aplikuj przez naszą stronę: www.id-logistics.com/pl/kariera
lub skontaktuj się z nami pod numerem: +48 517 247 395

• PRACOWNIKÓW MAGAZYNOWYCH
• PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI MAGAZYNOWEJ
• OPERATORÓW WÓZKA WYSOKIEGO SKŁADOWANIA 
• LIDERÓW

ID Logistics to międzynarodowa firma, obecna w 18 krajach i zatrudniająca 
ponad 28 000 pracowników. Zajmujemy się magazynowaniem, składowaniem 
i dostarczaniem towarów do różnych sektorów gospodarki. 

PRACUJ 
W NOWOCZESNYM 
MAGAZYNIE 



Gminny Ludowy Klub Sportowy
sekcja siatkówki

Siatkówka dla młodzieży? 

6 X TAK!
TAK – pomaga prawidłowo rozwijać koordynację 
ruchową
TAK – poprawia kondycję
TAK – pozwala lepiej poznać swoje ciało i  jego 
możliwości
TAK – uczy skupienia, dokładności i systematyczności
TAK – poprawia ogólne samopoczucie
TAK – uczy współdziałania w grupie

Wszystko to, połączone z dobrą zabawą znajdziesz 
u nas na treningach GLKS Nadarzyn!

Zapraszamy!

W tym roku w młodziczkach wystar-
towały dziewczęta z roczników 2010 
i 2011, aby pierwsze stresy związane 
z grą na szóstkowym boisku mieć 
za sobą (dla tych, którzy nie śledzą 
szczegółowo młodzieżowych rozgry-
wek – w tym sezonie rocznik „mło-
dziczkowy” to 2008–2009). Mimo że 
nie wszystkie turnieje można zaliczyć 
do jednakowo udanych, to ogrom do-
świadczenia jakie zebraliśmy z pew-
nością zaprocentuje w przyszłości. 
Dziewczyny potrafiły walczyć jak rów-
ny z równym ze starszymi zespołami 
i niejednokrotnie pokazały, że stać je 
na dobrą grę. Oczywiście czeka nas 
jeszcze dużo pracy, ale trenerzy są do-
brej myśli.

Koniec sezonu
młodziczek

Zakończyliśmy sezon młodzi-
czek, który był dla zespołu tre-
nerów Jagusiaków przetarciem 
szlaku przed właściwym star-
tem w tej kategorii za rok. W tym 
sezonie na nasze zawodniczki 
czekają jeszcze główne turnieje 
w rozgrywkach minisiatkówki. 
Ale wracając do młodziczek…

Cieszy fakt, że skład drużyny jest 
bardzo szeroki i dołączają do niego 
kolejne zawodniczki.

W ostatnim turnieju szansę gry 
otrzymały dwie nowe zawodniczki, 
m.in. Laura Barc, dotychczas trenująca 
u Carlosa Beniteza w grupie rekrea-
cyjnej, która przeszła do grupy mło-
dziczek razem z siostrą zaledwie parę 
miesięcy temu. Oby wychodziło więcej 
takich zawodniczek spod jego ręki.

Skończyliśmy jedną grę, a  lada 
dzień rozpoczynamy kolejne. Pierw-
szy turniej Kinder (rozstawieniowy) 

odbędzie się już w ostatni weekend 
stycznia, więc nie zwalniamy tempa. 
Trzymajcie kciuki!

Skład młodziczek podczas całe-
go sezonu: Liliana Siłka (kapitan), 
Nicola Ambroży, Maja Arak, Laura 
Barc, Joanna Borek, Agata Bykow-
ska, Aleksandra Dąbrowska, Izabela 
Grzelak, Gabriela Jarzynka, Alicja 
Lechman, Nikola Marszałek, Gabriela 
Ryczywolska, Sara Souilah, Aleksan-
dra Sowa, Wiktoria Walczyk, Zofia 
Brzezińska.

Tekst i fot. GLKS Nadarzyn
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W przerwie między świętami 
a nowym rokiem podczas Ła-
skovia CUP grały nasze zespoły 
dwójek, trójek i czwórek.
27 grudnia odbył się turniej dwó-
jek i czwórek. Dwójeczki pojechały 
na turniej do Łasku szlifować swo-
je umiejętności, co niewątpliwie im 
się udało. Podczas turnieju czwórek 
trenerka Klaudia miała okazję nieco 
poeksperymentować składami oraz 
sprawdzić nowe zawodniczki. Bardzo 

Przerwa świąteczna

dobre akcje przeplatały się z tymi 
słabszymi, ale doświadczenie samo 
nie przyjdzie. Na drugi dzień na boi-
sko wyszły trójeczki, również w nieco 
pomieszanych składach i obie ekipy 
pokazały się z bardzo dobrej strony. 
Trójka w składzie: Sara Souilah, Asia 
Borek, Lila Siłka i Nicola Ambroży 
wywalczyła miejsce tuż za podium.

Dziękujemy rodzicom za pomoc 
z dojazdem i  zagrzewającym do 
sportowej walki dopingowaniem 
zawodniczek.

13 stycznia odbył się czwarty finało-
wy turniej Lesznowolskiej Ligi Piłki 
Siatkowej „DWÓJEK”. W turniejach 
brały udział zespoły bardziej i mniej 
doświadczone, a w każdym z 4 tur-
niejów uczestniczyło po 28 dwó-
jek podzielonych na 4 ligi. Łącznie 
wszystkie drużyny rozegrały ponad 
330 setów do 15, co dało wiele cen-
nych lekcji naszym czterem zespo-
łom, które uplasowały się w połowie 
stawki.

Finał Lesznowolskiej Ligi Piłki 
Siatkowej – dwójki

13 stycznia w hali sportowo-
-widowiskowej GOS odbyły 
się Powiatowe Zawody Szkół 
Podstawowych w  Tenisie 
Stołowym.

Sport szkolny – tenis stołowy

Klasyfikacja końcowa zawodów: 
dziewczęta młodsze: 1. SP Łady, 2. SP 

10 Pruszków, 3. SP Otrębusy; dziew-
częta starsze: 1. SP Komorów. 2. SP 1 
Piastów, 3. SP 1 Pruszków. Chłopcy 
młodsi: 1. SP Nadarzyn, 2. SP 5 Pia-
stów, 3. SP Komorów; chłopcy starsi: 

1. SP Nadarzyn, 2. SP 1 Pruszków, 3. 
SP Łady.

Dziękujemy wszystkim trenerom 
i zawodnikom za udział w zawodach, 
panom Piotrowi Napiórkowskiemu 
i Grzegorzowi Iwanowiczowi za or-
ganizację turnieju.

GOS w Nadarzynie

SPORT
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Ukochany sport wielu Polaków i ludzi na całym Świecie. W 2019 
roku na Igrzyskach Olimpijskich w Pekinie reprezentacja Polski 
dociera do ćwierćfinałów. W 2022 roku zajmujemy 4 miejsce 
na Mistrzostwach Europy. W najlepszej lidze świata NBA grają 
Polacy. Jeremy Sochan zaczyna mecze w pierwszej piątce San 
Antonio Spurs! To historyczne sukcesy.

Kilka osób kocha-
jących ten sport, 
a  mieszkających 
w Nadarzynie, po-
stanowiło w 2008 
roku podjąć wy-
zwanie, aby po-
dwórkowe granie w  koszykówkę 
w wynajmowanych salach gimnastycz-
nych i boiskach stało się czymś więcej. 
Powstały zalążki drużyny. Wynajmowa-
no za prywatne fundusze halę.

Dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu w Nadarzynie, Dariusz Mara-
nowski i Andrzej Brzeczkowski do-
strzegli, że nie jest to tylko zryw, który 
zaraz zgaśnie, a raczej potencjał do 
wykorzystania.

Dzięki szefom GOS mogliśmy dalej 
trenować w hali, a wójt z dyrekcją GOS 
pomogli w nawiązaniu współpracy 
z trenerem mistrzów Polski Jackiem 
Gembalem. To był milowy krok w roz-
woju drużyny. W 2010 roku drużyna 
rozpoczęła rozgrywki w III lidze Pol-
skiego Związku Koszykówki.

Zespół osiągnął duży sukces – po kil-
ku latach zagraliśmy już w II lidze!

Tworzący ten zespół Jacek Rzepa, 
Grzegorz Iwanowicz, Paweł Kiliński, 
Grzegorz Kawecki i inni powoli go 
opuszczali, ze względu na swój wiek, ale 
ciągle stale są przy drużynie. Obecnie 

wymianę doświadczeń, ale i spraw-
dzenie pozyskiwanych umiejętności.

Konsekwencją podpisanego porozu-
mienia było uruchomienie GLKS Na-
darzyn Legia Basket Schools – szkoły 
koszykówki dla zawodników w wieku 
4–11 lat.

GLKS Nadarzyn Legia Basket 
Schools to projekt mający przede 
wszystkim za zadanie dawać młodym 
adeptom koszykówki radość. Celem 
jest budowanie umiejętności poru-
szania się po boisku, koordynacji ru-
chowej, umiejętności gry zespołowej 
i współdziałania w grupie. Szkoląc 
technikę koszykarskich umiejętności 
w sposób niewymuszony, acz syste-
matyczny, młodzi koszykarze wchodzą 
głębiej w arkana tego sportu.

Pierwszy trening odbył się 03.12.2022. 
Frekwencja pokazała, że najmłodsi 
mieszkańcy naszej gminy chcą pozna-
wać koszykówkę już nie tylko w ramach 
zajęć na lekcjach wychowania fizyczne-
go, ale wejść głębiej w ten sport. Było 
mnóstwo zabawy, ale i wysiłku, który 
przyniósł uczestnikom wiele radości 
pod wpływem wydzielanych endorfin.

Uruchomienie GLKS Nadarzyn Le-
gia Basket Schools dla najmłodszych, 
składającego się, tak jak drużyna ju-
niorów i  seniorów, z zawodników 
z naszej gminy, wypełnia cały cykl 
szkoleniowy zmierzający do wpro-
wadzenia najmłodszych zawodników 
do drużyny seniorów.

Mamy już więc w Nadarzynie po-
czątki kompletnego ośrodka szkole-
niowego w koszykówce.

Grzegorz Kawecki
członek Zarządu GLKS Nadarzyn

Informacje pod numerem: 605 151 634
Email : nadarzyn@legiaba-

sketschools.pl
Zapisy: www.legiabasketschools.pl

Koszykówka

razem z trenerem 
Jackiem Gembalem 
zespół seniorski 
prowadzi Grzegorz 
Iwanowicz – który 
tworzył początki tej 
drużyny i był jej fi-

larem. Równolegle jest on też trenerem 
juniorów. Dzięki pracy tych dwóch osób 
mamy w ramach GLKS Nadarzyn dwa 
etapy systemu szkoleniowego: juniorów 
i seniorów. Dodajmy, że sukcesy druży-
ny i skład oparty jest na mieszkańcach 
gminy Nadarzyn, a kolejni zawodni-
cy z drużyny juniorów wchodzą już 
na boisko seniorskich rozgrywek, aby 
zdobyć tak potrzebne doświadczenie 
meczowe.W tym sezonie zadebiuto-
wali już w wyższych rozgrywkach nasi 
13- i 14-latkowie

Po kilku latach, przyszedł czas aby 
rozpocząć pracę od podstaw z najmłod-
szymi adeptami koszykówki, dając im 
szansę na wspaniałą przygodę z tym 
sportem.

W 2020 roku prezes GLKS Nada-
rzyn, Artur Kostecki i Zarząd Legia 
Warszawa Akademia Koszykówki pod-
pisali porozumienie pomiędzy klubami 
o współpracy szkoleniowej i możliwo-
ści wymiany zawodników pomiędzy 
klubami. Współpraca z Legią Warszawa 
umożliwia trenerom i zawodnikom 
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