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Szanowni Mieszkańcy!
Przyjaciele naszej gminy!
W ostatnich tygodniach działo 
się tak wiele, że niewiadomo 
od czego zacząć wyliczanie. 
Zacznę więc od nowych inwe-
stycji, które już ruszyły lub lada 
moment ruszą.

Podpisane zostały umowy na realiza-
cję budowy oświetlenia ulicy Kruczej 
i Leśnej w Nadarzynie, serwisówki 
w Kajetanach do ulicy Mokrej, odcin-
ka drogi powiatowej w Krakowianach 
od ulicy Transportowej do Młynowej, 
ulicy Winogronowej w Rozalinie, ulicy 
Ogrody Walendów w Walendowie 
i ulicy Czarny Las w Kajetanach. Po-
znaliśmy także wykonawców pro-
jektów oświetlenia ulicy Baśniowej 
w Starej Wsi oraz ulicy Świetlików 
w Strzeniówce. Rozpoczęły się rów-
nież prace związane z generalnym 
remontem ulicy Kajetanowskiej 
i Polnej w centrum Nadarzyna przy 
Pastewniku. Ta inwestycja była plano-
wana przez nasz samorząd od wielu 
lat, a opóźnienia wynikały z prac Pol-
skiej Spółki Gazowniczej, która miała 

wykonać wymianę wadliwej instalacji 
gazowej w ulicy Kajetanowskiej. Ne-
gocjacje w tej sprawie trwały ponad 
5 lat, a wymiana sieci zakończyła się 
w grudniu 2022 roku. Na początku 
marca br. przystąpiliśmy do remontu 
wspominanych ulic, który obejmował 
także remont chodnika i parkingów 
na ulicy Polnej. Po rozebraniu istnieją-
cego ciągu pieszego i wymiany znisz-
czonych krawężników dzięki czujności 

mieszkańca, otrzymaliśmy informację 
od… PSG „że są w trakcie wykonywa-
nia dokumentacji projektowej na wy-
mianę sieci gazowej w ulicy Polnej 
pod jezdnią, chodnikiem i przy no-
wym wybiegu dla psów”. Ręce opadły. 
Zostaliśmy z rozgrzebaną inwestycją 
w centrum Nadarzyna. Po rozmowach 
z PSG podjęliśmy decyzję, że remont 
ulicy Polnej i dokończenie psiego 
wybiegu, jak się gazownia wyrobi z 
wymianą sieci w terminie, przeprowa-
dzimy dopiero w maju. Tak niestety się 
zdarza, kiedy planowanie i działania 
są uzależnione od współpracy z part-
nerami zewnętrznymi i operatorami 
sieci. Po Kajetanowskiej gruntowną 
modernizację (poszerzenie) przejdzie 
ulice Gruntowa oraz Złotego Kłosu 
w Wolicy, stanowiące dojazd do nowo 
budowanego przedszkola gminnego.

W kwietniu zakończy się także 
przebudowa ulicy Głównej od wia-
duktu do ulicy Owocowej. Poszerze-
nie jezdni, nowy przepust na Zimnej 
Wodzie, podbudowa, dwie warstwy 
asfaltu, kanał technologiczny dla te-
leinformatyki, zatoczki autobusowe, 
kanalizacja deszczowa i sanitarna, 
energooszczędne oświetlenie i ciąg 
pieszo-rowerowy wraz z wykupem 
gruntów za ten 800-metrowy odci-
nek kosztowało nasz samorząd po-
nad 11 mln złotych oraz kilka lat 

Widziana z góry rozbudowa oczyszczalni w Walendowie.



planowania i projektowania tej in-
westycji. W rezultacie inwestycja ta 
zapewni bezpieczeństwo. Złożyliśmy 
także wnioski o dofinasowanie kolej-
nego etapu budowy ulicy Głównej, 
a teraz czekamy na rozstrzygnięcie 
postępowania. Jednak kontynuacja 
prac w tym roku wydaje się mało 
prawdopodobna.

Na pozostałych realizowanych in-
westycjach trwają intensywne prace. 
Budowa przedszkola w Wolicy oraz 
oczyszczalni ścieków w Walendo-
wie wraz z kolektorem tłocznym do 

Ruśca przebiegają sprawnie i termi-
nowo. Na budowie nowego ośrodka 
zdrowia w Nadarzynie wykonawca 
ma niestety problemy z terminowym 
utrzymaniem prac.

Chciałbym poświęcić tez nieco 
uwagi tematowi związanemu z dro-
gami gminnymi. Rozpoczęliśmy prace 
naprawcze ulic asfaltowych po zimie, 
która nie oszczędziła naszych dróg. 
Proszę pamiętać, że mieszkańcy 
mogą, a nawet powinni zgłaszać 
dziury powstałe w drogach bez-
pośrednio do sołtysów, referatu 
inwestycji lub poprzez aplikację 
na telefon „Mój Nadarzyn”, do cze-
go zachęcam. Wspomniana aplika-
cja „MÓJ NADARZYN” zapewnia 

także możliwość odbierania na tele-
fonie powiadomień o awariach, re-
montach w najbliższej okolicy oraz 
gminnych imprezach sportowych czy 
kulturalnych.

Mam dla Państwa także dwie waż-
ne informacje.

Pierwsza jest o rozpoczęciu re-
krutacji do gminnych przedszkoli, 
żłobka i szkół. Niezbędne informacje 
znajdą Państwo na stronach placówek 
oświatowych lub bezpośrednio w UG 
w Gminnym Zespole Oświatowym 
w Nadarzynie. Proszę zapoznać się 

z terminami i niezbędnymi działania-
mi, ponieważ to po stronie rodziców 
leży spełnienie kryteriów zawartych 
w regulaminie rekrutacji. Druga jest 
o SPRZĄTANIU GMINY, na które 
zapraszam wszystkich mieszkańców 
22 KWIETNIA 2023 roku. Pamiętaj-
my, że samorząd to MY WSZYSCY. 
Pracownicy urzędu gminy i PKN dba-
ją o czystość na terenach publicznych 
i wokół budynków użyteczności pub-
licznej, jednak nie są w stanie zadbać 
o porządek w całej naszej wspólnej 
przestrzeni. Ilość śmieci wyrzuca-
nych do lasów i przydrożnych ro-
wów, wzdłuż ścieżek rowerowych i 
chodników jest zatrważająca. Podczas 
akcji sprzątania możemy wspólnie 

przywrócić schludny widok i czy-
stość w swojej najbliższej okolicy. 
Urząd gminy, poprzez sołtysów, za-
pewnia kontenery, worki i rękawiczki, 
po Państwa stronie są chęci i aktywne 
uczestnictwo w sprzątaniu swoich 
sołectw i  ulic. Więcej informacji 
na stronie UG, Fb Gmina Nadarzyn 
i na plakatach.

Zapraszam. Razem można więcej.
Na koniec sprawa „Paszkowian-

ki  2”, czyli drogi wojewódzkiej, 
która docelowo ma połączyć węzeł 
Paszków na trasie S8 (koło centrum 
Ptak) z projektowanym rondem 
na DW 719 w okolicach Pruszkowa, 
w celu połączenia jej z Paszkowian-
ką 1, biegnącą od Brwinowa i węzła 
na autostradzie A2 w Pruszkowie.

Inwestor tej drogi zorganizował 
w dniach 7–9 marca spotkania in-
formacyjne z mieszkańcami gmin 
Brwinów, Michałowice i Nadarzyn. 
Paszkowianka 2 (P2) ma przebiegać 
w gminie Nadarzyn po skraju lasu 
komorowskiego na wysokości miej-
scowości Strzeniówka i jest od lat za-
planowana w studium planistycznym 
naszej gminy (podobnie jak gminy 
Michałowice i Brwinów). Na spotka-
niach było wiele emocji, a w mediach 
społecznościowych nie brakuje oskar-
żeń i przekłamań. Niestety na spot-
kaniu w Michałowicach pojawiły się 
naciski na inwestora, aby zmienić 
przebieg P2 z obowiązującego w stu-
dium na drogę wojewódzką DW 720, 
czyli ulicę Błońską, prowadzącą do 
centrum Nadarzyna. Na  pewno 
obecne władze naszej gminy zrobią 
wszystko, aby ten niedorzeczny po-
mysł nie był nawet brany pod uwagę 
przez MZDW. Planowanie i projekto-
wanie drogi w Polsce to proces długo-
trwały i obarczony sporym ryzykiem 
protestów społecznych. Przykładowo 
obwodnicę Grodziska Mazowieckie-
go, oddaną do użytku w marcu 2023 
roku, procedowano od… 1994 roku. 
Paszkowianka 2 jest na etapie roz-
mów i koncepcji, zakończenie pro-
jektowania to minimum 10–12 lat, 
czyli około roku 2035. Wiele wskazuje 
na to, że pierwszy odcinek Paszko-
wianki (1) od autostrady do DW 719 

Przebudowywana ul. Główna w Ruścu
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w Kaniach może fizycznie powstać 
w terenie już w w latach 2028–2029. 
Wiele wskazuje na to, że ruch bę-
dzie w naszym regionie się zwięk-
szał. Co roku w gminach Nadarzyn, 
Michałowice i Brwinów rejestruje się 
10 tys, nowych aut. Dodatkowo P1 
może nam wprowadzić na lokalne 
drogi samochody z A2, Pruszkowa 
i Brwinowa, które zakorkują dojazdy 
do węzła w Nadarzynie i Starej Wsi 
na trasie S8. Mówimy o perspektywie 
5–7 lat, ale ten czas szybko minie, 
a problem się pojawi, z dużym praw-
dopodobieństwem. Jego rozwiąza-
niem może być obwodnica Nadarzyna 
i Strzeniówki i wyprowadzenie ru-
chu tranzytowego do węzła Paszków. 
Wiem, że wielu kwestionuje te przy-
puszczenia. Wielu obawia się drogi 
szybkiego ruchu w pobliżu domów, 
wycięcia części lasu i hałasu, spalin, 
utraty wartości prywatnych inwesty-
cji. Wolałbym się mylić, ale jeśli rolę 
Paszkowianki 2 przejmą nasze lokalne 

ulice w Strzeniówce, Nadarzynie, Ka-
jetanach, Ruścu, Urzucie i Starej Wsi, 
to spaliny i hałas będą nie 100–700 
metrów od domów, tylko pod naszymi 
oknami i nie przez kilka minut jakie 
zajmie przejazd przez trasę, zostaną 
zintensyfikowane przez nieustające 
korki. Jeśli się mylę, projekt P2 nie zo-
stanie nigdy zrealizowany, bo po co 
komu niepotrzebna droga za „grube” 
miliony? Jeśli mam rację, to lepiej 
uniknąć powiedzenia „mądry Polak 
po szkodzie” i mieć rozwiązanie prob-
lemu w postaci dobrze zaprojektowa-
nej drogi, która w maksymalny sposób 
zapewnia komfort życia przy trasie 
mieszkańcom Strzeniówki i bezpie-
czeństwo całej gminy.

Liczę na rozsądek mieszkańców 
naszej gminy, spokojny i rozważny 
osąd tej trudnej sytuacji, a w konse-
kwencji wsparcie urzędu w procesie 
negocjowania z inwestorem maksy-
malnie dogodnej i bezpiecznej nowej 
drogi wojewódzkiej, która być może 

nigdy nie zaistnieje, ale pozwoli co 
najwyżej na spokojne planowanie 
przyszłości naszej gminy.

Na koniec z przymrużeniem oka, 
całkowicie prywatna dygresja. Nie je-
stem żółwiem z Galapagos (są znane 
z długowieczności) i najprawdopo-
dobniej nie będzie mi dane przekonać 
się, kto w tym sporze „budować, czy 
nie budować” ostatecznie będzie miał 
rację. Z mojej perspektywy 15 lat, to 
szmat czasu. Jednak zdecydowanie 
bardziej poczułbym się komfortowo 
wiedząc, że moi następcy, a zwłaszcza 
mieszkańcy gminy, będą mieli w razie 
problemu… gotowe rozwiązanie.

Tym optymistycznym akcentem, 
życzę Państwu dobrego i spokoj-
nego miesiąca oraz rodzinnych 
Świąt Wielkanocnych, smaczne-
go święconego jajka i  wesołego 
śmigusa-dyngusa.

Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.

Radosnego, wiosennego nastroju, serdecznych spotkań
w gronie rodziny i przyjaciół

życzą 
 Dariusz Zwoliński Danuta Wacławiak
 wójt gminy Nadarzyn przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
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Program Ochrony Powietrza dla 
Mazowsza
Mając na celu trwałą poprawę 
stanu powietrza w całym woje-
wództwie, uchwałą nr 115/20 
z dnia 8 września 2020 r. Sej-
mik Województwa Mazowie-
ckiego przyjął program ochrony 
powietrza dla województwa 
mazowieckiego.

Uchwała obowiązuje od 30 września 
2020 r. do 31 grudnia 2026 r. i określa 
szereg działań w zakresie ochrony po-
wietrza i poprawy świadomości społe-
czeństwa. Uchwała składa się z dwóch 
części – programu ochrony powietrza 
i planu działań krótkoterminowych.

Co zawiera program?
Program zawiera m.in. wykaz 

działań naprawczych, niezbędnych 
do podjęcia w celu poprawy jakości 
powietrza oraz wskazuje podmioty od-
powiedzialne za ich wdrożenie, a tak-
że plan działań krótkoterminowych. 
Działania te obowiązują w przypadku 
ogłoszenia powiadomienia o ryzyku 
wystąpienia lub wystąpieniu prze-
kroczenia norm jakości powietrza 
(przekroczenia poziomu alarmowego, 
informowania, dopuszczalnego lub 
docelowego substancji w powietrzu).

Zakaz używania dmuchaw
Jednym z takich działań jest zakaz 

używania dmuchaw do liści. Dotyczy 
on wszystkich mieszkańców Mazow-
sza, wspólnot i spółdzielni mieszka-
niowych, służb miejskich i gminnych 
oraz użytkowników ogrodów dział-
kowych. Zakaz stosowania dmuchaw 
obejmuje wszelkie typy urządzeń słu-
żących do oczyszczania terenu z liści, 
tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe 
oraz wszelkie czynności prowadzone 
z ich wykorzystaniem – usuwanie liści, 
sprzątanie pokosu trawy czy piachu 
z chodników.

Obowiązki osób fizycznych i pod- 
miotów korzystających ze śro- 
dowiska

Przestrzeganie ograniczeń i za- 
kazów zawartych w uchwale anty- 
smogowej:
• od 11 listopada 2017 r. wszystkie 

nowe kotły i kominki muszą speł-
niać wymagania ekoprojektu (wy-
nikające z treści rozporządzenia 
komisji UE)

• od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać 
mułów i flotokoncentratów węglo-
wych oraz mieszanek produkowa-
nych z ich wykorzystaniem, węgla 
brunatnego, węgla kamiennego 
w postaci sypkiej o uziarnieniu 0–3 
mm oraz paliw zawierających bio-
masę o wilgotności w stanie robo-
czym powyżej 20% (np. mokrego 
drewna)

• do końca 2022 r. należało wymie-
nić bezklasowe kotły oraz kominki 
na takie, które spełniają wymo-
gi ekoprojektu, lub wyposażyć je 
w urządzenie ograniczające emi-
sję pyłu

• od 1 stycznia 2028 r. nie wolno uży-
wać kotłów na węgiel lub drewno 

klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 
303–5:2012

• od dnia 1 stycznia 2028 r. w gra-
nicach administracyjnych gmin 
wchodzących w skład powiatów 
grodziskiego, legionowskiego, 
mińskiego, nowodworskiego, pia-
seczyńskiego, pruszkowskiego, 
otwockiego, warszawskiego za-
chodniego oraz wołomińskiego 
nie wolno stosować węgla kamien-
nego oraz paliw stałych produko-
wanych z wykorzystaniem tego 
węgla. Zakaz palenia węglem ka-
miennym nie dotyczy kotłów wę-
glowych, spełniających wymagania 
ekoprojektu, uruchomionych do 
1 czerwca 2022 r. lub spełniających 
wymagania 5 klasy wg normy PN-
-EN 303–5:2012, uruchomionych 
przed 11 listopada 2017 r.

• użytkownicy kotłów klasy 5 wg 
normy PN-EN 303–5:2012 będą 
mogli z nich korzystać do końca 
ich żywotności.
Dodatkowym obowiązkiem wyni-

kającym z programu ochrony powie-
trza jest obowiązek przekazania do 
gminy deklaracji o wymianie bądź 
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instalacji dodatkowych źródeł cie-
pła w budynkach służących celom 
mieszkalnym bądź gospodarczym 
w przypadku, gdy wymiana reali-
zowana jest bez udziału środków 
gminnych w terminie 30 dni od dnia 
rozpoczęcia użytkowania nowego 
źródła ciepła. Deklarację można po-
brać ze strony www.bip.nadarzyn.pl 
z zakładki karty usług lub wypełnić 
w urzędzie gminy.

Alerty smogowe
Powiadomienia o ryzyku przekro-

czenia lub wystąpieniu przekroczenia 
norm jakości powietrza ogłasza-
ne są na stronach internetowych 
Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska, Mazowieckiego Urzę-
du Wojewódzkiego lub w przypad-
ku ryzyka przekroczenia poziomu 
alarmowego za pośrednictwem Rzą-
dowego Centrum Bezpieczeństwa 
(alert RCB).

Działania krótkoterminowe
Plan działań krótkoterminowych 

wskazuje czynności, które należy pod-
jąć w sytuacjach ryzyka wystąpienia 
lub wystąpienia przekroczenia norm 
jakości powietrza. Mają one ogra-
niczać skutki i czas trwania takich 
przekroczeń. Mowa tu o zakazie:
• rozpalania grilli i ognisk;
• korzystania z instalacji do spala-

nia biomasy drzewnej (kominków, 
piecyków kominkowych, piecyków 
ozdobnych – nie dotyczy, gdy jest 
to jedyne źródło ciepła lub gdy do 
lokalu nie jest dostarczana energia 
elektryczna wskutek awarii).
Ponadto plan działań krótkoter-

minowych wprowadza zalecenia dla 
mieszkańców podczas obowiązywania 
powiadomienia o ryzyku wystąpienia 
przekroczenia norm jakości powie-
trza. Są to m.in.:
• ograniczenie korzystania z samo-

chodów osobowych

• ograniczenie przebywania dzieci 
i osób starszych na zewnątrz.

Konsekwencje nieprzestrzegania 
zakazów

Stosowanie się do zakazów będzie 
kontrolowane przez m.in. straż gmin-
ną czy upoważnionych pracowników 
urzędów gminnych. Zgodnie z art. 
332. ustawy Prawo Ochrony Środo-
wiska, kto nie przestrzega ograniczeń, 
nakazów lub zakazów określonych 
w uchwale sejmiku województwa, 
podlega karze grzywny. Może ona 
wynieść od 500 zł do 5 000 zł. Jed-
nak większe od kar są konsekwencje 
związane ze złym stanem powietrza 
w postaci chorób układu krwionośne-
go i oddechowego. Gdy nie stosujesz 
się do zakazów i nie dbasz o powietrze, 
na zagrożenie narażasz siebie oraz 
swoich bliskich i sąsiadów.

Referat Rolnictwa, Ochrony 
Środowiska i Gospodarki
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Podatek dochodowy od osób fi-
zycznych (PIT) to jedno z najważ-
niejszych źródeł dochodów gminy. 
Jeśli mieszkacie na terenie gminy 
Nadarzyn i tutaj płacicie podatki, 
to uczestniczycie w jej rozwoju.

Z podatków finansowane są lokal-
ne inwestycje podnoszące komfort 

dochodowego. W jaki sposób wy-
korzystywane są te środki można 
sprawdzić w  aplikacji na  stronie 
www.nadarzyn.pl „Na co idą moje 
pieniądze?”

Pomoc w rozliczeniu deklaracji 
podatkowej PIT w aplikacji „Roz-
licz PIT wspieraj lokalnie” – także 
na stronie gminy www.nadarzyn.pl

życia. Wpływy z podatków wspierają 
rozwój miejscowości, z którą obec-
nie jesteśmy związani, codziennie 
korzystając z infrastruktury oraz 
różnych usług.

https://www.nadarzyn.pl/778, 
place-podatki-tam-gdzie-mieszkam

Do gminnego budżetu trafia za-
ledwie około 38% Twojego podatku 
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PSZOK – punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych
Z PSZOK-u mają prawo korzystać mieszkańcy gminy 
Nadarzyn, objęci gminnym systemem zbiórki odpadów 
komunalnych. Aby oddać odpady komunalne takie jak 
odpady budowalne, poremontowe i gruz z drobnych prac 
remontowych wykonywanych we własnym zakresie (max 
300 kg/rok) oraz opony (max 4 szt./rok na jedną deklarację) 
– należy uzyskać kartę PSZOK z urzędu gminy, zgłaszając 
się osobiście do pokoju nr 228.

Aby oddawać pozostałe, selektywnie 
zebrane odpady komunalne, nale-
ży okazać kartę PSZOK lub dowód 
wniesienia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (aktualny 
wydruk z kasy lub wydruk z konta 
bankowego) albo uzyskać infor-
mację dla PSZOK z urzędu gminy 
o złożeniu deklaracji „śmieciowej”. 
Posiadacz karty PSZOK nie musi 
okazywać opłaty za odpady.

PSZOK znajduje się w Nadarzynie 
przy ulicy Turystycznej 38 i czynny 
jest 3 dni w tygodniu - w ponie-
działki w godz. 11.30–17.30, środy 
w godz. 8.00–13.00, soboty w godz. 
08.00–14.00, przez cały rok, oprócz 

świąt i dni ustawowo wolnych od 
pracy.

W celu ułatwienia i przyspiesze-
nia zasad w oddawaniu odpadów ko-
munalnych do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych 
(PSZOK) gmina Nadarzyn informuje, 
że zakupiła karty identyfikacyjne dla 
właścicieli nieruchomości z terenu 
gminy Nadarzyn. Na każdą złożoną 
deklarację odpadową można odebrać 
1 kartę PSZOK.

W związku z powyższym zapraszamy 
osoby korzystające z PSZOK do od-
bioru kart w urzędzie gminy Nada-
rzyn w referacie rolnictwa, ochrony 
środowiska i gospodarki (tel. 22 729 
81 85 wewn. 143 lub 147) w godzi-
nach pracy urzędu.

INFORMACJE GMINNE
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Zniżki – nasi partnerzy
KOMUNIKACJA:

 ZTM Warszawa, ul. Grochowska 
316/320
Osoby posiadające Kartę Nadarzy-
niaka i korzystające z komunikacji 
ZTM uprawnione są do wyrobienia 
warszawskiej karty miejskiej, która 
upoważnia do zniżek. Wymagane jest 
zdjęcie, które należy dostarczyć do 
UG Nadarzyn (parter, pokój 107) lub 
przesłać na adres e-mail: karta@nada-
rzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem.

Karty mogą być doładowywane we 
wszystkich punktach obsługi ZTM 
oraz w biletomatach Warszawa+.

ZDROWIE i URODA:
 Szpital Powiatowy w Pruszkowie: 

ul. Armii Krajowej 2/4. 50% zniżki 
na testy na przeciwciała SARS-CO-
VID-2. Pacjenci na badania mogą 

Karta Nadarzyniaka
zgłaszać się od pon. do pt. w godz. 
9.00-12.00. Tel. do laboratorium: 
664-118-796.
 Salon Urody: ul. Młochowska 137, 

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

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

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

10% depilacja laserowa, 15% foto-
odmładzanie, 15% terapia trądziku.

USŁUGI:
 Center-Gaz Usługi Gazowe:

ul. Modra 10, Kajetany.
5% budowa instalacji gazowej.
 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.
 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 anty-
korozyjne, lakiery i impregnaty do 
drewna, 100% porady malarskie.
 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.
 Suchy Badyl – Florystyka Ar-

tystyczna: ul.  Mszczonowska 
79, Nadarzyn. 10% upominki; 

Już ponad pięć tysięcy osób uczestniczy w programie skierowanym do mieszkańców gminy Nada-
rzyn, zamieszkujących na terenie gminy i płacących tu podatki. Mieszkańcy uprawnieni do korzystania 
z Karty Nadarzyniaka podpisane wnioski mogą składać w kancelarii urzędu gminy (parter, pokój 100) lub 
w sposób elektroniczny – zeskanowany wniosek należy przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl.
Lokalnych przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Nadarzyn (parter, pokój 107) w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg 
dla posiadaczy karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka oraz 
na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka
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5% świece; 10% kwiaty cięte; 5% kwiaty 
doniczkowe.
 PLJ Telcom s.c.: Rusiec: al. Ka-

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

ska 38, Nadarzyn. 5% mycie i czysz-
czenie aut, autodetaling, polerowanie 
aut, pranie tapicerki.
 EMB Studio, Agnieszka Wojtaś. 10% 

na usługi haftu, wydruku oraz na asor-
tyment w sklepie.
 Ośrodek Szkolenia Kierowców 

BETA, Nadarzyn, pl. Poniatowskie-
go 38. Zniżki: 10% na jazdy doszkala-
jące kat. AM A1 A2 A B B+E C C+E; 
5% na kurs kat. AM A1 A2 A B B+E 
C C+E

EDUKACJA:
 Przedszkole Niepubliczne 7 Krasno-

ludków: al. Kasztanowa 88, Młochów. 
50% wpisowe; 5% czesne.

KULTURA, ROZRYWKA I SPORT:
 Baseny letnie w Strzeniówce: rabaty 

na bilety wstępu: 40 zł (dorośli) – z kar-
tą 20 zł; 15 zł (dzieci powyżej 7 lat) 
– z kartą 10 zł; 20 zł (studenci do 26 
lat) – z kartą 10 zł; 80 zł (rodzina 2+3 
z kartą dużej rodziny) – z kartą 50 zł. 
Dzieci do 7 lat, osoby niepełnosprawne, 
opiekunowie osób niepełnospraw-
nych, emeryci i renciści – wstęp wolny. 
Grupy zorganizowane – półkolonie, 
grupy sportowe z terenu gminy Nada-
rzyn od poniedziałku do piątku – 1 zł 
uczestnik (1 opiekun na 10 dzieci – za 
darmo). Grupy zorganizowane – pół-
kolonie, grupy sportowe od pon. do 
piątku – 10 zł uczestnik (1 opiekun 
na 10 dzieci – za darmo). Pon. – pt. 
od godz. 17.00 do 19.00 – 50% zniżki.
 Basen KAPRY w Pruszkowie:

Bilet wstępu: normalny 20 zł/ulgowy 15 
zł. Po rabacie bilet normalny 10 zł/ulgowy 
7,50 zł. Po przekroczeniu 1 godziny czas 
naliczany wg obowiązującego cennika.
 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 plażowej, tenis 
ziemny, boisko + sprzęt do gry w mi-
nigolfla, angielski krykiet, badminton, 
kometka, indiaka, boccia. 5% szkolenia, 
konferencje, imprezy integracyjne, pik-
niki klasowe, przyjęcia okolicznościowe, 
urodziny dla dzieci. Zniżki/promocje 
nie łączą się. Nie dotyczy karnetów.
 Gminny Ludowy Klub Sportowy:

ul. Żółwińska 41, hala sportowa Nada-
rzyn. 50% wstęp na imprezy sportowe 
organizowane przez GLKS, 30% składki 
członkowskie, 5% obozy sportowe, zakup 
sprzętu sportowego w firmach będących 
partnerami technicznymi GLKS.
 Gminny Ośrodek Sportu w Nada-

rzynie: ul. Żółwińska 20, Nadarzyn. 
30% wynajem obiektów sportowych; 
50% wstęp na imprezy organizowane 
przez GOS.
 Nadarzyński Ośrodek Kultury:

pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn.
10% bilety wstępu (1 karta = zniżka 
na jedną osobę).
 Klub Karate Kyokushin Toshi:

SP w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.
5% trening karate kyokushin,
5% treningi funkcjonalne.
 Katarzyna Klimczuk SEKCJA TRE-

NINGU FITNESS, Nadarzyn ul Błoń-
ska 40: 5% rabatu miesięczny pakiet 
15 treningów personalnych, 5% raba-
tu karnet open na 3 miesiące, zajęcia 
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.
 Artykuły Przemysłowe PAWILON:

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

al. Krakowska 20, Janki. 5% spieki i kon-
glomeraty kwarcowe, granity i marmury, 
usługa montażu.

Referat organizacyjny

Karta Nadarzyniaka
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Zachęcamy do skorzystania z holtera RR oraz holtera EKG w ramach gminnego programu (po-
trzebne skierowanie od lekarza POZ) lub komercyjnie! Rejestracja pod nr tel. 22 739 48 40.

Diagnoza uwagi słuchowej 
wykonywana jest na PROFE-
SJONALNYM AUDIOMETRZE 
MEDYCZNYM, który umożliwia 
wykonywanie badania uwagi 
słuchowej w tym badania prze-
wodnictwa powietrznego i dys-
kryminacji – dzięki słuchawce 
powietrznej oraz przewodni-
ctwa kostnego i lateralizacji 
słuchowej z pomocą przewod-
nika kostnego.

Badanie przeprowadzają przeszko-
leni terapeuci audio-psycho-fo-
nologii z dużym doświadczeniem 
diagnostycznym.

Po wykonaniu badania uwagi słu-
chowej pacjenci otrzymują audiogram, 
który przedstawia dwie linie nanie-
sione na siatce. Lewa strona wykresu 
prezentuje dźwięki niskie, a prawa 
odpowiada za dźwięki wysokie. Jeżeli 

Badania uwagi słuchowej
chodzi o linie niebieskie na wykresie, 
to odpowiadają one za przewodnictwo 
powietrzne. Czerwone linie na wykre-
sie oznaczają z kolei przewodnictwo 
kostne. Jeżeli na wykresie występuje 
duża rozbieżność linii, ich odwrócenie 
bądź częste ich przecinanie to wówczas 

mamy do czynienia z zaburzeniami 
uwagi słuchowej.

Chcesz sprawdzić czy Ty lub Twoje 
dziecko macie problem z przetwarza-
niem słuchowym? Nie zwlekaj, za-
dzwoń pod nr tel. 502312540 i umów 
się na badanie uwagi słuchowej.

15
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1. Komu przysługuje refundacja VAT czyli „dodatek 
gazowy”?

Refundacja VAT przysługuje gospodarstwom domo-
wym, które wykorzystują jako główne źródło ogrzewania 
gospodarstwa domowego urządzenia grzewcze zasilane 
paliwami gazowymi i które do dnia 21 grudnia 2022 roku 
zostały wpisane lub zgłoszone do Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków lub po tym dniu w przypadku 
nowouruchomionego źródła i których przeciętne mie-
sięczne dochody netto nie przekraczają 2100 zł w go-
spodarstwie jednoosobowym bądź 1500 zł na osobę 
w gospodarstwie wieloosobowym.

Ponadto wnioskodawcą może być wyłącznie osoba, 
która jest odbiorcą paliwa gazowego, tj. osoba, która 
zgodnie z fakturą ponosi koszty zakupu paliwa gazowego.

UWAGA: refundacja nie dotyczy gazu skroplonego LPG.

2. Jakie dokumenty należy załączyć do wniosku o re-
fundację VAT?

Do wniosku należy załączyć:
– fakturę dokumentującą dostarczenie paliw gazowych 

przez przedsiębiorstwo energetyczne za okres od 1 stycz-
nia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku (UWAGA: 
nie może to być faktura prognozowana);

– dowód uiszczenia zapłaty za tę fakturę;
– nakaz płatniczy (w przypadku posiadania gospodarstwa 

rolnego);
– inne dokumenty zaświadczające o  uzyskiwanym 

dochodzie (w  przypadku posiadania dochodów 
nieopodatkowanych).

3. Co to jest gospodarstwo domowe?
Gospodarstwo domowe tworzy osoba fizyczna oraz oso-

by z nią spokrewnione lub niespokrewnione, pozostające 

w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące 
i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu dla 
potrzeb przyznania refundacji VAT ustalana będzie na 
podstawie dochodów osiągniętych w:
– roku 2021 w przypadku wniosku o refundację VAT zło-

żonego w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 
31 lipca 2023 roku;

– roku 2022 w przypadku wniosku o refundację VAT 
złożonego w okresie od dnia 1 sierpnia 2023 roku do 
dnia 29 lutego 2024 roku lub w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania faktury dokumentującej dostarczenie paliw 
gazowych.
Wysokość dochodów gospodarstwa domowego ustalana 

będzie na podstawie definicji dochodu określonej w art. 3 
pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach 
rodzinnych. Zgodnie z tą definicją dochód oznacza, po odli-
czeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób:

Refundacja VAT – 

„dodatek gazowy”
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– przychody podlegające opodatkowaniu na zasadach 
określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym 
od osób fizycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1387, z późn. zm.), 
pomniejszone o koszty uzyskania przychodu, należny 
podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubez-
pieczenia społeczne niezaliczone do kosztów uzyskania 
przychodu oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne

– dochód z działalności podlegającej opodatkowaniu 
na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku 
dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 
przez osoby fizyczne

– inne wskazane dochody niepodlegające opodatkowaniu 
na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób 
fizycznych (na przykład kwoty otrzymywanych alimen-
tów na dzieci, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, 
stypendia naukowe itd.).

5. Jakiej wysokości dopłaty będą wypłacane w ramach 
refundacji VAT?

Refundacja VAT będzie przysługiwać w kwocie odpo-
wiadającej podatkowi VAT, wynikająca z opłaconej faktury, 
dokumentującej dostarczenie paliw gazowych od dnia 
1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku.

6. Do kiedy można składać wnioski o refundację VAT?
Wniosek o refundację VAT należy złożyć nie później 

niż do dnia 29 lutego 2024 r.

7. Czy wniosek trzeba złożyć w ciągu 30 dni od otrzy-
mania faktury VAT, czy w dowolnym terminie do 29 
lutego 2024 r.?

Faktury VAT otrzymane do dnia 29 lutego 2024 r. moż-
na składać w dowolnym czasie (przy każdej fakturze lub 
zbiorczo). Termin 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT 
dotyczy faktur otrzymanych od dnia 30 stycznia 2024 r. 
które dotyczą zużycia gazu w 2023 r. Na przykład: fakturę 
otrzymaną 14 marca 2023 r. można złożyć w dowolnym 
momencie do 29 lutego 2024 r. fakturę otrzymaną 31 stycz-
nia 2024 r. należy złożyć do dnia 1 marca 2024 r.; faktura 
otrzymana 17 kwietnia 2024 r. musi być wraz z wnioskiem 
złożona do dnia 17 maja 2024 r. (30 dni).

8. Jak dowiem się o przyznaniu refundacji VAT?
Informacja o  przyznaniu refundacji VAT będzie 

przekazywana na wskazany we wniosku adres poczty 
elektronicznej. W przypadku niepodania adresu poczty 
elektronicznej, informację o przyznaniu można odebrać 
osobiście w jednostce.

9. Gdzie należy złożyć wniosek o przyznanie refundacji 
VAT?

Wniosek o wypłatę refundacji VAT składa się w gminie 
właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby skła-
dającej ten wniosek. W przypadku mieszkańców gminy 

Nadarzyn wniosek należy złożyć osobiście w budynku 
Urzędu Gminy w Nadarzynie w Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej Sekcja Świadczeń w pokoju nr 133 
w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Ponadto wniosek można złożyć drogą elektroniczną. 
W przypadku złożenia wniosku o refundację VAT za po-
mocą środków komunikacji elektronicznej, wniosek ten 
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub 
uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego. Osoby, 
które złożą wnioski elektronicznie nieopatrzone kwalifiko-
wanym podpisem elektronicznym lub nieuwierzytelnione 
z wykorzystaniem profilu zaufanego, zostaną wezwane 
do osobistego stawiennictwa celem podpisania wniosku 
pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia.

10. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie 

niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku 
z sytuacją na rynku gazu.

11. WNIOSEK DO POBRANIA
https://samorzad.gov.pl/attachment/089c955a 

-8d68–4b37-b0a2-a01ff4ff70de

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 
na lata 2019–2023

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 niedo-
żywienia m.in. u dzieci i młodzieży z rodzin o niskich 
dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji.

Pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole i w przed-
szkolu przysługuje rodzicom, których dochód netto 
na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1200 zł (200% 
kryterium dochodowego zgodnie z uchwałą Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 03.02.2023 r., które na osobę w rodzi-
nie wynosi 600 zł) oraz spełnione są przesłanki określone 
w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, m.in. bezrobocie, 
niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochro-
ny macierzyństwa lub wielodzietność.

W okresie trwania nauki szkolnej w roku 2022–2023 
program realizowany jest w postaci pomocy na pokrycie 
kosztów posiłków obiadowych we wszystkich placówkach 
oświatowych po spełnieniu powyższych kryteriów.

Osoby i rodziny zainteresowane uzyskaniem tej formy 
pomocy wsparcia, proszone są o nawiązanie kontaktu 
z pracownikami socjalnymi GOPS w Nadarzynie.
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Na podstawie art. 32 i art. 39 a ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświa-
towe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1802 ze zm.) 
gmina ma obowiązek zapewnienia nie-
pełnosprawnym uczniom bezpłatnego 
transportu i opieki w czasie przewozu 
do szkoły lub placówki oświatowej lub 
zwrot kosztów dowozu ucznia i opieku-
na na zasadach określonych w umowie 
zawartej między Wójtem Gminy Na-
darzyn a Rodzicem/Opiekunem, jeżeli 
rodzice zapewniają dowóz.

W związku z powyższym, osoby 
uprawnione powinny złożyć nastę-
pujące dokumenty:
– Wniosek o dowóz dziecka nie- 

pełnosprawnego
– Aktualne orzeczenie o potrzebie 

kształcenia specjalnego
– Aktualne orzeczenie o  nie- 

pełnosprawności
– Zaświadczenie z placówki oświa-

towej o podjęciu lub kontunuowa-
niu nauki.
Termin składania: do 14 kwietnia 

2023 r. drogą e-mailową oswiata@
nadarzyn.pl lub w kancelarii Urzę-
du Gminy w Nadarzynie (parter). 

Gminny Zespół Oświatowy – dowóz dzieci 
niepełnosprawnych w roku szkolnym 2023/2024

Szczegółowe informacje można uzy-
skać pod numerem telefonu: 22 729 
81 85 wewn. 293.

Uwaga! Dołączone do wniosku do-
kumenty zawierające dane wrażliwe 
powinny być złożone w kopercie. 
W  przypadku braku kompletu 

wymagalnych dokumentów wnio-
skodawca zostanie wezwany do uzu-
pełnienia braków.

Pliki do pobrania na stronie Biu-
letynu Informacji Publicznej Gminy 
Nadarzyn: https://bip.nadarzyn.pl/
plik,12898,wniosek-na-rok-szkolny-
2021–2022-doc.doc

Radosnych świąt Wielkiej Nocy, w zdrowiu i pełnych 
wiosennej nadziei we wszystko, co się na nowo 

odradza. Przyjemnych chwil spędzonych z bliskimi, 
trochę zadumy i dużo „smacznego” odpoczynku
życzy dyrekcja i pracownicy GOPS w Nadarzynie 
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15 marca odbył się DZIEŃ 
OTWARTY w naszym liceum

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

Niepubliczne Przedszkole i Żłobek 
Bajkowy Lasek zaprasza na logoryt-
mikę, terapię sensoryczna, logopedię. 
Od 1 marca br. prowadzimy rekrutację  
do przedszkola i żłobka, Stara Wieś ul. 
Sympatyczna 3, liczba miejsc ograni-
czona, rodziców prosimy o kontakt te-
lefoniczny 502-060-022, Marlena Chyła.

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Dziękujemy wszystkim, którzy nas odwiedzili za ogromne 
zainteresowanie naszą ofertą na przyszły rok szkolny. 

Frekwencja imponująca – jest nam 
ogromnie miło z tego powodu i mamy 
nadzieję, że z większością spotkamy 
się we wrześniu. Drugi dzień otwar-
ty dla wszystkich zainteresowanych 
rozpoczęciem nauki w naszej szkole 
odbędzie się w sobotę 22 kwietnia. 
Zapraszamy
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Lilia
Lilia, którą kupiłam 
na imieniny mamy, rosła 
w ogromnym ogro-
dzie, otoczona in-
nymi kwiatami. 
Wzrastała na żyznej gle-
bie, w ciepłych promieniach 
późnomajowego słońca. Była 
pielęgnowana przez pracującego przy 
niej ogrodnika, który regularnie ją 
podlewał i nawoził. Z natury lilia 
jest kwiatem trudnym w pielęgna-
cji, wymaga od swojego właściciela 
szczególnych umiejętności i wiedzy 
ogrodniczej, jednak – pod czujnym 
okiem i opieką – rozkwitła. W pełni 
się rozwinęła, dzięki czemu mogła 
zostać ścięta i wywieziona do pobli-
skiej kwiaciarni.

Wchodząc do sklepu w poszukiwa-
niu odpowiedniego prezentu, zauwa-
żyłam rząd wazonów wypełnionych 
ciętymi kwiatami. Przed pójściem 
do kwiaciarni nie wiedziałam nawet, 
czego szukam, jednak kiedy byłam już 
w sklepie w oczy od razu rzuciła mi 

się biała, jak się później okazało, in-
tensywnie pachnąca, lilia. Poprosiłam 

o zawinięcie jej w papier. Była 
zachwycającym kwiatem, 
stwierdziłam zatem, że 
w  pojedynkę będzie 

stanowiła wystar-
czający prezent. 
W moim odczuciu 
nie potrzebowała 

żadnych dodatkowych ozdobników, 
aby zadowolić obdarowaną nią osobę.

Przyniosłam kwiat do domu 
i dałam go solenizantce. Dokładnie 
tak, jak się spodziewałam, wywołał 
w pełni uzasadniony podziw. Z dumą 
postawiłam na jadalnianym stole 
ciężki, kryształowy wazon, wypeł-
niony mieszanką wody i odżyw-
ki do kwiatów, chciałam bowiem, 
żeby przyniesiona przeze mnie lilia 
jak najdłużej cieszyła oko. Mama 
wstawiła ją do naczynia, a chwilę 
po ustawieniu kompozycji tak, aby 
wyglądała jak najbardziej korzyst-
nie w oczach nadchodzących gości 
usłyszałyśmy przenikliwy dźwięk 
dzwonka do drzwi.

Przez cały wieczór lilia sta-
ła w  centrum zajmowanej przez 
wszystkich przestrzeni, nadając 
jej kolorytu i tworząc wokół siebie 

słodko-duszącą atmosferę, przy okazji 
stając się obiektem przepełnionych 
zauroczeniem westchnień. Mijały 
dni, a kwiat nie tracił na uroku. Za-
skakiwał mnie swoją żywotnością, 
tym, że po tak długim czasie, jak na 
ściętą, pozbawioną dostępu do gle-
by roślinę, wciąż zachwyca swoim 
wyglądem. Stał się on trwałą częścią 
domowej sfery. Przyzwyczaiłam się 
do jego obecności w ciężkim wazonie 
stojącym na środku okrągłego stołu.

Z biegiem czasu lilia zaczęła jednak 
marnieć, więdnąć. Nie pomagały jej 
dodatkowe porcje odżywki, nie po-
magało zwilżanie jej liści. Straciła cały 
swój dotychczasowy urok. Z jakiegoś 
prozaicznego, sobie tylko znanego 
powodu, nie chciałam jej wyrzucać, 
jednak jeszcze bardziej nie chciałam, 
by tak marniała na moich oczach. 
Zawinęłam ją w szary papier, do złu-
dzenia podobny do tego, w którym 
przyniosłam ją do domu, po czym, 
łamiąc ją na kilka części, wrzuciłam 
do kosza. Już nie zachwycała, nadawa-
ła się tylko do wyrzucenia. A jednak, 
pozbywanie się czegoś, co tak długo 
cieszyło oko, wywołało ledwo odczu-
walne ukłucie w głębi przywiązanego 
do jego obecności serca.

Julia Wilczak LO Nadarzyn

W ramach tegorocznego tygodnia ma-
tematycznego w młochowskiej szkole 
zorganizowano m.in. wystawę klocków 
LEGO Z ULUBIONĄ LICZBĄ, pokaz 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Młochowie

Szkolny Tydzień Matematyczny
mody cyfrowej, konkurs logiczny oraz 
rozgrywki sudoku. Uczniowie 5 klasy 
do nauki matematyki zachęcali w spe-
cjalnie przygotowanym przedstawieniu.
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Punkt Parafialnego Zespołu CARITAS 
mieści się na piętrze w budynku para-
fialnym 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

8 marca 2023 świętowaliśmy Dzień Kobiet i Męż-
czyzn. Spotkanie rozpoczęliśmy warsztatami, 
prowadzonymi przez koleżankę seniorkę Urszulę 
Klotz, na których wykonaliśmy wiosenne kwiaty 
do przydrożnych kapliczek.
Druga część spotkania odbyła się przy kawie, herbacie, 
smakowaniu własnych wypieków oraz słuchaniu składanki 
ulubionych przebojów z lat młodości, przygotowanej przez 
wolontariusza Michała Masłowskiego.

Miłą niespodziankę sprawili nam przybyli, z pękiem 
róż i słodkościami, goście: Dariusz Zwoliński, wójt gmi-
ny, Janusz Rajkowski, zastępca wójta, Edyta Gawrońska, 
sekretarz gminy, Tomasz Muchalski, wieloletni przyjaciel 
Caritas, Krystyna Masłowska, dyrektor GOPS oraz ks. 
Andrzej Wieczorek, proboszcz i opiekun parafialnego 
Caritas. Miłym zaskoczeniem była również wizyta z ży-
czeniami Marcina Kwiatkowskiego, komendanta policji 
który dwa tygodnie wcześniej prowadził dla nas spotka-
nie na temat bezpieczeństwa seniorów. Podsumowując, 
kolejna środa w klubie „ U Klemensa” upłynęła w miłej, 
radosnej, serdecznej atmosferze.

Spotkania Klubu Seniora „U Klemensa” są otwar-
te, odbywają się w środy w godz. 10.00–12.00 w sali 

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie

Klub Seniora „U Klemensa”
klementyńskiej (w środę 5.04.2023 w Wielkim Tygodniu 
nie ma spotkania). Serdecznie zapraszamy.

PZ Caritas Stefania Łęcka 

Szanowni Państwo, Drodzy Parafianie, 
Mieszkańcy gminy Nadarzyn

Dziękując z całego serca za każdą formę wsparcia 
działalności parafialnego Caritas. Życzymy Państwu 

zdrowych, pogodnych, błogosławionych świąt 
wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją 

i miłością, serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i przyjaciół, oraz wesołego „Alleluja” –

wolontariusze PZ Caritas

Wiadomości Nadarzyńskie 03 (286) marzec 2023
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Pani
Ewie Przewłockiej

wyrazy głębokiego współczucia
z powodu śmierci

TATY
składają

dyrekcja i pracownicy
Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie

Pani

Grażynie Nasiłowskiej
wyrazy głębokiego żalu i współczucia 

z powodu śmierci męża
składają dyrektor i pracownicy Publicznego 

Przedszkola w Wolicy.

Drodzy Parafianie
Niech tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa stanie 
się źródłem nadziei, radości i pokoju. Niech dojrzewa 
nasza wiara w zwycięstwo dobra nad złem, miłości 
nad nienawiścią i obojętnością. Obyśmy potrafili 
rozpoznać rysy Zmartwychwstałego w twarzach 

ludzi, których spotykamy, na co dzień. Obfitych łask 
i błogosławieństw od Chrystusa Zmartwychwstałego 
Drogim Parafianom, oraz przybyłym Gościom życzą
księża z Parafii pw św. Klemensa PM w Nadarzynie

Pani

Katarzynie Osińskiej
wyrazy głębokiego współczucia

z powodu śmierci
MAMY

składają dyrekcja i pracownicy Szkoły Podstawowej 
im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie
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Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

Czy to w ogóle możliwe? Można spróbować 
i zacząć od wizyty w Bibliotece w Nadarzynie i 
spotkania z robotami Photon. Wprawdzie nasze 
roboty same z siebie nic nie mówią, ale w pe-
wien sposób można wejść z nimi w interakcje.

Photony mają czujniki dźwięku, światła, dotyku i kontrastu, 
mierzą dystans dzielący ich od przeszkód i przejechaną 
odległość. A za pomocą dźwięków i zmiany kolorów dadzą 
znać o wynikach swoich pomiarów. Można nimi sterować 
za pomocą aplikacji na telefonie lub tablecie. Aby zacząć 
nie trzeba wcale dużej wiedzy informatycznej.

Warsztaty
28 marca rozpoczęliśmy  

cykl warsztatów dla dzie-
ci i młodzieży z podstaw 
programowania. Warsztaty 
przeznaczone są dla dzieci 
w wieku 8–11 i 12–14 lat, 
które jeszcze nie pozna-
ły możliwości Photonów 
i chciałyby w trakcie 4 kolejnych spotkań nauczyć się 
prostych komend pod okiem instruktorki. A potem? Kto 
wie, może będzie to wstęp do nowej pasji.

Edukacja domowa
W pierwszej połowie kwietnia odbędą się warsztaty dla 

dzieci, które kształcą się w edukacji domowej. Planujemy 
jedno dłuższe spotkanie z instruktorką, bez podziału 
na grupy wiekowe. Nasi czytelnicy, którzy uczą się w ten 
sposób, mogą skorzystać z robotów Photon i tabletów lub 
własnych urządzeń. Zapraszamy też do sprawdzenia innych 
naszych zasobów – lektur i książek popularnonaukowych. 
Tematy i tytuły łatwo znaleźć w elektronicznym katalogu 
biblioteki, a potem wypożyczyć lub skorzystać na miejscu.

Jak dogadać się 
z robotem?

Samodzielne korzystanie
Zajęcia mają być wprowadzeniem do późniejszej sa-

modzielnej pracy z Photonem. Nasze roboty, poza za-
planowanymi zajęciami, są do dyspozycji czytelników. 
Po szczegóły zapraszamy do naszych placówek w Nada-
rzynie i Młochowie.

Małgorzata Jaskólska-Zduńczyk

KULTURA
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Jak dogadać się 
z robotem?
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Nadarzyński Ośrodek Kultury

I to wszystko 
zamienia się w taniec

W kwietniu w Kinie Nokowym filmowa opowieść o Feliksie 
Fibichu, tancerzu i aktorze żydowskiego pochodzenia, który 
po 50 latach wraca do kraju swojego dzieciństwa, by poprzez 
taniec uczyć młodych polskich Żydów utraconej tradycji. Po-
nadosiemdziesięcioletni wówczas Fibich zachwyca widzów 
tańcem i wzrusza przejmującymi opowieściami o swoim życiu 
i wspólnej historii.

Po projekcji zapraszamy na spotkanie 
z autorką tego niezwykłego dokumen-
tu, Henryką Dobosz-Kinaszewską, 
polską dziennikarką, redaktorką 
i reżyserką filmów dokumentalnych. 
Zapraszamy 14 kwietnia na godzinę 
19:00 do siedziby NOK.

WSTĘP WOLNY!

I to wszystko zamienia się w taniec
reżyseria: Henryka Dobosz-Kina-
szewska, Adam Kinaszewski
gatunek: dokumentalny
produkcja: Polska, 2009
czas trwania: 44 min.

Film opowiada o życiu Feliksa Fibi-
cha, tancerza i aktora żydowskiego 
pochodzenia, który w 1949 r. opuścił 
Polskę wraz żoną Judytą Berg, znaną 
przed wojną w Warszawie tancerką 

– pokaz filmu i spotkanie z autorką 
Henryką Dobosz-Kinaszewską

KULTURA
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i choreografką (autorką choreogra-
fii do „Dybuka”, najwybitniejszego 
przed wojną żydowskiego filmu). Po-
nad 80-letni Feliks Fibich powraca 
do Polski po 50 latach nieobecności 
w kraju swego dzieciństwa, by uczyć 
odradzającą się społeczność żydowską 
kultury jidysz i tańca.

Źródło: https://www.facebook.com/
events/2232036776983142/?acontext
=%7B%22event_action_history%22%
3A[%7B%22surface%22%3A%22pag
e%22%7D]%7D

Henryka Dobosz-Kinaszewska – ur. 
w 1940 roku, polska dziennikarka, 
redaktorka, reżyserka filmów doku-
mentalnych, przez ponad 40 lat zwią-
zana z Gdańskiem. Od sierpnia 1980 
roku zaangażowana w działalność 
„Solidarności”. Brała udział w straj-
ku sierpniowym 1980 r. w Stoczni 
Gdańskiej. W stanie wojennym pub-
likowała w wielu wydawnictwach 
podziemnych, a także w prasie kato-
lickiej. W latach 90. w TVP Gdańsk 
prowadziła stały program o artystach 

Trójmiasta. Scena-
rzystka i  reżyserka 
filmów dokumental-
nych o tematyce kul-
turalnej, filmowych 
portretów ludzi kul-
tury („Komu skrzypce, 
a komu futerał”), do-
kumentów związanych 
z polską historią naj-
nowszą („Kryptonim 
Inspirator”, „O tych, 
którzy budowali po-
mnik” – o  budowie 
Pomnika Poległych 
Stoczniowców). W jej 
twórczości ważne miejsce zajmu-
je temat polsko-żydowski, współ-
autorka cyklu dokumentalnego 
„Warszawa. Pejzaż z  Singerem”. 
Wyróżniona m.in. Medalem Soli-
darności za działalność podziemną 
i Medalem Mściwoja II za wybitne 
zasługi w dziedzinie kultury. Laure-
atka nagród dziennikarskich, w tym 
trzykrotnie nagród Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich.

Na podstawie:
https://www.facebook.com/event

s/2232036776983142/?acontext=%7
B%22event_action_history%22%3A
[%7B%22surface%22%3A%22page
%22%7D]%7D

https://polin.pl/pl/wydarzenie/i-
-to-wszystko-zamienia-sie-w-taniec

https://pl.wikipedia.org/wiki/
Henryka_Dobosz-Kinaszewska
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Projekt nr RPMA.05.03.00-14-g820/20 realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V – Gospodarka przyjazna środowisku, Działanie 5.3 – Dziedzictwo kulturowe

Uznany przez krytykę za jed-
nego z najlepszych polskich 
wokalistów i interpretatorów 
piosenki literackiej. Swoją 
twórczością, stylem śpiewa-
nia i gry na gitarze stworzył 
odmienny nurt piosenki poe-
tyckiej, nie mieszczący się 
w obecnych ramach tego ga-
tunku. Artysta unika rozgłosu 
medialnego, skupiając swoją 
działalność na koncertach. 
Wziął udział w ponad dwudzie-
stu konkursach i festiwalach, 
które w większości wygrał, 
zdobywając nie tylko uznanie 
krytyki, ale co najważniejsze, 
publiczności. Stworzył muzykę 
do ponad trzydziestu utworów. 
Większość z nich to klasycz-
ne wiersze takich autorów jak 
Adam Asnyk, Stanisław Gro-
chowiak, Tadeusz Miciński, 
Anna Achmatowa, Federico 
Garcia Lorca, Julian Tuwim, 
Krzysztof Karasek, Marek 
Grala, Grażyna Małkowska, 
Adrianna Szymańska, Woj-
ciech Fułek, Krzysztof Cezary 
Buszman.

Znajomość i przyjaźń z Krzysztofem 
Cezarym Buszmanem zaowocowała 
nagraniem materiału dźwiękowego do 
jego wierszy pt. „ZABIJANIE CZASU”, 
wydanym przez Polskie Radio w 2003 
roku. W 2017 roku ukazał się drugi 
album artysty „Horyzont zdarzeń”.

Jarosław Chojnacki jest autorem 
piosenki do filmu pt. „Małopole czyli 
świat” w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego, 
nakręconego w 2000 roku oraz trzech 
teledysków do utworów – „Modlitwa 

Jarosław Jar Chojnacki
w podróży”, „Bo zawsze przecież” i „Za-
bijanie czasu”. Teledyski prezentowane 
były w TV Polsat, TVP Polonia, TV4. 
Jego aranżacja wiersza Krzysztofa Ceza-
rego Buszmana „Nie wracajmy jeszcze 
na ziemię” stała się w 2008 roku hym-
nem Przystanku PaT.

Występował w projektach między-
narodowych takich jak VIII Forum 

Kina Europejskiego w Łodzi, czy Fe-
stiwal Multimedialny Mediawave-
-Another Connection.

Na  co dzień współpracuje ze 
Studenckim Teatrem „Cezar” w Ol-
sztynie oraz zajmuje się tworzeniem 
widowisk multiwizyjnych, prowadze-
niem i reżyserią koncertów, a także 
fotografią (malowanie światłem).

Wiadomości Nadarzyńskie 03 (286) marzec 2023

KULTURA



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

14 marca odbyła się VI Gala 
Sportu Gminy Nadarzyn. Punk-
tualnie o 18.00 gości przywitali 
gospodarze imprezy: Dariusz 
Zwoliński, wójt gminy Nada-
rzyn, Dariusz Maranowski, 
dyrektor Gminnego Ośrodka 
Sportu w Nadarzynie oraz za-
proszeni goście: Izabela Stel-
mańska, zastępca dyrektora 
Departamentu Kultury, Pro-
mocji i Turystyki Samorządu 
Województwa Mazowieckiego 
oraz Marta Jendernalik-Dybała, 
z ramienia Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie.

Nagrodzono i wyróżniono dwieście 
dwadzieścia pięć osób – zawodniczki 
i zawodników, trenerów oraz działaczy 
sportowych, związanych z klubami 
sportowymi działających na terenie 

gminy, a  także mieszkańców na-
szej gminy.

W gali uczestniczyli przedstawiciele 
nadarzyńskich klubów:
GLKS Nadarzyn
MUKS Start Nadarzyn
UKS Kolarz Nadarzyn

Akademia Sportu Milan Sport
Klub Sportowy Nadarzyn
Klub Sportowy „Czarne Lwy” Tae-
kownodo Olimpijskie
oraz pracownicy Gminnego Ośrodka 
Sportu w Nadarzynie a także osoby, 
które złożyły indywidualne wnioski 
o nagrody i wyróżnienia.

Gala Sportu
Gminy Nadarzyn

SPORT
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Nagrody i wyróżnienia wręczyli go-
spodarze imprezy:
Dariusz Zwoliński, wójt gminy 
Nadarzyn,
Janusz Rajkowski, zastępca wójta gmi-
ny Nadarzyn,
Dariusz Maranowski, dyrektor Gmin-
nego Ośrodka Sportu w Nadarzynie.

A także zaproszeni goście:
Paweł Zagumny, mistrz świata w piłce 
siatkowej,
Piotr Graban, trener Projektu 
Warszawa,
Jerzy Brodawka, mechanik kadr na-
rodowych w kolarstwie,
Jakuba Wawrzyniak, były reprezentant 
Polski w piłce nożnej,
Jacek Gembal, legendarny trener 
koszykówki,
Piotr Kurkus, wielokrotny zdobyw-
ca pucharu świata, pucharu Europy, 
mistrzostw świata w kategorii NO 
GI oraz GI.

Nagrodzeni zostali:
lekkoatletki UKS Rusiec:

Lena Kapeta,Anna Napiórkowska, 
Nela Kędzior, Jan Kulerski, Julia Przy-
bysz, Emilia Przybysz, Nicole Zurek, 
Vlada Kyrychenko, Olga Józefacka, 
Alicja Reichman, Karolina Górska, 
Agnieszka Górska, Kornelia Ciąćka, 
Julia Ciąćka, Lena Rosa
piłkarki i piłkarze MILAN SPORT:

Aleksandra Ruszczyk, Lena Ka-
mińska, Sara Nyc, Julia Milankiewicz, 
Krzysztof Badowski, Iwo Palmowski, 
Tymon Palmowski, Antoni Kuszkow-
ski, Tymon Kuszkowski, Jan Kosz, 
Dawid Sapijaszko, Dominik Sierocki, 
Ezel Danisikkaya, Jakub Balsam, Jerzy 
Grochal, Kamil Wierzbicki, Antoni 
Maćkowiak, Wojciech Orlikowski, 
Bartosz Chrzanowski
piłkarki i piłkarze GLKS Nadarzyn:

Jakub Boroń, Jakub Bryła, Filip 
Cebula, Antoni Dąbrowski, Mateusz 
Dondalski, Szymon Legucki, Kon-
rad Majewski, Patryk Marcinkowski, 
Mikołaj Matysiak, Oskar Pawlisiak, 
Wojciech Poterek, Jakub Sarwacki, 
Paweł Staszewski, Stanisław Stroiński, 
Jakub Trela, Aleksander Augustyn, 
Antoni Bińkowski, Jakub Bogusz, Jan 

Boniecki, Paweł Boroń, Jan Chro-
stek, Jakub Czyż, Emre Danisikkaya, 
Bartosz Homontowski, Krzysztof 
Jabłoński, Filip Kalinowski, Oskar 
Kharel, Adam Kowalski, Oliwier 
Książek, Leszek Lewński, Łukasz 
Matyjasek, Mateusz Matysiak, Maciej 
Muszyński, Przemysław Niemyjski, 
Adrian Nowak, Kacper Owsiany, Oli-
via Peprna, Aleks Pinkowski, Kirył 
Popik, Adrian Pszczółkowski, Artur 
Rosłoniec, Mikołaj Skowroński, Mi-
chała Sokolnicki, Dawid Szopa, Ma-
teusz Tajak
Zawodnicy KS Nadarzyn:

Filip Kostecki, Adam Kostecki, 
Maksymilian Nawarski, Marek Kli-
nowski, Paweł Klinowski, Filip Fran-
kowski, Kamo Avetisyan, Mateusz 
Sarniak
Zawodnicy UKS Kolarz Nadarzyn:

Antoni Klimkiewicz, Krzysztof 
Paziewski, Zofia Jakubowska, Pola 
Błońska, Mikołaj Krasuski, Wiktor 
Sobala, Julian Kaczmarek, Szymon 
Ciupiński, Tadeusz Michalski, Jago-
da Radzio, Jacek Pałka, Zofia Pugar, 
Maria Szołucha, Kastus Jakautsou
Zawodniczki MUKS Start Nadarzyn:

Dorota Sass, Daria Duralak, Blan-
ka Kusińska Piotr Zioło, Katarzyna 
Ślifirczyk, Paulina Krzysiek

Zawodniczki UKS Rusiec, sekcja piłki 
ręcznej:

Michalina Cygan, Wiktoria Demkie-
wicz, Emilia Jeleń, Nikola Kuśmierzak, 
Joanna Lorens, Gabriela Rosłoń, Wanda 
Stochlak, Oliwia Tajak, Ewa Wiergow-
ska, Kinga Wiergowska, Alicja Banasiak, 
Klara Cygan, Zofia Frątkiewicz, Zuzan-
na Głowacka, Maria Lorens, Amelia 
Miernik, Emilia Omen, Emilia Osial, 
Magdalena Przystupa, Nadia Rosłoń
Zawodnicy UKS Rusiec, piłka ręczna:

Gustaw Betke, Aleksander Błaszczak, 
Szymon Burski, Filip Buczkowski, Bar-
tłomiej Górski, Nataniel Kępa, Mate-
usz Kiełbaszewski, Mateusz Korzybski, 
Bartosz Krawczyk, Bruno Kuch, Szy-
mon Miś, Aleksander Osial, Antoni 
Romsicki, Bartłomiej Sieczka, Patryk 
Sieczka, Piotr Szwarcberger, Krzysztof 
Tanowski, Kamil Tobis, Maksymilian 
Woźniak, Mateusz Łykowski
Zawodniczki sekcji siatkówki GLKS 
Nadarzyn:

Gabriela Jarzynka, Aleksandra Sowa, 
Gabriela Ryczwolska, Izabela Grzelak, 
Aleksandra Dąbrowska, Anna Siwik, 
Aleksandra Bajan, Barbara Basińska, 
Aleksandra Dalach, Wiktoria Dalach, 
Agata Kozłowska, Maja Krzemińska, 
Lena Kwietniewska, Gabriela Milewska, 
Dominika Pastuszka, Kaja Rostowska, 

31



Jubileusz nadarzyńskiej siatkówki

Przed nami kolejne organizacyjne wy-
zwanie. Już niebawem kolejna edycja 
Jubileuszu Nadarzyńskiej Siatkówki. 
Tym razem dziewczynki z różnych 
stron Polski będą rywalizować pomię-
dzy sobą w kategorii dwójek, trójek 
i czwórek.
22 kwietnia 2023 r. – turniej w kategorii 
trójek (rocznik 2011 i młodsze),
23 kwietnia 2023 r. – turniej w kategorii 
dwójek (rocznik 2012 i młodsze),
23 kwietnia 2023 r. – turniej w kategorii 
czwórek (rocznik 2010 i młodsze).

Liczba nadesłanych zgłoszeń dopisa-
ła, gdyż będziemy gościć zawodniczki 
z dwunastu województw. Zapowiada się 
dużo grania, co po raz kolejny cieszy 
nas jako organizatorów i miłośników 
młodzieżowej rywalizacji fair play. 
W wydarzeniu udział weźmie prawie 
600 zawodniczek reprezentujących 
140 zespołów. Partnerami wydarze-
nia będą: gmina Nadarzyn, samorząd 
województwa mazowieckiego, powiat 
pruszkowski, Mago S.A., Scania Polska, 
Platinet, Blachy Piotrkowicz, Akade-
mia Trenerów Siatkówki – Piotr Gra-
ban, Trening Wyskoku, Euro Power 
Centrum, Informator Stolicy, Gminny 
Ośrodek Sportu w Nadarzynie, Drukar-
nia SART, Flesch Mazowsza, Radio Bo-
goria, SODO factory, FIZJOVOLLEY.

Katarzyna Serwin, Anna Wrońska, 
Wiktoria Zantonowicz, Joanna Bo-
rek, Sara Souliah, Liliana Siłka, Kinga 
Wrońska, Julia Dębowska
GLKS, Sekcja Sporty Walki/ MMA:

Daniel Maladyn, Pan Jakub Sklar-
czyk, Pan Jakub Leżyński, Pan Kacper 
Bieńkowski
Pracownicy GOS Nadarzyn:

Małgorzata Sałagan Zimny, Wi-
told Siwiec
osoby zgłoszone poprzez indywidu-
alne wnioski:

Natalia Struzik, Gabriela Dębowska, 
Gabriela i Kacper Jankowscy, Maria 
Czerepińska, Aleksandra Kwiatkowska 
oraz Michalina Skoczylas.

Nagrodzenie trenerzy oraz działacze:
Adam Grabowski, Jaroslaw De-

mentiew, Klaudia Jagusiak, Michał 

Jagusiak, Carols Benitez, Patryca 
Rybak, Adrian Zabłocki, Łukasz 
Majkowski, Paweł Milankiewcz, 
Blanka Sawicka, Jacek Nowocień, 
Łukasz Milankiewicz, Marcin Ku-
siński, Piotr Witkowski, Klaudia 
Kusińska, Ireneusz Brach, Piotr Mi-
chalski, Robert Chlebowski, Jakub 
Stecko, Piotr „Kotlet” Kurkus, Piotr 
Napiórkowski.

Pierwszy raz w historii nadarzyńskiej 
gali sportu wręczono podziękowania 
dla instytucji i firm, które wspierają 
nasze kluby sportowe. Podziękowania 
powędrowały do:

Departamentu Kultury, Promocji 
i Turystyki Samorządu Wojewódz-
twa Mazowieckiego, Departamentu 
Edukacji i Sportu Samorządu Woje-
wództwa Mazowieckiego, Starostwa 

Powiatowego w Pruszkowie i do firm: 
Blachy Piotrkowicz, Scania Polska, 
MAGO S.A, PLATINET, EBEJOT, 
EURO POWER DEVELOPMENT, 
SART, MJB Sport, TVB, Avanti, Cars 
Collection, FLESCH POLSKA, FI-
ZJOVOLLEY, a także Fundacji LOT-
TO, Akademii Trenerów Siatkówki 
Piotr Graban, ITC GROPU Polska, 
Sodo Factory oraz pana Marcina 
Kalickiego, redaktora Informatora 
Stolicy.

VI Galę Sportu swym honorowym 
patronatem objął pan Krzysztof 
Rymuza, starosta pruszkowski.

Serdecznie gratulujemy wszystkim 
nagrodzonym!

Tekst i fot. GOS Nadarzyn
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Pod koniec lutego zawodniczki z grupy trenera Carlosa gościły na trenin-
gach argentyńskiego zawodnika – Bruno Romanuttiego. Grający na pozycji 
atakującego zawodnik w swej bogatej karierze osiągnął m.in. z reprezentacją 
Argentyny srebrny medal mistrzostw Ameryki Południowej oraz doceniony 
został jako najlepszy atakujący ligi argentyńskiej w sezonie 2012/2013.

Dziękujemy za odwiedziny i wspólnie spędzony czas. Zapraszamy ponownie!

Bruno Romanutti
gościem GLKS Nadarzyn

W weekend 4–5 marca odbył 
się pierwszy turniej ligowy 
minisiatkówki – Kinder Joy of 
moving.
W sobotę na parkiecie w Mię-
dzyborowie zaprezentowały 
się zawodniczki „czwórek”. 
Nasza pierwsza ekipa zakoń-
czyła zmagania na 3 miejscu 
w grupie i kolejny turniej zagra 
w I lidze! Za to druga ekipa, któ-
ra gra kilka lig niżej, wygrała 
wszystkie mecze.

W następnym turnieju zagra w 2 lidze. 
GLKS II wygrał 3 spotkania z 7, co daje 
nam walkę w II lidze. GLKS III wy-
grał 4 spotkania z 7 i pokazał solidną 
grę do ostatniej piłki. GLKS IV, czyli 
najmłodszy zespół z całego składu 
trenerki Marty Filipowicz zanotował 
dwie wygrane na siedem, niejedno-
krotnie pokazując starszym koleżan-
kom super grę. Wszystkie zawodniczki 
zostawiły na boisku swoje serduszka, 
pokazując, że na wiele je jeszcze stać.

Następnie po rywalizacji „dwójek” 
przyszedł czas na prezentację swoich 
umiejętności w kategorii „trójek”. Był 
to pracowity weekend, bo dokładnie 
o 20.20 zakończyliśmy ostatni mecz. 
Obie „trójki” spisały się świetnie, dzięki 
czemu kolejny turniej zagrają w I i II 
lidze! Kolejne doniesienia już niedłu-
go, bo następny turniej rozgrywek 
Kinder odbędzie się 25–26 marca.

Tekst i fot. GLKS Nadarzyn

Pracowity weekend
z minisiatkówką

W niedzielę najpierw na parkiecie 
rządziły „dwójeczki”. GLKS Nada-
rzyn I, po walce w mocno obsa-
dzonej I lidze, zanotował na swoim 
koncie 6 porażek i jedną wygraną. 
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Zawodnicy UKS Kolarz wzięli 
udział w zawodach Pucharu 
Polski w KolarstwieTorowym, 
przygotowanych dla juniorów 
i elity które odbyły się pod ko-
niec lutego w Pruszkowie.

Puchar Polski rozgrywany w formule 
OPEN dla kobiet, to nie tylko ogromne 
wyzwanie dla młodych zawodników 
ale również możliwość sprawdzenia 
swoich umiejętności z najlepszymi 
w Polsce. Start w sprincie klasycznym 
zawodniczka UKS Kolarz, Jagoda Ra-
dzio, zakończyła na 15 miejscu w kla-
syfikacji open (z elitą kobiet włącznie).

Dzień później startowali junio-
rzy i juniorki młodsze. W elimina-
cjach do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży – Mistrzostw Polski w tej 
kategorii wystartowało ok. 70 za-
wodników i około 50 zawodniczek, 
w tym Krzysztof Paziewski, Wiktor 
Sobala i Jacek Pałka. Sobotnie starty 
rozpoczęli od kwalifikacji, które bez-
pośrednio wpływały na ciąg dalszy 

Start w Pucharze Polski 
na początek sezonu startowego

ich rywalizacji. Po rundzie kwalifi-
kacji omnium, każdy z nich znalazł 
się w innej grupie: Krzyś rywalizował 
w głównej stawce (omnium A), Wiktor 
w drugiej grupie (omnium B), a Jacek, 
po wywrotce w wyścigu, trafił do trze-
ciej grupy (omnium C). Ze względu 
na liczne otarcia, nie kontynuował 
rywalizacji w omnium. Krzysztof zajął 
21. miejsce. Wiktor dzięki aktywnej 
postawie ukończył rywalizację na 6. 
miejscu w swojej grupie (31. ogółem). 
W sprincie Krzyś zajął 11 miejsce.

Na podstawie FB. UKS Kolarz Nada-
rzyn: fot. UKS Kolarz Nadarzyn
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Ferie po siatkarsku
Ferie po raz kolejny stały się 
świetną okazją dla siatkarek,aby 
wypełnić swój wolny czas swoją 
pasją – siatkówką. Podczas ferii 
organizowaliśmy m.in. warszta-
ty dla grupy 2013–2014. 

nimi znalazło się też miejsce na zajęcia 
z hiszpańskiego, zabawy integracyjne 
czy zajęcia plastyczne.

Starsze dziewczyny pod opieką trene-
rów Klaudii i Michała Jagusiaków oraz 
Filipa Kołpaka miały okazję odwiedzić 
Sulejów i okolice. Pomimo ciężkiej pracy 
podczas obozu, nie zabrakło też czasu 
na regenerację i integrację grupy, co jest 
nieodłącznym elementem tworzenia 

zgranej drużyny młodziczek, ale i kon-
tynuacją przygody z minisiatkówką.

Frekwencja nie dopisała tak bardzo jak 
byśmy chcieli, chociażby ze względu 
na okres chorobowy. Mimo tego war-
sztaty przepełnione były dobrą zabawą, 
treningiem motorycznym, akrobatyki 
oraz siatkówki. W przerwie pomiędzy 

Trener jest odpowiedzialny za 
nauczanie graczy podstaw, zasad 
i taktyki gry, a także za pomaganie 
zawodnikom w stałym rozwijaniu 
umiejętności i strategii działania 
na boisku. Trener nieustannie po-
daje wskazówki i udziela wsparcia 
zawodnikom zarówno podczas ich 
gry boisku, jak i poza nim.

Rola dobrego trenera wykracza 
daleko poza nauczanie technicznych aspektów gry. Potrafi on być również 
doskonałym mentorem, wzorem do naśladowania i liderem dla swoich graczy. 
Pomaga też budować spójność i jedność zespołu, tworzyć pozytywną kultu-
rę zachowań w zespole. Trener jest kluczowym członkiem każdej drużyny 
siatkarskiej.

Tak więc wszystkim trenerom składamy podziękowania za wszystko, co robią, 
aby zaprowadzić zawodników na szczyty ich możliwości i ku zwycięstwom. 
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