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Wiadomości Nadarzyńskie

Szanowni Państwo,
za nami kolejny miesiąc i na-

stępne zrealizowane zadania. Na 
wniosek mieszkańców, progi zwal-
niające oraz znaki ograniczenia pręd-
kości pojawiły się na ulicy Żwirowej  
w Ruścu. Dzięki oświetleniu ulicz-
nemu jaśniej jest na ul. Brackiej  
w Starej Wsi. Systematycznie wy-
dłuża się sieć ścieżek rowerowych,  
a Parkuj i Jedź w Nadarzynie ro-
śnie w oczach. Wkrótce mieszkańcy 
Urzuta będą mogli na dobre poże-
gnać szamba, a to za sprawą budo-
wanej kanalizacji. W Młochowie 
kształtów nabiera rozbudowywana 
oczyszczalnia.

Rozwój gminy odzwierciedla wy-
sokie miejsce w ogólnopolskim ran-
kingu „Wspólnoty” dot. wydatków 
inwestycyjnych – jednym z najważ-
niejszych zestawień pokazujących 
aktywność samorządów w Polsce 
(w latach 2016 - 2019) Gmina Nada-
rzyn zajęła 22 miejsce. Czwarte 
wśród gmin mazowieckich, pierw-
sze zaś w powiecie pruszkowskim. 
Nasi sąsiedzi: Michałowice 28 m.; 
Raszyn 48m.; Lesznowola 271 m.

W tworzeniu rankingu brano pod 
uwagę całość wydatków majątko-
wych poniesionych w ciągu ostat-
nich trzech lat. 

Jednak wrzesień to przede 
wszystkim początek roku szkolne-
go. W miarę potrzeb zostały wyre-
montowane placówki oświatowe. 
Uczniowie z naszej gminy zajęcia 
szkolne rozpoczęli w odświeżonych 
pomieszczeniach. Sporo wysiłku 
kosztowało takie zorganizowanie 
pracy placówek, aby wynikające ze 
zmian w oświacie przyjęcie dwóch 
roczników nie miało negatywnego 
wpływu na warunki nauki. Wspo-
mniana reforma oświaty stanowi 
także wyzwanie finansowe. Pensje 
nauczycieli powinno płacić państwo 
w ramach przekazywanej gminom 
subwencji oświatowej. Otóż nie 
płaci tyle ile powinno i coraz głę-
biej sięga do kasy samorządu. Dziś  
z kasy gminnej płacimy już nie tylko 
za energię, dowóz dzieci do szkół, 
zatrudnienie administracji szkolnej, 
środki czystości, wyposażenie pra-
cowni, utrzymanie świetlicy, peda-

gogów, logopedów, czy pielęgniar-
ki, dokładamy się także do pensji 
nauczycieli ponieważ subwencja 
oświatowa nie pokrywa ich wyna-
grodzenia. To, że samorządy się na 
to „godzą” świadczy o ogromnej 
odpowiedzialności rad i włodarzy 
za sytuację oświaty i potrzebę utrzy-
mania wysokiego poziomu edukacji 
na swoim terenie. Odbywa się to 
jednak kosztem innych zadań, bu-
dżety nie są z gumy. Przykładowo 
zwiększona subwencja oświatowa 
wystarczy tylko w 70% na pokrycie 
wprowadzonych podwyżek (m.in. 
nie uwzględnia zwiększenia pensji 
dla nauczycieli przedszkoli). Ozna-
cza to, że w grudniu zabraknie ok. 
130.000 zł. na wynagrodzenia dla 
nauczycieli, jednak środki na ich 
wypłacenie będziemy musieli wy-
gospodarować w budżecie.

Kontynuując temat budżetu gmi-
ny. Przez wiele lat wysokość więk-
szości podatków lokalnych w naszej 
gminie była stała. Obecna sytuacja 
makroekonomiczna kraju i ogólna 
sytuacja w samorządach wymusza 
zmiany. W wielu miejscowościach 
podwyżki wprowadzane są syste-
matycznie. Nas to również czeka  
i w przyszłym roku nie unikniemy 
wyrównania podatków przynaj-
mniej do poziomu inflacji.

Odchodząc od tematów oświaty 
i finansów ostatni miesiąc obfito-
wał w różnorodne inicjatywy. W 
Młochowie obchodziliśmy Święto 
Plonów, które w polskiej tradycji 
jest czasem radości i podzięko-
wań: Panu Bogu za plony, ludziom 
za trud. Na cmentarzu parafialnym 
w Nadarzynie, przy kwaterze po-
ległych we wrześniu 1939 roku 
uczciliśmy 80. rocznicę wybuchu II 
wojny światowej. W ramach Naro-
dowego Czytania wspólnie czyta-
liśmy „Katarynkę” Bolesława Pru-
sa. Miałem przyjemność wręczyć 
Perły i Super Perły znakomitym 
mieszkańcom gminy. Zostałem za-
proszony na spotkania do siedmiu 
sołectw, podczas których miałem 
okazję poznać potrzeby ich miesz-
kańców. Wiele z nich postaram się 
umieścić w projekcie przyszłorocz-
nego budżetu. Na stadionie GOS  

w Nadarzynie miał miejsce dorocz-
ny bieg organizowany przez Sto-
warzyszenie Osób Niepełnospraw-
nych „Szlakiem Tęczy”, na kortach  
w Nadarzynie odbył się organizo-
wany przez Śliwiński Sport Turniej 
Tenisa Ziemnego o Mistrzostwo 
Nadarzyna. W świetlicy w Rozalinie 
odbył się Turniej Strzelecki organi-
zowany przez sekcję strzelecko-
-obronną GOS. Obchodziliśmy 15. 
jubileusz Stowarzyszenia Gmin Za-
chodniego Mazowsza „Mazovia”. 
Odbył się VI Memoriał Daniela Ko-
łakowskiego i Filipa Wojcieszaka  
w piłce koszykowej mężczyzn. Plac 
Poniatowskiego opanował Szczep 
Harcerski Wataha, który zorganizo-
wał VI już gminną Grę Historyczną. 
Kibicowaliśmy naszym podczas 
międzynarodowego meczu piłki 
ręcznej w kategorii juniorek Polska 
– Czechy. Nasza młodzież regular-
nie startuje w wielu dyscyplinach 
sportowych m.in. piłce nożnej, te-
nisie stołowym, piłce siatkowej 
czy zawodach kolarskich. VII raz 
„Pomaszerowaliśmy po Zdrowie  
z GOS-em”. W Młochowie odbył się 
festyn odpustowy oraz wmurowanie 
kamienia węgielnego pod nowy ko-
ściół. Kolejny festyn „Mniej Mar-
nujesz - ziemię ratujesz” miał miej-
sce na hali GOS na ul. Sitarskich.  
W bibliotece w Nadarzynie re-
gularnie spotykają się wielbicie-
le planszówek. W auli LO odbył 
się otwarty wykład z dietetykiem, 
Mieszkańcy mieli okazję przebadać 
się w placówkach SPG ZOZ w ra-
mach V Nadarzyńskiego Tygodnia 
Zdrowia. Z kolei w ramach Salo-
nu Poezji „Powstanie Warszawskie 
1944” czytał Łukasz Nowicki.
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I n w e s t y c j e

Zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie 
małej architektury na działce o nr ew. 947  

i 949 w m. Strzeniówka. W ramach projektu  
„Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infra-

struktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycz-
nej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka”  

w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdraża-
nie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność”  
objętego PROW na lata 2014 – 2020

W Strzeniówce w najbliższym czasie zostanie za-
gospodarowany teren zielony. Powstanie plac zabaw, 
flowpark, alejki rekeracyjne - termin realizacji do dnia 
30.10.2019 r.

Zagospodarowanie  
terenów zielonychZakończono budowę oświetlenia przy ul. Rosy  

w Kajetanach i ul. Brackiej w Starej Wsi.

Oświetlenie
 uliczne

W ostatnim czasie została zamontowana wiata 
rowerowa przy Szkole Podstawowej w Ruścu.

Budowa wiaty rowerowej w miejscowości  
Rusiec, dofinansowana ze środków budżetu  

Województwa Mazowieckiego w ramach 
„MIAS MAZOWSZE 2019”

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

ul. Bracka w Starej Wsi

Gmina pozyskała dofinasowanie na budowę boiska 
wielofuncyjnego, które zostanie wybudowane w Wolicy.

Na tym terenie zostanie także wybudowana altana re-
keracyjna oraz na terenie zostaną zamontowane nowe 
ławki.

 Budowa altany drewnianej i dostawa ławek  
parkowych w m. Wolica, dofinansowana  

ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego  
w ramach „MIAS MAZOWSZE 2019”

Zadanie realizowane jest z dofinansowania ze  
środków budżetu Województwa Mazowieckiego  

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”.

Teren rekeracyjny w Starej Wsi jeszcze w tym roku 
zostanie wzbogacony o nowe urządzenie - flowpark.

Przed nami kolejne ważne wy-
darzenia. W niedzielę 13 paździer-
nika odbędą się wybory do Sejmu 
i Senatu. Gdy wybieraliśmy Euro-
parlamentarzystów nasi sąsiedzi  
z Podkowy Leśnej „wykręcili” 
niesamowitą, jedną z wyższych  
w Polsce frekwencję - 70,19 % !!!!. 
Jestem przekonany, że społeczność 
naszej gminy stać na pobicie tego 
wyniku. Proponuję rzucić wyzwa-
nie mieszkańcom gmin w całej Pol-

sce. Pokażmy nasze zaangażowanie 
obywatelskie i zawalczmy o wysoki 
wynik frekwencji wyborczej. Bez 
względu na preferencje polityczne 
pokażmy, że głosujesz = decydu-
jesz.

Skoro jesteśmy przy wyborach, 
to chciałbym zwrócić uwagę na za-
właszczanie przestrzeni publicznej 
rozwieszanymi byle gdzie plakata-
mi – w tym wyborczymi. Pojawia-
ją się na słupach energetycznych, 

przybijane są do pni drzew – po-
mników przyrody, przy drogach i na 
skrzyżowaniach – niejednokrotnie 
stanowiąc utrudnienie w ruchu. Je-
śli materiały wyborcze będą wisiały 
na infrastrukturze gminy, będziemy 
występowali do komitetów wybor-
czych o ich usunięcie.



09 (244) wrzesień 2019 5

Wiadomości Nadarzyńskie

Referat Inwestycji

Szkoła Podstawowa w Kostowcu

Gmina Nadarzyn otrzymała wsparcie unijne w kwocie 
ponad 611 tys. zł na działania związane z ograniczeniem 
niskiej emisji. Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nada-
rzyn i skarbnik Magdalena Sieczka podpisali umowę na 
dofinansowanie projektu wymiany starych kotłów wę-
glowych na nowe urządzenia wykorzystujące paliwa ga-
zowe, olejowe i biomasę.

Dokładna kwota dofinansowania: 611 247, 70 zł.

Warunki projektu spełniło 28 indywidualnych gospo-
darstw domowych.

red.

Proekologiczne
dofinansowanie

Trwają prace związane z budową Parkuj i Jedź. W ra-
mach tego projektu prowadzona jest także przebudowa 
ul. Granicznej. Wykonawca przystąpił do prac związa-
nych z przygotowaniem nawierzchni do ułożenia masy 
bitumicznej (fot. poniżej).

Projekt pn. „Parkuj i Jedź” 
Kolejny etap budowy sieci dróg rowerowych w ra-

mach ZIT: Walendów - trwają prace związane z układa-
niem krawężników; Nadarzyn - został złożony wniosek 
o wydanie pozwolenia na budowę. Młochów – Krako-
wiany wykonano mostek na Utracie. Stara Wieś: przy ul. 
Grodziskiej wykonawca ułożył masę bitumiczną, trwaja 
także prace zwiazane z przestawieniem słupów energe-
tycznych. Urzut ul. Promyka: najprawdopodobniej na 
początku października po zakończeniu prac związanych 
z budową sieci kanalizacyjnej wykonawca przystąpi do 
budowy ścieżki rowerowej na tym odcinku.

Projekt pn. „Budowa sieci 
dróg rowerowych  

w Gminie Nadarzyn w ra-
mach ZIT - kolejny etap”

Na ukończeniu są prace związane z budową sieci ka-
nalizacyjnej w Rozalinie obejmujące ulice Młochowską 
(odcinek), Chmielną, Żytnią, Jagodową, Uroczą (odci-
nek), Migdałową, Przemysłowa (odcinek).

Kanalizacja

Zaprojektowanie i budowa parkingu w ramach 
projektu Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn re-

alizowana ramach Działania 4.3 Redukcja emisji 
zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mo-
bilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: 

Rozwój zrównoważonej multimodalnej 
 mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’  

Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego 2014-2020
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Po d z i ę kowa n i e za  p l o ny

W ostatnią sobotę sierpnia, Miesz-
kańcy gminy Nadarzyn w młochow-
skim parku podziękowali za plony. 
Uroczystości zainaugurowała Msza 
św. Po jej zakończeniu proboszcz 
miejscowej parafii poświęcił chleb, 
którym podzielili się zgromadzeni.

Obchodom towarzyszył konkurs 
wieńców dożynkowych – w tym 

roku przyznano ex aequo 3 pierwsze 
miejsca. Na najmłodszych uczestni-
ków czekały między innymi prze-
jażdżki kucykami i kąpiel w basenie 
pełnym piany.

O wartości chleba i o tym, że  
w naszym kraju żyją obok siebie 
ludzie, którzy chleb wyrzucają do 
śmieci, i tacy, którym go wciąż bra-

kuje mówił Dariusz Zwoliński wójt 
gminy Nadarzyn. Przypominał, że 
praca rolnika wciąż jest związana 
z podstawą egzystencji, a rolnictwo 
to coś więcej niż żywność. Mówił  
o sile, jaką daje współpraca i umie-
jętność jednoczenia się wokół 
wspólnego celu i o tym, że umie-
jętność współdziałania jest pod-
stawą rozwoju gminy i poprawy 
warunków gospodarowania oraz 
życia. Podkreślał, że Polacy zawsze 
byli solidarni, zawsze współczu-
li innym i pomagali w potrzebie,  
a jak zachodziła potrzeba walczyli 
o „wolność waszą i naszą”. - Czy 
Polski jest przez to mniej? – pytał 
wójt. - Wręcz odwrotnie – odpowia-
dał, i wyjaśniał: „Im bardziej jeste-
śmy otwarci, tym bardziej cenimy, 
kultywujemy i pamiętamy o naszej 
tradycji i historii, o tym co robiły 
i jakie dziedzictwo zostawiły nam 
wcześniejsze pokolenia, jak niegdyś 
pracowano i jak świętowano owoc-
ną pracę.”Uroczystości zakończył 
koncert Orkiestry OSP Nadarzyn.

red.

Narodowe Czytanie
7 września po raz kolejny społecz-

ność gminy Nadarzyn uczestniczy-
ła w Narodowym Czytaniu. W tym 
roku do wyboru było kilka utworów, 
w Nadarzynie postawiliśmy na kla-
sykę polskiej noweli - „Katarynkę” 
Bolesława Prusa. 

„„(...) Mała niewidoma dziew-
czynka tańczyła po pokoju, klasz-
cząc w ręce. Blada jej twarz za-
rumieniła się, usta śmiały się,  
a pomimo to z zastygłych oczu pły-
nęły łzy jak grad.

Ona, biedactwo, w tym domu 
spokojnym dawno już nie doświad-
czyła tylu wrażeń! Jak pięknym zja-
wiskiem wydawały się jej fałszywe 
tony katarynki! Jak wspaniałym był 
ryk trąby, która mecenasa mało nie 
przyprawiła o apopleksję (...)”

Głównym organizatorem czyta-
nia była Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Nadarzyn. Impreza odbyła się 
przy wsparciu Gminy Nadarzyn, 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, 
Przedsiębiorstwa Usługowego Het-
man oraz Nadarzyńskiego Szczepu 

„Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych. 
Imprezę niezwykle klimatycznie 
poprowadziła pisarka Liliana Fa-
bisińska. Wśród czytających byli 
m. in. Kamila Michalska dyrektor 
NOK-u, Dariusz Zwoliński wójt 
gminy Nadarzyn, Adam Wilk przed-
stawiciel „Watahy” i Mieczysław 
Ciechomski prezes PU Hetman.

Klimat dawnej Warszawy przy-
bliżył kataryniarz, mężczyźni  

w cylindrach, panie w kapelu-
szach i strojach z epoki. Słuchaczy 
rozpieszczały rozdawane pączki,  
a wata cukrowa i bańki mydlane 
przeniosły wszystkich do dzieciń-
stwa i świata bajek.

Imprezę zakończył niepowtarzal-
ny koncert jedynej w Polsce zabyt-
kowej szafy grającej. Narodowe 
Czytanie odbywa się pod patrona-
tem Prezydent RP.



09 (244) wrzesień 2019 7

Wiadomości Nadarzyńskie

W niedzielę 8 września odbyła się 
II uroczysta gala wręczenia Pereł 
Kultury, Nauki i Sztuki. 9-osobowa 
Kapituła konkursu pod przewodnic-
twem pana Macieja Woźniakiewi-
cza przyznała pięć Super Pereł i 16 
Pereł. Tegoroczna uroczystość choć 
w założeniach jest imprezą wesołą 
nie obyła się bez łez... wzruszenia. 
Imprezę zakończył energetyczny 
występ ubiegłorocznego laureata 
Pereł zespołu NOK PĘD BAND.

W tegorocznym gronie Super Pe-
reł znaleźli się: Stefania Łęcka, prof. 
Stanisław Bieleń, Franciszek Anto-
nik, Leokadia Wyłupek oraz Nada-
rzyński Ośrodek Kultury.

Perły w kategorii Nauki otrzy-
mali: Ewelina Wasiluk, Anna Ku-
bik, Magdalena Drzewucka, Marek 
Żwirski, ksiądz proboszcz Jarosław 
Kuśmierczyk, Cecylia Zielony, Ka-

tarzyna Krysik, Agnieszka Kmieć.
Laureaci Pereł w kategorii Sztuki 

otrzymali: Młodzi Duchem, Bie-
dronki, Jolanta Zalesińska, Katarzy-
na Akram, Marzena Latoszek, Mo-

Najcenniejsze perły są… w gminie Nadarzyn

80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
Łączą nas zwycięstwa i klęski- 

(…) historia jest różnie interpre-
towana, każdy ma swoją pamięć. 
Jednak fakty, które różnie interpre-
tujemy są jedne. Musimy pamiętać 
o tych faktach, nie żeby historii uży-
wać przeciwko komuś, wykorzystu-
jąc do zwalczania przeciwników po-
litycznych, tylko żeby historia stała 
się fundamentem pokoju, a praw-
da o tych zdarzeniach nas łączyła. 
Bo to jest nasza wspólna historia, 
wspólne zwycięstwa, ale i wspólne 
klęski – powiedział podczas obcho-
dów 80. rocznicy wybuchu II wojny 
światowej Dariusz Zwoliński wójt 
gminy Nadarzyn.

1 września w kaplicy na cmen-
tarzu parafialnym w Nadarzynie 
Mieszkańcy gminy uczcili pamięć 
ofiar i bohaterów II wojny świato-
wej. Uroczystości rozpoczęła Msza 
święta polowa za poległych w wal-
ce o naszą wolność, następnie głos 
zabrał wójt gminy. Przypomniał, 
że „(…) naród polski, który swo-
ją wolnością cieszył się jedynie 20 
lat zapłacił w II wojnie światowej 
ogromną cenę. Mimo bohaterstwa 
i heroizmu obrońców każde polskie 
miasto i każda wieś spłynęły krwią.” 

Przywołał tragiczne wspomnienia 
września 1939 roku mieszkanki 
Nadarzyna pani Irminy Bajerskiej. 
Podkreślał, że bezcennym dobrem 
jest bezpieczeństwo Polski i nasze 
spokojne życie, a hejtu nie moż-
na używać w imię wewnętrznych i 
politycznych rozgrywek, piętnować 
ludzi tylko dlatego, że mają inne po-
glądy polityczne, religijne lub ina-
czej wyglądają.

Po Mszy w kwaterze poległych 
we wrześniu 1939 roku wiązan-
ki w imieniu mieszkańców złożyli 
przedstawiciele samorządu gminy 
Nadarzyn, rady seniorów, komba-
tantów II wojny światowej. Uroczy-
stościom towarzyszyła wystawa na 
placu Poniatowskiego poświęcona 
wybuchowi II wojny światowej. 
Chętni mieli okazję zwiedzić Izbę 
Tradycji w OSP Nadarzyn.

red.

nika Majewska, Monika Mazurek 
oraz Elżbieta Baur.

Serdecznie gratulujemy!
red.



Wiadomości Nadarzyńskie

09 (244) wrzesień 20198

O Ś W I A T A

Zapraszamy do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl
facebook:  Gmina Nadarzyn

Zapraszamy także do oglądania materiałów filmowych z uroczystości, imprez sportowych i kulturalnych 

w samorządowej telewizji  iTVNadarzyn

Mija już pierwszy miesiąc no-
wego roku szkolnego 2019/2020. 
Organ prowadzący szkoły i pla-
cówki gminy Nadarzyn dołożył 
wszystkich starań, żeby zapewnić 
bezpieczne warunki pracy, nauki 
i opieki dla uczniów, wychowan-
ków i wszystkich pracowników. 
Placówki oświatowe po przepro-
wadzonych remontach lśnią świe-
żością, czystością, nauczycie-
le przygotowali sale lekcyjne. 
Jednak ten nowy rok na samym 
wstępie ma swoje cienie. Wyda-
wałoby się, że kończące się zmia-
ny strukturalne reformy oświaty 
pozwolą na spokojne i bezpiecz-
ne planowanie przez samorządy 
nowego roku szkolnego. Jednak 
1 września weszły w życie kolej-
ne zmiany w Karcie Nauczyciela, 
które m.in. dotyczą podwyższenia 
średniego wynagrodzenia nauczy-
cieli, nowego świadczenia dla na-
uczyciela stażysty, określenia mini-
malnej wysokości dodatku z tytułu 
sprawowania funkcji wychowawcy 

klasy, skrócenia ścieżki awansu 
zawodowego nauczyciela. To dla 
samorządów bardzo duże obcią-
żenie, gdyż wraz z nowymi prze-
pisami nie przyszła żadna pomoc 
finansowa w formie dodatkowych 
środków przeznaczonych na ten cel. 
Nauczyciele gminy Nadarzyn 
otrzymają-zgodnie z ustawą, pod-
wyższone pensje i dodatki do 
wynagrodzenia w postaci dodat-
ku wiejskiego i stażowego. Pozo-
stałe dodatki zostaną wyrównane 
zgodnie z ustawową decyzją do 
30 września 2019 r., po wejściu w 
życie przepisów prawa lokalnego. 
O transzy zwiększonej subwen-
cji o dodatkowe środki na ten 
cel, nie mamy żadnych wiado-
mości, chociaż skierowaliśmy na 
początku sierpnia na ręce pana 
Ministra MEN zapytanie doty-
czące terminu jej zapewnienia. 
Taka zmiana w czasie trwania roku 
budżetowego jest bardzo dużym 
obciążeniem dla finansów gminy  
i niestety istnieją obawy, że do koń-

ca roku szkolnego może zabraknąć 
na zapewnienie kwot ustawowo od-
delegowanych do samorządów.

Kolejny rok działalności rozpo-
częło nadarzyńskie Liceum Ogól-
nokształcące im. Jana Pawła II.  
2 września podczas Mszy św.  
z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 
2019/2020 miało miejsce poświece-
nie nowego sztandaru szkoły. Na-
stępnie w auli Liceum sztandar uro-
czyście przejęli uczniowie z pocztu 
sztandarowego. 

W sześciu klasach pierwszych 
naukę rozpoczęło 128 uczniów ab-
solwentów szkół podstawowych. 
Profile klas pierwszych to: matema-
tyczno – lingwistyczna, społeczno 
–medialna oraz biologiczno –me-
dyczna. W sumie w szkole uczy się 
obecnie 216  licealistów. Ten rok 
będzie szczególnie ważny dla tej 
placówki, gdyż w maju przyszłego 
roku pierwsi maturzyści przystąpią 
do egzaminu dojrzałości.

Maria Aleksińska 
Dyrektor Gminnego  

Zespołu Oświatowego

N o w y  ro k  s z ko l n y

10 września z rąk wójt gminy 
Nadarzyn Dariusza Zwolińskiego 
dyrektorzy trzech szkół podsta-
wowych otrzymali zarządzania, 
na mocy których będą sprawo-
wali funkcję dyrektora szkoły 
przez okres pięcioletniej kaden-
cji, czyli do 31 sierpnia 2024 r. 
W tym roku w Gminie Nadarzyn 
odbyły się postępowania konkurso-
we w celu wyłonienia kandydata na 
dyrektora szkoły w 3 placówkach 
oświatowych, dla których gmina 
Nadarzyn jest organem prowadzą-
cym.

red.

Wygrali konkurs na dyrektora
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Zgodnie z Postanowieniem Prezydenta RP, 13 października 2019 r. odbędą się wybory do Sejmu i do Senatu Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

Mieszkańcy Gminy Nadarzyn głosować będą – tak jak podczas ostatnich wyborów – w siedmiu obwodach głosowa-
nia, czyli w lokalach Obwodowych Komisji Wyborczych (OKW), tj:

1. W  lokalu OKW  nr 1 w Szkole Podstawowej w Nadarzynie (ul. Sitarskich 4), głosować będą wyborcy zamiesz-
kali: w Nadarzynie - ulice: Aleja Katowicka, Babiego Lata, Graniczna, Karmelowa, Kościuszki, Krucza, Kryształo-
wa, Kubusia Puchatka, Makowa, Małego Księcia, Morelowa, Mszczonowska, Promienna, Sęczkowa, Starowiejska, 
Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwińska, Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, Leśna, 
Maciejki, Malwy, Mała, Modrzewiowa, Nad Mrówką, Plantowa, Podleśna, Pruszkowska, Wierzbowa, Wiosenna, 
Czekoladowa, Komorowska, Księżycowa, Mazurska, Poprzeczna, Sitarskich, Turystyczna, Warszawska; oraz miesz-
kańcy Starej Wsi - ulice: Bajkowa, Baśniowa, Calineczki, Krokusowa, Srebrna, Starowiejska.

2. W  lokalu OKW  nr 2, znajdującym się w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury (Pl. Poniatowskiego 42), głoso-
wać będą wyborcy zamieszkali: w Nadarzynie - ulice: Bociania, Kajetanowska, Kościelna, Krótka, Kwiatowa, Plac 
Poniatowskiego, Pogodna, Polna, Poświętna, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Zarzewie, Bukowa, Bukszpanowa, 
Cedrowa, Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, Leszczynowa, Lilio-
wa, Lipowa, Narcyzowa, Niezapominajki, Orzechowa, Sosnowa, Stokrotki, Storczykowa, Wrzosowa oraz mieszkań-
cy Strzeniówki.

3. W  lokalu OKW  nr 3, znajdującym się w OSP Nadarzyn  (ul. Warszawska 15), głosować będą mieszkańcy 
Kajetan, Szamot i Walendowa.

4. W  lokalu OKW  nr 4, znajdującym się w Szkole Podstawowej w Ruścu  (ul. Osiedlowa 72), głosować będą 
mieszkańcy Ruśca oraz Starej Wsi - z wyjątkiem ulic: Bajkowa, Baśniowa, Calineczki, Krokusowa, Srebrna, Staro-
wiejska.

5. W  lokalu OKW  nr 5, znajdującym się w Przedszkolu Publicznym w Młochowie  (ul. Źródlana 1), głosować 
będą mieszkańcy Parol, Młochowa, Krakowian i  Woli Krakowiańskiej.

6. W  lokalu OKW  nr 6, znajdującym się w Przedszkolu Publicznym w Wolicy  (ul. Przedszkolna 2), głosować 
będą mieszkańcy Wolicy.

7. W  lokalu OKW  nr 7, znajdującym się w Świetlicy NOK w Rozalinie  (ul. Młochowska 59), głosować będą 
mieszkańcy Urzuta, Kostowca i Rozalina.

Lokale wyborcze otwarte będą w dniu 13 października 2019 r. od godz. 7.00 do godz. 21.00.

Pamiętajmy o zabraniu ze sobą dowodu tożsamości, ponieważ przed wydaniem kart do głosowania członkowie ko-
misji są zobowiązani do sprawdzenia tożsamości wyborcy, na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu 
z fotografią, pozwalającego na identyfikację osoby.

Dla przypomnienia: w lokalu wyborca otrzyma dwie karty do głosowania. 
1) na karcie do głosowania do Sejmu RP głosować można tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X”  
w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego kandydata z tej listy, przez co wskazuje się jego pierwszeństwo do 
uzyskania mandatu;
2) na karcie do głosowania do Senatu RP głosować można tylko na jednego kandydata, stawiając znak „X” w kratce 
z lewej strony obok nazwiska kandydata.
Znak „X” to co najmniej dwie linie przecinające się w obrębie kratki.

Więcej informacji dotyczących wyborów 13 października 2019 r. na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://
pkw.gov.pl/ 
Informacje o organizacji wyborów na terenie Gminy Nadarzyn na stronie internetowej Gminy Nadarzyn, zakładka 
„Wybory do Sejmu RP i do Senatu RP 13.10.2019 r.” https://www.nadarzyn.pl/574,wybory-do-sejmu-rp-i-do-sena-
tu-rp-13-10-2019-r

Wybory do Sejmu i Senatu  
w Gminie Nadarzyn
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Gminna Spółka Wodno-
-Melioracyjna 

 Nadarzyn
Biuro spółki  

ul. Mszczonowska 24   
pokój 236 w budynku 

Urzędu 
 Gminy Nadarzyn 

 
czynne w godzinach:

Pon. 10:00 – 17:00
Wt.-Czw. 9:00 – 15:00

Pt. 10:00 – 15:00
e-mail: gswm@nadarzyn.pl

tel. 22 729 – 81 – 72

Nowo oddany do użytku Pumptrack w Starej Wsi stał się 
jednym z ulubionych miejsc młodzieży i mieszkańców. 
Jednak teren wokół jest stale zaśmiecony, mimo, że jest 
sprzątany kilka razy w tygodniu przez pracowników UG. 
Trudno się dziwić skoro wyrzucane poza kosze śmieci to 
w tym miej-
scu „normal-
ka”. Niestety 
doda tkowo 
obserwuje -
my tam czę-
ste łamanie 
regulaminu 
– korzystają-
cy nie zakła-
dają kasków 
i ochrania-
czy. Upodo-
bali go so-
bie również 
w a n d a l e . 
Zaczęło się od blokowania asfaltu dużymi przedmiota-
mi i wrzucaniu części rowerowych na pobliskie drzewa. 
Teraz zniszczona została pompka rowerowa (fot. powy-
żej). Chuligani swoich sił próbują także przy Pastew-
niku, gdzie np. regularnie niszczą toalety. Nie oszczę-
dzają także wiat przystankowych i innych elementów 
małej architektury, z których wszyscy korzystamy.  
Apelujemy do Mieszkańców o pomoc w okiełznaniu 
wandalizmu. Monitoring nie jest najlepszym rozwiąza-
niem, pomaga przy odnalezieniu chuligana, gdy już szko-
da zostanie wyrządzona. Zresztą nie jest we wszystkich 
miejscach, a my nie chcemy czuć się jak w „domu wiel-
kiego brata” – podglądani i nagrywani na każdym kro-
ku. Dlatego prosimy o zwracanie uwagi na chuliganów, 
w miarę możliwości i interweniowanie i zawiadamianie 
strażników gminnych, czy policji.

red.

Wandalizm
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Rok szkolny 2019/20 już rozpoczęty. W Ogni-
sku „Tęcza” rozpoczęliśmy go bardzo aktywnie. 
Już 13 września wspólnie z Komisariatem Policji  
w Nadarzynie, Strażą Gminną , Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej i Zespołem Caritas  przy 
Parafii św. Klemensa w Nadarzynie zorganizowali-
śmy dla seniorów, dzieci i młodzieży z gminy Nada-
rzyn VIII Happening: Jestem bezpieczny na drodze. 
Tegoroczne hasło wydarzenia brzmiało: Zadbaj 
o swoje bezpieczeństwo, bo jak nie TY, to kto to? 
Podczas spotkania odbyła się prelekcja dot. bezpie-
czeństwa na drodze, którą przygotowali Strażnicy 
Gminni i Funkcjonariusz Policji. Młodzież z Ogni-

VIII Happening 
 Jestem bezpieczny na drodze

ska zaprezentowała krótki układ taneczny, którym 
przekonała publiczność, że odblaski są cool. W tym  
roku w naszą akcję włączyła się także Ochotnicza 
Straż Pożarna z Nadarzyna. Uczestnicy mogli przy-
pomnieć sobie zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. Współorganizatorom serdecznie 
dziękujemy, a do Państwa mamy apel:

Najmniejszy odblask sprawia, że wasze dziecko 
jest widoczne i bezpieczne na drodze. Prosimy za-
opatrzcie dzieci w odblaski!!!

Kadra GODM „Tęcza”

Piąty raz pobiegliśmy po sprawność 
Kolejna, piąta edycja „Pobiegnij z nami po spraw-

ność” przeszła do historii, przypominając społeczno-
ści lokalnej o ogromnych, codziennych potrzebach 
podopiecznych Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”.  
W tym roku  pogoda była wymarzona, jak co roku 
nie zawiodły dzieci, pobiegła cała klasa z Żółwina. 
Te dzieci biegają z nami od  czterech lat i wspierają 
naszych niepełnosprawnych podopiecznych. Mamy 
już swoich stałych sympatyków i przyjaciół wspiera-

jących nas bieganiem i nie 
tylko bieganiem. Bardzo 
Wam wszystkim dzięku-
jemy. Pozyskane w czasie 
biegu fundusze przeznaczy-
my na cele statutowe Sto-
warzyszenia, refundację re-
habilitacji podopiecznych, 
dofinansowanie wypoczyn-
ku letniego dla naszych 
podopiecznych, warsz-

taty terapeutyczne w czasie roku szkolnego  
i wiele innych aktywności Stowarzyszenia „Szlakiem 
 Tęczy”.

Bieg Szlakiem Tęczy po sprawność jest biegiem 
wyjątkowym, ponieważ jego najdłuższy dystans na 
10 km oraz na 3 km prowadzi przez Las Nadarzyński, 
co bardzo sobie chwalą biegacze. Bieg na 1000m dla 
dzieci i bieg integracyjny na 500m odbywają się na 

stadionie Gminnego Ośrodka Spor-
tu w Nadarzynie. 

V Bieg po sprawność odbył się 
pod patronatem Wójta Gminy Nada-
rzyn. Organizatorzy zadbali także o dodatkowe, pozaspor-
towe atrakcje. Na młodszych uczestników wydarzenia cze-
kały m.in. dmuchane zamki oraz wielka ciężarówka którą 
udostępnił jeden ze stałych sponsorów – firma Scania, był 
wóz strażacki OSP Nadarzyn, samochód osobowy Toyota 
Aigo. Była również dobrze zaopatrzona przez rodziców  
i wolontariuszki z Koła Podmiejskich Gospodyń Wiejskich 
kawiarenka. Jej zawartość pomagała wzmacniać siły dla 
osłabionych po biegu. Zapraszamy wszystkich za rok.
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Parafrazując słowa Konfucjusza 
o wyborze pracy, którą, jeśli się 
pokocha, to nie przepracuje się na-
wet jednego dnia w swoim życiu, w 
zdanie zaakceptuj swoją niepełno-
sprawność, a stanie się ona misją,  
a nie udręka każdego dnia mógł-
bym zdefiniować swoją życiową 
postawę. 

Zostałem przez los obdarowa-
ny takim narzędziem pracy, które  
z perspektywy chodnika pozwala 
mi zobaczyć więcej, inaczej, cieka-
wiej. Wykonując swoje obowiąz-
ki, staram się dostrzegać potrzeby 
wielu grup społecznych. Seniorów, 
rodziców z dziećmi w wózkach, 
dostawców sklepowych no i osoby 
z niepełnosprawnościami. Tylko 
jak wytłumaczyć, że 2 centymetry 
tego progu w drzwiach, czy krat-
ka ściekowa w świetle przejścia 
dla pieszych stanowi przeszkodę 
do swobodnego poruszania się w 
przestrzeni publicznej?! Nie chcę 
być postrzegany jak maruda, któ-
ry ględzi, o tym co mu się nie po-
doba. Realizując swoje zadania 
powierzone w lipcu przez wójta 
gminy, wiedziałem, że muszę do-
prowadzić do konfrontacji świa-
tów osób pełnosprawnych i tych, 
którzy na co dzień mogą spotykać 

się z trudnościami w samodziel-
nym funkcjonowaniu. W myśl 
tego postanowiłem przygotować 
spotkanie, podczas którego choć  
w małym ułamku można będzie 
przybliżyć sobie perspektywę sie-
dzenia z wysokości wózka (dotyczy 
również wózków dziecięcych, bal-
koników, rolek, hulajnóg, rowerów 
etc), czy też widzenia świata osób  
z niepełnosprawnością wzroku. 
I tak 16 września podczas zajęc  
z młodzieżą klasy społeczno me-
dialnej z liceum w Nadarzynie by za-
proponowałem im spatkanie, gdzie 
będą mieli okazję przez chwilę do-
świadczyć, jak wygląda świat, kie-

Barierołamacz zmienia prespektywę

dy poruszasz się na wózku, czy wi-
dząc jedynie za pomocą białej laski.  
W piątek 20 września pojawiłem 
się w Urzędzie wraz z całym ekwi-
punkiem i stawiając niemal wszyst-
kich pracowników wraz z Wójtem 
„na nogi” zaprosiłem do udziału  
w przygotowanej niespodziance. 
Jak się okazało punkt widzenia za-
leży od punktu siedzenia, czy pa-
trzenia. Naprawdę ochoczo podjęto 
moje wyzwanie. W przechadzce 
tylko w obrębie budynku urzędu 
gminy, dostrzeżono jak niezwykle 
inaczej wygląda rzeczywistość. 
Po tym przyszedł czas na liceali-
stów, których zabrałem na dłuższy 
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spacer, spod ratusza, przez plac 
Poniatowskiego, aż na Pastewnik. 
Około 30 osobowa grupa wraz  
z nauczycielami i dyrekcją szkoły 
czynnie uczestniczyła w nauce ba-
lansu, pokonywaniu krawężników, 
mijaniu słupów, latarni, znaków nie 
wpadając na nie. 

Myślę, że ta lekcja dała potężną 
dawkę uwrażliwienia społecznego.  
Jak mówiłem na wstępie naszego 
spotkania, wg mojej definicji osobą 
niepełnosprawną jest ta, która jest 
głucha i ślepa na potrzeby innych. 

Artur Świercz
Jest osobą z niepełnosprawnością 

od urodzenia
 Pełni funkcję Radnego Powiatu 

Pruszkowskiego
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Powiatowe Centrum Pomocy Ro-
dzinie w Pruszkowie informuje, że 
Powiat Pruszkowski uzyskał dofi-
nansowanie z Programu „Opieka 
wytchnieniowa” – edycja 2019 r.  
w ramach Solidarnościowego Fun-
duszu Wsparcia Osób Niepełno-
sprawnych, Moduł III. Program 
dotyczy członków rodzin lub opie-
kunów sprawujących bezpośrednią 
opiekę nad dziećmi z orzeczeniem 
o niepełnosprawności łącznie ze 
wskazaniami: konieczności sta-
łej lub długotrwałej opieki lub po-
mocy innej osoby w związku ze 
znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz ko-
nieczności stałego współdziała-
nia na co dzień opiekuna dziecka  
w procesie jego leczenia, rehabili-
tacji i edukacji, a także nad osoba-
mi ze znacznym stopniem niepeł-
nosprawności. Świadczenie usługi 
polega na zapewnieniu możliwości 
skorzystania przez powyższe osoby 
ze specjalistycznego poradnictwa 
psychologicznego. Usługa jest bez-
płatna. Zadanie będzie realizowane 

Pierwszy festiwal „Pełnia barw”, organizowa-
ny przez Stowarzyszenie ProAktywni już za nami! 
Impreza odbyła się 21 września na stadionie GOS 
w Nadarzynie. Było to szczególnie ważne wyda-
rzenie, gdyż twórcami festiwalu była nadarzyńska 
młodzież. Rozpoczęliśmy o godzinie 14.00 oferując 
przybyłym moc atrakcji. Największym zaintereso-
waniem cieszyły się dmuchane kule, utrudniające 
utrzymywanie równowagi. Odważniejsi mogli spró-
bować swoich sił na ściance wspinaczkowej, a dla 
najmłodszych przygotowane były konkursy spraw-
nościowe. O godzinie 16:30 rozpoczęły się koncer-
ty nieprzeciętnie uzdolnionej, lokalnej młodzieży. 
Na naszej scenie zagościli: Openmind, Polańscy, 
Zuzanna Reszka, Marlena Bujniak, Wardęga Jazz 
Band oraz uczniowie Szkoły Muzycznej w Nada-
rzynie. To muzyczne święto uświetniły wystrzały 
kolorów, organizowane w przerwach między występami, 
przy współpracy z Eksplozją Kolorów. Młodzież bio-
rącą udział w zabawie otaczał kolorowy pył, a uśmie-
chom i radosnym okrzykom nie było końca. Dziękujemy 
wszystkim za przybycie i wspólną zabawę! Dziękuje-
my również sponsorom: Gminie Nadarzyn, Gminnemu 
Ośrodkowi Sportu, Drukarni Sart oraz Panu Prezeso-
wi Januszowi Cieplińskiemu i całej firmie Mago, bez 

których ta impreza by się nie odbyła. Już w najbliższej 
przyszłości Stowarzyszenie ProAktywni planuje akcję 
sadzenia drzewek przy nadarzyńskim Pastewniku. Mło-
dzież pragnie mieć swój wkład w ochronę środowiska  
i budowanie naszej wspólnej, lepszej przyszłości. Chcie-
libyśmy Państwa serdecznie zaprosić do wspólnego 
wspomagania przyrody, a następnie ogniska i dobrej za-
bawy w jesiennej atmosferze. Szczegóły niebawem.

ProAktywni

w Dziennym Domu „Senior+”, ul. 
Kraszewskiego 18 w Pruszkowie od 
września do grudnia 2019 r. 

Terminy konsultacji: 
wtorek godz. 14.00 – 17.00, 
środa godz. 14.00 – 17.00, 
piątek godz. 10.00 – 14.00.

Szczegółowe informacje:
Powiatowe Centrum Pomocy  

Rodzinie w Pruszkowie,  
ul. Drzymały 30, 
tel. 22 738 15 01

e-mail: pcpr@pcpr.pruszkow.pl

Festiwal „Pełnia barw” 

Dofinansowanie z Programu „Opieka wytchnieniowa” 
Edycja 2019 r.
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ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie 
informuje, że od dnia 1 lipca 2019 roku świadczenie 
wychowawcze przysługuje wszystkim dzieciom do 18 
roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez 
rodzinę.

Terminy składania wniosków
Od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez 

stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), 
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE 
ZUS

od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papiero-
wą), czyli osobiście

WAŻNE !!!
W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 

1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku pra-
wo do świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca 
2019 roku (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest 
już wypłacane od 1 października 2019 roku).

Uwaga na wnioski złożone od dnia 1 października 
2019 roku - świadczenie 500+ przyznawane jest od 
miesiąca złożenia wniosku.

 Wnioski w sprawie świadczenia wychowaw-
czego w wersji papierowej przyjmowane będą od  
1 sierpnia 2019 roku w Gminnym Ośrodku Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24, po-
kój 133.

 
Terminy realizacji przyjętych wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadcze-
nie wychowawcze na kolejny okres (w tym na pierwsze 
dziecko !) złoży wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami:

w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego 
roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypła-
ta następuje do dnia 31 października tego roku. (z wy-
równaniem za miesiąc: lipiec, sierpień i wrzesień 2019 
roku)

w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września 
danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ 
oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku.  
(z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień  
i październik 2019 roku)

w okresie od dnia 1 października do dnia 31 paździer-
nika danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ 
oraz wypłata następuje do dnia 31 grudnia tego roku 
(prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia 
wniosku)

w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada da-
nego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz 
wypłata następuje do dnia 31 stycznia 2020 (prawo do 
500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)

w okresie od dnia 1 grudnia 2019 roku do dnia 31 
stycznia 2020 roku, ustalenie prawa 500+ oraz wypłata 
następuje do ostatniego dnia lutego 2020 roku (prawo 
do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)

Wnioski o ustalenie prawa do 500+ w wersji papiero-
wej będzie można pobierać w siedzibie GOPS w pokoju 
133 od dnia 1 lipca 2019 r.

ŚWIADCZENIE DOBRY START

Terminy składania wniosków
Od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez 

stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), 
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE 
ZUS

od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papiero-
wą), czyli osobiście

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia dobry start 
w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie 
GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 2019 r.

ŚWIADCZENIA RODZINNE I FUNDUSZ  
ALIMENTACYJNY

Terminy składania wniosków
Od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez 

stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), 
przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE 
ZUS

od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papiero-
wą), czyli osobiście

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych 
w wersji papierowej będzie można pobierać w siedzibie 
GOPS w pokoju 133 od dnia 1 lipca 2019 r.

Renata Bajerska
Ewa Bańkowska

Paulina Dulewicz
Dział Świadczeń Rodzinnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie
INFORMUJE
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ZDROWIE i URODA:
Salon Urody; ul. Młochowska 
137,  Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 
10% karnet na solarium. I założenie 
rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216 
906  

Salon Urody - Studio Fryzur, 
ul. Młochowska 137, Rozalin; 5% 
ogólny zakres usług gratisy przy 
zakupie kosmetyków po wybraniu 
usługi koloryzacji. 

Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, 
Kajetany. 10% ogólny zakres usług 
Salon Fryzjerski Marzena, ul. 
Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres 
usług

Salon Piękności Eli,  
ul. Mszczonowska 50K, Nadarzyn; 5% 
ogólny zakres usług.
Centrum Depilacji Laserowej; 
ul. Winogronowa 20, Rozalin. 10% 
depilacja laserowa, 15% fotoodmła-
dzanie,15% terapia trądziku.

KARTA NADARZYNIAKA
- już ponad dwa tysiące osób uczestniczy w programie skierowanym do 
Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy i płacących 
tu podatki. Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka pro-
szeni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek należy 
przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych przedsiębiorców prosimy  
o zgłaszanie się do Urzędu Gminy – Referat Organizacyjny (parter, pokoje 108 
i 107) w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów i ulg dla 
posiadaczy Karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Na-
darzyniaka oraz na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka 

Nasi partnerzy (zniżki);  KOMUNIKACJA:
 • ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, Warszawa. Osoby posiadające Kartę 
Nadarzyniaka  korzystające  z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia 
Warszawskiej Karty Miejskiej, która upoważnia do poniżej przedstawionych zni-
żek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy dostarczyć oso-
biście do UG Nadarzyn (pokoje  nr. 108 i 107, parter) lub przesłać na adres e-mail; 
karta@nadarzyn.pl wraz z imieniem i nazwiskiem.  Lista punktów wyznaczonych 
przez ZTM, w których mogą być doładowywane karty: Dworzec Centralny hala 
główna dworca kolejowego punkt usytuowany od strony Al. Jerozolimskich, 
Dworzec Zachodni dworzec kolejowy od strony Al. Jerozolimskich punkt usy-
tuowany na poziomie -1, CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum 
Handlowego Blue City (lokal -1/28), Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2 
pawilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo ONZ - linia M2 pawilon handlo-
wy nr 1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 pawilon handlo-
wy nr 1012, Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr 
1023, Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.

USŁUGI:
WIDOK Z NIEBA, ul. Młochowska 
50, Rozalin; tel. 506 907 807; 5 % 
filmowanie z powietrza jakość 4k, 
5 % zdjęcia z powietrza jakość 4k, 
10 % sesje ślubne z powietrza, 5 % 
usługi dronem. www.widokznieba.
pl
CENTER – GAZ USŁUGI GA-
ZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;  
tel. 511 929 559; 5 % budowa in-
stalacji gazowej

Bilety oferty Warszawa+  
ważne w strefie 1 i 2

Koszt pasażera 
[zł]

Koszt pasażera 
[zł]

dopłata
gminy

dopłata
gminy

imienny

imienny

30
dniowy

90
dniowy

90
 dniowy

30
dniowy

N

U

N

N

N

U

U

U

Bilety oferty Warszawa+  
ważne w strefie 2

120
60

330

165

30

60

65

130

20

40

106

212

36

72

135

70

Basen „KAPRY” w Prusz-
kowie; Bilety wstępu na pły-
walnię: poniedziałki – piątki 
w godz.6.30 – 16.00; NORMAL-
NY - 14 zł /godz.- cena    po rabacie 
11,- /godz. ULGOWY - 9 zł /godz. 
- cena po rabacie 7,-/godz. 

poniedziałki – piątki w godz. 16.00– 
22.00 oraz w soboty, niedziele  
i święta w godz.7.00 – 22.00; NOR-
MALNY - 18 zł /godz. - cena po ra-
bacie 14,-/godz. ULGOWY - 12 zł /
godz. - cena po rabacie 9,-/godz.
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Family Company D.R. Zak-
trzewscy Sp. z o.o.; ul. Zielonej 
Łąki 34, 05-830 Nadarzyn. 8% na 
usługi księgowe
KDT Sp. z o.o.; ul. Grodziska 7, 
05-830 Stara Wieś. 8% na zakup 
wiodących marek części samocho-
dowych
Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe,  
5% sklepy internetowe.
Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1, 
Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, 
gastronomiczne, konferencje.
Catering bar Gemlik, ul. 
Warszawska 1d, Nadarzyn, 5 % 
zestawy obiadowe, 5 – 10 % imprezy 
okolicznościowe .   
PTU WLAN-TECH PLUS, ul. 
Harcerska 30 lok 24, Piastów;  10% 
łącze internetowe 8/512;  8% łącze 
internetowe 6/512.
•Serwis komputerowy Sławomir 
Ossowski, ul. Błońska 62, Nadarzyn. 
Montaż i serwis komputerów 
stacjonarnych 10%, serwis laptopów 
5%.
Majic Dekoracje,Wykończenia, 
ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn, 
10% farby dekoracyjne, farby 
antykorozyjne, lakiery i impregnaty 
do drewna, porady malarskie 100%.
PITSTOP Szymon, ul. Komorowska 
5, Nadarzyn; 10% usługi 
wulkanizacyjne; 10% przechowalnia 
opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z 
o. o. ul. Nad Utratą 171, Walendów; 
www. admar-budownictwo.pl: tel. 
791 559 291; 5% usługi remontowe, 
7% usługi wykończeniowe.
• Studio 
Reklamowe, ul. 
Kalinowa 1 Nadarzyn. 100 % nadzory 
autorskie realizowanych projektów na 
terenie Gminy Nadarzyn 
• MG www.mg-rolety.pl;. al. 
Krakowska 95, Raszyn; 5 % rolety 
materiałowe, plisy; 10 % siatki przeciw 
owadom, 5 % rolety zewnętrzne
• Suchy Badyl – Florystyka 
Artystyczna
ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn; 10 
% upominki; 5 % świece; 10 % kwia-
ty cięte;5 % kwiaty doniczkowe.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,  
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5% 
prace remontowo - wykończenio-

SKLEPY:
PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 
8, Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, 
pompy WQ, zestawy kluczy, skrzynki 
na listy.
Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43, 
Nadarzyn;  10% ogólny asortyment.
Salon Optyczny „Perfect - Vision”, 
Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn; 5% 
okulary korekcyjne.
I M B R Y K ,  
Pl. Poniatowskiego 40a, 
Nadarzyn; 10 % herbaty; 
5% kawy.
„Klasyka” Centrum 
Mody; al. Katowicka 51 lok 170  
Kajetany; 7% odzież damska, 7% 
galanteria; 7% biżuteria.
Artykuły Przemysłowe „Pawilon”, ul. 
Mszczonowska, Nadarzyn.

Referat Organizacyjny

KULTURA, ROZRYWKA I 
SPORT: 

MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany; 
www.kajetany.medincus.pl; www.
facebook.com/osrodek.medincus.
nadarzyn. 10 % hala sportowa: kręgle, 
kort do Squash’a. kort tenis ziemny, 
boisko piłka nożna, boisko siatkówka 
i koszykówka. 10% Rekreacja na 
powietrzu: jazda konna, boiska do 
piłki nożnej, siatkówki plażowej, tenis 
ziemny, boisko + sprzęt do gry w 

EDUKACJA:
• Szkoła Muzyczna „Animato”, 
ul. Żółwińska 41, Gimnazjum 
Nadarzyn; 5% wszystkie zajęcia 
muzyczne. 
• Przedszkole Niepubliczne 
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68, 
Rozalin; 30% wpisowe; 25% zajęcia 
dodatkowe.
• Przedszkole 
Niepubliczne
7 Krasnoludków,
 al. Kasztanowa 
88, Młochów; 
www.7krasnoludkow.edu.pl; tel. 
517 070 777; 50% wpisowe; 5% 
czesne.
•Żłobek Happy, ul. Komorowska 
71, Nadarzyn; 60% wpisowe; 8% 
czesne.

• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, 
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy 
wod-kan., przyłącza gazu oraz wyko-
nanie operatu wodnoprawnego.

minigolfl, angielski krokiet,badbinton/
kometka/indiaka, boccia. 5% imprezy: 
szkolenia/konferencje, imprezy 
integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia 
okolicznościowe, urodziny dla dzieci. 
Zniżki/promocje nie łączą się. Nie 
dotyczy karnetów.
Gminny Ludowy Klub Sportowy, ul. 
Żółwińska 41, Hala Sportowa Nadarzyn. 
50% wstęp na imprezy sportowe 
organizowane przez GLKS, 30% składki 
członkowskie 5% obozy sportowe 
organizowane przez GLKS, 5% zakup 
sprzętu sportowego w firmach będących 
partnerami technicznymi GLKS.
Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
30% wynajem obiektów  sportowych; 
50% wstęp na imprezy organizowane  
przez GOS. 
Mazowiecki Klub Karate 
Kyokushin SP w Nadarzynie, ul. 
Sitarskich 4; 10% treningi Karate 
Kyokushin.
Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% 
bilety wstępu (1 karta - zniżka na jedną 
osobę).
Fundacja im. Borchardta, 
Poznańska 16/4 Warszawa. www.
kapitanborchardt.pl, 5% rejs stażowo 
szkoleniowy dla 1 osoby, 8% rejs stażowo 
szkoleniowy dla minimum 3 osób. 
Klub Karate Kyokushin Toshi, 
Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. 
Osiedlowa 72, 10 % trening karate 
kyokushin, 10 % treningi funkcjonalne

we, budowa domów, prace ziemne 
koparko-ładowarką, 10% alarmy  
i monitoringi. tel. 506 907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,  
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sie-
ci komputerowe i serwis oraz dostawa 
sprzętu komputerowego; 10% systemy 
monitoringu oraz systemy alarmowe. 
Tel. 606 96 26 36
Dayton Motors Sp z o.o. ,ul. 
Średnia 5, 05-822 Milanówek; 10% 
naprawy mechaniczne, 5% części do 
napraw mechanicznych
PLJ Telcom s.c. Rusiec, al.Ka-
towicka 213, 05-830 Nadarzy; 20% 
światłowodowe 
internetowe przy-
łacze, 10% łącze 
światłowodowe 
100/200 Mbps, 
10% łącze światłowodowe 200/200 
Mbps, 15% łącze światłowodowe 
300/300 Mbps
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Służby ponadnormatywne 
Od września policjanci wraz ze strażnikami gmin-
nymi pełnią ponadnormatywne patrole, które dodat-
kowo mają zadbać o porządek i bezpieczeństwo na 

terenie naszej gminy. Patrolowane będą szczególnie 
te miejsca, gdzie spotyka się młodzież, czy też do-
chodzi do aktów chuligaństwa. Dodatkowe, wspólne 
patrole będą uruchomione m.in. w weekendy w godz. 
18.00 - 2.00.

Aura powoduje, że zaczyna się dogrzewanie domów, 
wobec czego należy przypomnieć o podstawowych 
zasadach oraz obowiązujących przepisach. Zgodnie  
z Uchwałą z 27 października 2017 r. Sejmik Wojewódz-
twa Mazowieckiego wprowadził na obszarze wojewódz-
twa ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji insta-
lacji, w których następuje spalanie paliw.

Zakazuje się palenia m. in:  
-mułów i flotokoncentratów węglowych oraz miesza-

nek produkowanych z ich wykorzystaniem,
- węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych 

z ich wykorzystaniem,
- węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 

0-3 mm,
- paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie 

roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).
Każdy z Państwa, kto sprawdzić jakość swojego drew-

na może zgłosić się do nas w celu przebadania opału 
wilgotnościomierzem. Należy pamiętać, że niestosowa-
nie się do tego przepisu może spowodować nałożenie 
grzywny w kwocie nawet do 5000zł.

Zabronione przez przepisy jest również spalanie pla-
stików, desek laminowanych, kolorowych czasopism, 
kartonów oraz wszelkich materiałów, które zawierają 
związki chemiczne. W uzasadnionym przypadku takie-
go działania Strażnicy, na podstawie posiadanych upo-
ważnień będą dokonywać kontroli pieców z pobiera-
niem próbek popiołów włącznie, które trafiają następnie 

do laboratorium w celu analizy. W sytuacji ujawnienia  
w popiele związków zabronionych należy liczyć się  
z mandatem w wysokości 500 zł. Sprawa może również 
zostać skierowana do Sądu, który ma prawo nałożyć 
grzywnę do 5000 zł. W dobie globalnego ocieplenia, 
obowiązkiem każdego człowieka jest dbać o środowisko 
i w tej materii nie przewidujemy taryfy ulgowej.

Jak pokazują media, pojawiły się już pierwsze przy-
padki zaczadzenia. W tym miejscu mój apel do Państwa  
o doposażenie swoich domów w czujniki czadu, gazu, któ-
re mogą uratować życie. Koszt jest stosunkowo niewielki 
w odniesieniu do tego, jakie konsekwencje ponoszone są  
w sytuacji wybuchu gazu lub też zatrucia tlenkiem wę-
gla.

Sezon jesienny to również porządkowanie roslin  
z posesji. Zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości  
i Porządku w Gminie Nadarzyn, każdy mieszkaniec zo-
bowiązany jest do selektywnej zbiórki odpadów. Wśród 
frakcji, które firma Hetman zobowiązana jest odebrać 
znajdują się również pozostałości roślinne. Oznacza 
to, że zakazuje się spalania pozostałości roślinnych  
w domowych instalacjach grzewczych jak również przy-
domowych ogniskach. Oczywiście ogniska na przysło-
wiową kiełbaskę nie są zabronione, jednak nie mogą one 
powodować zagrożenia pożarowego, jak też zadymienia 
uciążliwego dla innych mieszkańców, bądź użytkowni-
ków dróg.

Straż Gminna w Nadarzynie
pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 720 08 67; 

strazgminna@nadarzyn.pl; 
Straż Gminna funkcjonuje w dniach pn. - pt.: godz. 7:00 - 22:00/dni wolne 9.00 - 21.00

Komendant Straży przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 13:00 - 15:00.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminy 

Nadarzyn
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;  

tel. 22 729 81 83 

2.08.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skut-
ków zdarzenia drogowego, które-
go samochód ciężarowy wpadł do 
rowu przy drodze z Młochowa do 
Parol. Nasze działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. 
Na miejscu obecne były zastępy 
PSP Pruszków, OSP Młochów, Poli-
cja WRD Pruszków oraz Pogotowie 
Ratunkowe. Działania prowadzone 
w południe.

6.08.2019 r.
Wyjazd zastępu do pożaru zarośli 
oraz odpadów w Młochowie przy 
ulicy Plantowej. Nasze działania 
polegały na wsparciu jednostki OSP 
Młochów. Na miejscu obecne PSP 
Pruszków oraz Straż Gminna Nada-
rzyn. Działania prowadzone w go-
dzinach wczesno wieczornych.

9.08.2019 r.
Wyjazd zastępu do załączonej  czuj-
ki p-poż na terenie firmy w Paro-
lach. Nasze działania polegały na 
sprawdzeniu pomieszczeń. Na miej-
scu obecne PSP Pruszków oraz OSP 
Młochów. Działania prowadzone w 
godzinach porannych.

12.08.2019 r.
Wyjazd dwóch zastępów do palą-
cych się beli siana w Krakowianach. 
Przybyła na miejsce, jako pierwsza 
jednostka z Młochowa uznała, że 
dysponują wystarczającymi siłami  
i środkami, dlatego nasze samocho-
dy zostały zawrócone do remizy. 
Działania podjęto w godzinach noc-
nych.

16.08.2019 r.
W godzinach wieczornych wyjazd 
zastępu do kota, który nie był w 
stanie zejść z daszku na wysokości 
około 6 metrów. Nasze działania po-
legały na wejściu na daszek poprzez 
właz dachowy i zdjęcie zwierzęcia. 

17.08.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skut-
ków wypadku z udziałem auta oso-
bowego oraz busa. Nasze działania 
polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, odcięcia akumulatorów, 
a także udzieleniu pierwszej pomo-
cy jednej osobie poszkodowanej. Na 

miejscu obecne dwa zastępy PSP 
Pruszków, dwa radiowozy WRD 
Pruszków, Pogotowie Ratunkowe 
oraz Służba Drogowa, która zajęła 
się uprzątnięciem jezdni. Działania 
prowadzone w godzinach wieczor-
nych.

18.08.2019 r.
Wyjazd zastępu do plamy oleju na 
ulicy Nad Utratą w Walendowie. 
Nasze działania polegały na neu-
tralizacji przy pomocy Sorbentu. 
Działania prowadzone w godzinach 
popołudniowych.

19.08.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków 
kolizji dwóch aut osobowych na uli-
cy Rolnej. Nasze działania polegały 
na zabezpieczeniu miejsca zdarze-
nia oraz odcięciu akumulatorów. Na 
miejscu obecne dwa zastępy PSP 
Pruszków, OSP Młochów, Policja 
WRD Pruszków oraz Pogotowie 
Ratunkowe. Działania prowadzone 
w godzinach porannych.

21.08.2019 r.
Wyjazd zastępu do neutralizacji 
plamy ropopochodnej na trasie S8. 
Nasze działania polegały na neutra-
lizacji przy pomocy Sorbentu oraz 
płynu Sintan. Na miejscu obecne 
PSP Pruszków oraz OSP Młochów. 
Działania prowadzone w godzinach 
porannych.

23.08.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków 
kolizji auta dostawczego z drzewem. 
Nasze działania polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
prowadzeniu ruchu wahadłowego. 
Na miejscu obecne dwa zastępy 
PSP Pruszków, OSP Młochów, Poli-
cja WRD Pruszków oraz Pogotowie 
Ratunkowe. Działania prowadzone 
w godzinach popołudniowych.

26.08.2019 r.
Wyjazd zastępu do wycieku gazu 
podczas rozbiórki domu. Nasze 
działania polegały na zabezpiecze-
niu miejsca do czasu przyjazdu po-
gotowia gazowego. Na miejscu były 
obecne jednostki z OSP Młochów. 
Działania prowadzone w godzinach 
porannych.
W godzinach wieczornych tego sa-
mego dnia uczestniczyliśmy w usu-
nięciu skutków kolizji dwóch aut 
osobowych. Nasze działania pole-
gały na uprzątnięciu jezdni.

27.08.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków 
kolizji dwóch aut osobowych na 
drodze serwisowej. Nasze działania 
polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia oraz uprzątnięciu jezdni. 
Na miejscu obecne WRD Pruszków. 
Działania prowadzone w godzinach 
wieczornych.
Godzinę po powrocie zostaliśmy 

Akcja przy ulicy Rolnej
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Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn 

 W ostatni weekend wakacji 
młodzieżowa drużyna pożarnicza  
z Młochowa podbiła Gdynię!

Wyjechaliśmy w piątek o go-
dzinie 17 z Warszawy Zachod-
niej, aby wysiąść w Gdyni chwilę 
przed sobotą i pojechać do schro-
niska szkolnego, gdzie spędzi-
liśmy obie noce. Wyjazd miał 
charakter wypoczynkowo-spraw-
dzający, przez co oprócz zabaw  
i leniuchowania mieliśmy parę cie-
kawych zadań. W sobotę rano pierw-
sza drużyna przygotowała śniada-
nie, po którym wybraliśmy się na 
plażę, gdzie spędziliśmy cały dzień. 
Po krótkiej rozmowie z ratownika-
mi, niektórzy wskoczyli do wody, 
inni zaś zostali opalać się na kocach, 

bądź grać w siatkówkę. Po kilku go-
dzinach dh. Adam poprosił, abyśmy 
przyszykowali jeden koc do ćwi-
czenia sprawdzającego. Zaczęliśmy 
od przekładania poszkodowanego 
z brzucha na plecy oraz ułożenia  
w pozycji bocznej ustalonej, następ-
nie ćwiczyliśmy sekwencje resuscy-

tacji krążeniowo-od-
dechowej. Największe 
zaskoczenie wzbudziło 
w nas kolejne zadanie 
- każdy z nas musiał 
nauczyć co najmniej 
pięciu losowych wcza-
sowiczów RKO oraz 
pozycji bezpiecznej. 
Na początek to my 
zachęcaliśmy plażo-
wiczów, po jakimś 
czasie oni sami do nas 
przychodzili. Ćwiczyło  
z nami ponad 40 osób! 

Po tym zadaniu 
zdecydowaliśmy że 
czas zejść się z plaży  
i po zjedzeniu obiadu 
oraz nagród w postaci 
słodkich gofrów i lo-
dów wjechaliśmy na 
Kamienną Górę. Opie-
kunowie ogłosili czas 
wolny. 

Wieczorem wróci-

zadysponowani do Wolicy do za-
bezpieczenia dziury w drodze. Na-
sze działania polegały na odgrodze-
niu terenu, aby żaden kierowca nie 
uszkodził auta ani nie spowodował 
wypadku. Na miejscu obecna Poli-
cja. 

28.08.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skut-
ków kolizji auta osobowego ze 
znakiem służb drogowych na tra-
sie S8. Nasze działania polegały na 

zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i 
udzieleniu pierwszej pomocy osobie 
poszkodowanej. Na miejscu obecne 
były dwa zastępy PSP Pruszków, 
Policja WRD Pruszków oraz Służba 
Drogowa, która zajęła się uprzątnię-
ciem jezdni. Działania prowadzone 
w godzinach porannych.

30.08.2019 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia gniaz-
da owadów błonkoskrzydłych  
w budynku na wysokości około 6 

metrów. Nasze działania polegały 
na przystawieniu drabiny, spryska-
niu gniazda i neutralizacji zagro-
żenia. Działania prowadzone były 
godzinach wieczornych.
Dwie godziny później zostaliśmy 
zadysponowani do pożaru śmieci  
w Starej Wsi. Nasze działania pole-
gały na zasileniu będącej na miejscu 
jednostki z PSP Pruszków oraz roz-
garnięciu pogorzeliska.

liśmy do schroniska, gdzie ochot-
nicy przygotowali kolację, po 
której nadszedł czas na przygo-
towane wcześniej prezentacje na 
tematy wyznaczone przez opie-
kunów. Wszystko poszło zgodnie 
z planem i następnego dnia rano 
miał być wyczekiwany przez nas 
test sprawdzający, który napisali-
śmy po śniadaniu. Potem spako-
waliśmy wszystkie nasze rzeczy  
i opuściliśmy schronisko. W pla-
nach było zwiedzanie muzeum, ale 
niestety nie udało się nam, wybra-
liśmy się więc na pieszą wycieczkę 
do Orłowa. Po drodze mieliśmy bar-
dzo ładne widoki, dzięki którym po-
dróż nie była taka zła. Wróciliśmy 
komunikacją miejską i poszliśmy 
na obiad. Znów był czas wolny, tym 
razem już do końca - mieliśmy spo-
tkać się na dworcu przed 17.00 aby 
dowiedzieć się o wynikach testów  
i wsiąść w autobus powrotny.

Bardzo miło wspominamy ten 
wyjazd i z pewnością są chętni aby 
wybrać się na kolejny!

Dziękujemy wszystkim za przy-
gotowanie, głównie naszym opieku-
nom - dh. Agnieszce Smólskiej oraz 
dh. Adamowi Świerczowi.

 
Tekst i zdjecia: 

 Natalia Korczyńska

Młodzi strażacy z Młochowa w Gdyni
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Warsztat samochodowy w Wolicy zatrudni  
elektromechanika, mechanika,  

oraz pomoc mechanika. tel.602 765 845

Pogotowie ogrodnicze. Wycinki drzew, prace  
porządkowe. Ogrody pielęgnacja i wykonanie. Przyłącza 

kanalizacyjne od budynku do  studzienki. Drenaże  
i odwodnienia rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna.  

tel. 511 289 481

Profesjonalna opieka medyczna nad osobą, chorą,  
niesamodzielną, niepełnosprawną. Tel. 663 666 822

Pracownia protetyczna w Nadarzynie, ul. Wrzosowa 8
Ekspresowa naprawa protez, tel. 502 142 219

ARCZI REMONTY.
 Remonty i wykończenia wnętrz. Malowanie, szpachlowa-
nie, panele, listwy wykończeniowe. Bardzo konkurencyjne 

stawki. Tel. 693 138 244

Sprzedam dom w Nadarzynie ok. 170 m kw., działka 600 m 
kw.+ droga dojazdowa prywatna ślepa – ok.200 m kw.  

Telefon: 511 289 481

Wynajmę plac 2000m, Nadarzyn, ul. Wierzbowa, 
 tel. 506 980 271 Anteny TV montaż, ustawianie, naprawy, 

 serwis. tel. 883 997 800

Absolwent politechniki udziela korepetycji  
z matematyki, tel. 602 246 361

Firma sprzątająca zatrudni kobiety i mężczyzn do  
sprzątania na terenie centrum handlowego w Wólce  

Kosowskiej. Praca od zaraz. Tel: 504 246 180

Przyjmę do pracy w zakładzie pogrzebowym. 
 Tel: 602-120-832

Zapraszam na lekcje inwidualne z j. angielskiego (przyg. do 
matury, egz. ośmioklasisty), tel. 501 936 198 
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Usługi ślusarskie, spawanie stali zwykłej i nierdzewnej. 
Balustrady, ogrodzenia, schody. Tel: 785 063 795

Pani z Ukrainy, wykształcenie – szkoła gastronomiczna, 
duże doświadczenie, poszukuje pracy w zawodzie. 
Poprowadzi dom lub zaopiekuje się starszą osobą.

 Tel. kontaktowy: 511-069-550

Angielski dla dzieci i młodzieży – korepetycje, 
 kurs indywidualny lub grupowy.

 Korepetytor z wieloletnim doświadczeniem. 
 Młochów, tel. 510 390 693
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Oferta Punktu Konsultacyjnego 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 w Nadarzynie, wejście od strony Ronda Armii Krajowej
Dyżury stałe

Przemoc i oferta pomocowa

Specjalista Stałe dni
konsultacji Godzina Zapisy

GKRPA/pełnomocnik Wójta 
ds. uzależnień wtorki 16.15 - 18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym 
w dniach i godzinach przyjęć 

tel.(22) 729 82 74 
lub w GODM Tęcza (pon.-pt. 9.00-17.00)

tel. (22) 739 73 11

Psycholog
 Agnieszka Jaślikowska

środy,
piątki

17.00 - 19.00
11.00 - 14.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym      
w dniach i godzinach przyjęć  

tel. (22) 729 82 74

Psycholog dziecięcy
 Beata Nasiadka

12.10.2019
19.10.2019 09.00 - 13.00

W Gminnym Ognisku Dziecięco- 
Młodzieżowym Tęcza 
(pon.-pt. 9.00-17.00) 
tel. (22) 739 73 11

Psychoterapeuta / specjalista 
ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie / mediator
Marek Mietelski

piątki 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

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

Porady udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!
Krystyna Masłowska – pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Zadzwoń! Zaufaj! 
Czekamy na telefon od Ciebie 
codziennie od 14.00 do 22.00!

Kryzysowy Telefon Zaufania 116 
123 powstał z myślą o osobach, 
które z różnych powodów nie mają 
możliwości bezpośredniego kon-
taktu z psychologiem. 

Oferta Poradni kierowana jest do 
osób dorosłych w kryzysie emocjo-
nalnym, potrzebujących wsparcia i 
porady psychologicznej, rodziców 
potrzebujących wsparcia w proce-

sie wychowawczym oraz osób nie-
pełnoprawnych. 

Poradnia Telefoniczna 116 123 
udziela pomocy psychologicznej 
osobom doświadczającym kryzysu 
emocjonalnego, samotnym, cierpią-
cym z powodu depresji, bezsenno-
ści, chronicznego stresu.

Połączenie z numerem 116 123 
jest całkowicie bezpłatne niezależ-

nie od tego z jakiej sieci dzwoni 
Klient, można dzwonić z każdego 
miejsca w Polsce, zarówno z telefo-
nów stacjonarnych jak i komórko-
wych.

Źródło: http://www.psychologia.
edu.pl/kryzysy-osobiste/telefon-
-kryzysowy-116123.html

K r y z y s o w y  Te l e fo n  Za u fa n i a 
1 1 6  1 2 3
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Stefania Łęcka  
Przewodnicząca Parafialnego Caritas   

tel. 728 947 323

Caritas przy Parafii

 św. Klemensa

 w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie  
ks. Andrzej Wieczorek

Internet: www.parafianadarzyn.pl,  
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Punkt Caritas czynny: 
wtorki 10.00 – 12.00

czwartki 15.00 – 17.00

Kancelaria parafialna  
w dni powszednie czynna codziennie  

rano pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon. - pt.16.30 - 17.30.  

Tel. 22 739 76 20
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Nowa parafia w Ruścu
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Dawno nie pisaliśmy, co u nas sły-
chać, tak więc w skrócie opowiada-
my o ostatnich wydarzeniach. 

Harcerski Rajd 
Świętokrzyski

W dniach 30 maja – 2 czerw-
ca 2019 r. wzięliśmy udział w 61 
Ogólnopolskim Harcerskim Rajdzie 
Świętokrzyskim, który w tym roku 
odbył się pod tytułem „Ojczyzna 
duszy”. Po raz trzeci nasi instruk-
torzy - pwd. Bogumiła Orłowska, 
pwd. Anna Murzynowska, phm. 

Marta Kuczewska pod komendą 
ks. hm. Jarosława Kuśmierczyka  - 
zorganizowali trasę II – biwakową  
„W ciemno”. Zgłosiła się na nią 
setka harcerzy z różnych środowisk  
z całej Polski, w tym dwa patrole 
harcerzy starszych z nadarzyńskiej 
Impeesy. Wraz z opiekunami prze-
mierzyli ponad 50 km świętokrzy-
skich szlaków. Co roku zlot odbywa 
się w innym miejscu, często w pięk-
nej scenerii – w tym roku w Cieko-
tach przy domu, w którym mieszkał 
Stefan Żeromski. Tegoroczną atrak-
cją była możliwość gry w joggera. 
Przed wyjazdem zgłoszeni harcerze 

byli zobo-
wiązani do 
wykonan ia 
przedrajdo-
wych zadań; 
w tym roku 
trzeba było 
nakręcić film 
pod tytułem 
„ O j c z y z n a 
duszy” i za-
prezentować 
w ciekawy 
sposób swój 
region.

 

Harcerska Akcja 
Letnia 2019  
Przerwanki

Kolejny szczepowy obóz odbył 
się w dniach  29 czerwca – 20 lip-
ca w Przerwankach koło Giżycka. 
Został on zorganizowany razem  
z paroma innymi szczepami z Huf-
ca Pruszków. Jesteśmy wdzięczni 
ojcom, którzy pomogli w rozstawia-
niu obozowisk podczas kwaterki. 
Pomimo zmiennej aury – wszyscy 
dobrze się bawili. Uczestnicy mogli 
wziąć udział w wycieczce do bun-
krów, w rejsie statkiem do Giżycka  
i zajęciach z survivalu. Zorgani-
zowane były również zajęcia że-
glarskie, była możliwość pływania 
żaglówką i kajakami. Zuchy w tym 
roku przeniosły się do starożytnego 
Egiptu a harcerze do Grecji (przygo-
towali w związku z tym dla siebie 
odpowiednie stroje). Podczas obo-
zu nie mogło zabraknąć oczywiście 
Festiwalu Piosenki oraz nocowania 
we wspólnie przygotowanych szała-
sach. Z pewnością obóz szczególnie 
wspominać będą harcerze, którzy 
niego złożyli  harcerskie przyrze-
czenie (w tym wychowawca dh Ma-
teusz Świątek). Cieszymy się, bo  
w czasie HAL do grona kadry dołą-
czył pwd. Adam Wilk.

Nadarzyński Szczep 
„Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych

Akcja Letnia

Rajd Świętokrzyski
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Przebieg obozu można obejrzeć 
na stronie: 

https://obozwataha2019.blogspot.
com/2019/06/ 

1 sierpnia
 1 września

Jak co roku 1 sierpnia stawiliśmy 
się na apelu upamiętniającym dzień 
wybuchu Powstania Warszawskie-
go, a wieczorem śpiewaliśmy na 
placu Piłsudskiego w Warszawie 
(nie)zakazane powstańcze piosenki. 
Zgromadziliśmy się również na uro-
czystych gminnych obchodach 80 
rocznicy wybuchu II wojny świato-
wej na nadarzyńskim cmentarzu. 

Z radością zawiadamiamy, że 
nasz komendant ks. hm. Jarosław 
Kuśmierczyk (fot. poniżej) za dzia-
łalność na niwie lokalnej kultury  
i pracy z młodzieżą otrzymał Perłę 
Kultury. Miało to miejsce 8 wrze-
śnia 2019 roku podczas gali wrę-
czania Pereł Kultury, Nauki i Sztuki 
Gminy Nadarzyn. Niezwykłym wy-
darzeniem jest również to, że nasz 
komendant od 1 września został 
proboszczem nowej parafii pw. św. 
Jana Pawła II w Ruścu. 

Ognisko na 
 początek  

roku harcerskiego
 

4 września zainaugurowaliśmy 
rok pracy harcerskiej podczas ape-
lu i szczepowego ogniska. Zorga-
nizowaliśmy je na miejscu do tego 
przeznaczonym – na nadarzyńskim 
Pastewniku. Zgromadziło się wie-
lu zuchów i harcerzy. Odbyło się 
uroczyste przejście części zuchów  
i harcerzy do star-
szych drużyn. W tym 
roku drużynę „Błę-
kitne Wilki” z Ruś-
ca prowadził będzie 
zamiast phm. Filipa 
Skorka – pwd. Adam 
Wilk, z pomocą dh. 
Oli Stelmaszyk. 

Narodowe 
Czytanie

7 września 2019 r. na 
nadarzyńskim rynku 
odbyło się Narodowe 
Czytanie, w ramach 
którego czytana była 
„Katarynka” Bolesa-
wa Prusa. Włączyli-
śmy się w organiza-
cję tego wydarzenia. 
Nasz instruktor Adam 
Wilk czytał fragment 
noweli (fot. obok po 
prawej), a  harcerze 

starsi rozdawali pączki, balony, 
puszczali wielkie bańki. Parę osób 
swoim strojem nawiązało do cza-
sów, opisywanych przez Prusa (bi-
blioteka wypożyczyła na tę okazję 
kapelusze i cylindry dla osób zaan-
gażowanych w organizację). Cie-
szymy się, że mogliśmy przenieść 
się z mieszkańcami gminy Nada-
rzyn w czasy Bolesława Prusa. 

dh. Magdalena Pawlica
Foto: Magdalena Pawlica,

arch. Szczepu „Wataha”

Szczepowe ognisko

Narodowe Czytanie
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Propozycje:

Hubner-Wojciechowska J.: Art 
deco. Przewodnik dla kolekcjone-
rów

Poradnik prze-
znaczony dla 
kolekcjonerów, 
antykwariuszy, de-
koratorów wnętrz, 
stylistów i wszyst-
kich miłośników 
art déco. Prezen-

tuje meble, tkaniny i inne przed-
mioty art déco dostępne w Polsce  
w sprzedaży antykwarycznej. Czy-
telnik znajdzie tu informacje o ce-
nach, porady, gdzie i jak kupować,  
o czym pamiętać, czego się wystrze-
gać. Autorka jest historykiem sztuki 
i właścicielką galerii specjalizującej 
się w meblach art déco.

Gambii M.: Renowacja mebli
Poradnik  poka-

zuje krok po kroku 
jak tchnąć nowe 
życie w stół zna-
leziony w składzie 
ze starzyzną albo 
w piwnicy, przy-
wrócić stabilności 

krzesłu, wymienić zniszczony for-
nir na komodzie prababci… Dzięki 
zawartym tu radom żadna z tych 
prac nie okaże się zbyt trudna: łatwo 
skompletujemy zestaw odpowied-
nich narzędzi, poznamy metody 
czyszczenia mebli, usuwania farb, 
sekrety nakładania politury i wiele 
innych technik niezbędnych dla do-
brego konserwatora.

Lagercrantz D.: Ta, która musi 
umrzeć

W centrum 
Sztokholmu znale-
ziony zostaje mar-
twy mężczyzna.  
Z pozoru wyglą-
da to na tragiczną 
śmierć bezdomne-
go, jednak pomi-

mo cech charakterystycznych jego 
tożsamości nie udaje się ustalić. 

Lekarka sądowa, Fredrika Nyman, 
kierując się swoimi podejrzeniami, 
kontaktuje się z Mikaelem Blom-
kvistem. Dziennikarz niechętnie 
zabiera się do sprawy. Świadkowie 
potwierdzają co prawda, że męż-
czyzna kilkukrotnie bełkotał coś 
pod adresem Johannesa Forsella, 
szwedzkiego ministra obrony – ale 
czy faktycznie coś mogło ich łą-
czyć?
 
Zajączkowska U.: Patyki, badyle

„Patyki, badyle” 
to relacja badacz-
ki samotnie podą-
żającej ścieżkami 
natury. To pograni-
cze fizyki Newtona  
i poetyki, to mate-
matyka i filozofia, 
a przede wszystkim 

szczera czułość dla żyjących zie-
lonych istot. Jest to też opowieść  
o języku i historii roślin, pisana hie-
roglifami ich anatomii. O przebie-
gu życia drzew, skrzypów i mchów 
w świecie złożonym z powietrza, 
światła, grawitacji i wody. O dębie 
Bartku, chwastach i podziwie dla 
pokrzywy.

Steel D.: Mroczna strona
Dziec iń s two 

Zoe nie należało 
do łatwych. Tra-
giczna choroba 
i śmierć siostry, 
a później roz-
wód rodziców 
odcisnęły na niej 
niezatarte pięt-

no. W dorosłym życiu Zoe wysoko 
podniosła sobie poprzeczkę. Presti-
żowe studia, praca na rzecz krzyw-
dzonych dzieci – wszystko po to, by 
zdobyć miłość i akceptację, których 
nie dostała w dzieciństwie. Kiedy 
kobieta zakochuje się i sama rodzi 
dziecko, pragnie być idealną matką. 
Wtedy jednak stare rany zaczynają 
boleć na nowo. Czy miłość matki 
ma również swoją mroczną stronę? 

Chmielarz W.: Rana
Najpierw pod ko-

łami pociągu ginie 
Marysia, uczenni-
ca ekskluzywnej 
prywatnej szkoły 
na warszawskim 
Mokotowie. Jej na-
uczycielka, Elżbie-

ta, rozpoczyna prywatne śledztwo, 
ale wkrótce sama ginie, a ciało zni-
ka. Jedynymi osobami, które cokol-
wiek widziały, są Gniewomir, nie-
przystosowany społecznie chłopak 
zafascynowany seryjnymi zabójca-
mi, i Klementyna, nauczycielka na 
życiowym zakręcie, której wydaje 
się, że praca w poważanej szkole to 
uśmiech od losu. Żadne z nich nie 
chce angażować się w tę sprawę – 
każde z nich ma swoje powody. 
Gdyby wiedzieli, dokąd zaprowadzi 
ich to śledztwo, nigdy by się na to 
nie odważyli. Szkoła okazuje się 
pełna tajemnic. 

Gruszka-Zych B.: Życie rodzinne 
Zanussich

Wyjątkowy zbiór 
odpowiedzi na pyta-
nia dotyczące spraw 
na jważn ie j szych  
w każdym związku, 
nie tylko artystycz-
nym. Dowiadujemy, 
że dla Zanussich 

miłość to ciężka praca, poznajemy 
zasady według jakich żyją, uzysku-
jemy odpowiedzi na pytanie czy 
boją się śmierci i czym jest dla nich 
wiara. Sprawy ważne w ich życiu są 
przetykane anegdotami. To pierw-
sza książka pokazująca dotąd mało 
znane życie prywatne Krzysztofa 
Zanussiego i jego żony Elżbiety. 
Jego legendarna powściągliwość  
i arystokratyczny dystans sprawia-
ją, że jest osobowością nie dającą 
się zamknąć w żadnym schemacie. 
Książka Barbary Gruszki Zych po-
zwala jednak dotknąć tajemnicy 
Zanussiego, którą w dużym stopniu 
pomaga odkryć jego żona Elżbieta.
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Beata Fedorko
Dyrektor Biblioteki 

80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej. Pierwszego 
września minęło 80 lat od rozpoczęcia II wojny światowej. 
Z tej okazji Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zapro-
siła seniorów na prelekcję historyczną o bitwach obron-
nych 1939 roku. W arkana kampanii wrześniowej wpro-
wadził nas historyk Piotr Ukleja. Prelegent opowiedział 
o najważniejszych wydarzeniach września 1939 r., o tym 
dlaczego w ogóle doszło do największego konfliktu zbroj-
nego w historii świata oraz o zasięgu działań wojennych  
w Europie i na pozostałych kontynentach. Opowieść zilu-
strowana została mapami oraz planszami. Mimo, że o II 
wojnie światowej powiedziano i napisano już wiele, wy-
darzenie to wciąż skłania do refleksji oraz budzi szereg 
emocji.

O historii  
w nadarzyńskiej  

bibliotece
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EL SALSERO
Zapraszamy na koncert zespołu

17 października w czwartek 
 o godz. 19.00

 Zespół powstał w 2007 roku  
w San Jose (Costa Rica). Jego zało-
życielem i liderem jest mieszkaniec 
Nadarzyna Michał Stawarski, absol-
went w klasie fortepianu jazzowego 
oraz pedagogiki Konserwatorium 
Muzycznego w Wiedniu. W 2008 r 
Zespół odbył trasę koncertową po 
Polsce – grając w dużych i małych 
miastach, w prestiżowych salach 
koncertowych, klubach i „zwy-
kłych” knajpach, przyjmowany był 
entuzjastycznie. W 2018 roku El 
Salsero odbył ponowne tournee po 
Polsce dając 14 koncertów, m.in. 
wystąpił na 60 edycji legendarnego 
festiwalu JAZZ JAMBOREE. Na 
repertuar zespołu składają się utwo-
ry własne oraz kompozycje legend 
tego gatunku muzyki t.j. Hector La-
voe, CheoFeliciano, Ruben Blades, 
Ray Baretto czy Marc Anthony.

Allan Guzman - vocal
Stavar - piano
Luis Nubiola - sax
Juan Pablo Rojas - timbal
Leo Núnez  – konga
David Chinchilla - bongo
Alejandro Castro  - bass

Bilety 20 zł  
sprzedaż w dniu  

koncertu 
 od godz. 17.00
w kasie NOK

Zapraszamy

6 października 2019 r. 
 o godz. 16.00

Zapraszamy dzieci na 
przedstawienie

Baśń o leciutkiej  
królewnie

 
Jak skończy się cała historia? Czy 

złej czarownicy uda się zemścić na 
swojej małej bratanicy? Czy ktoś 
zdejmie z Leny złe zaklęcie i co 
może odmienić lekkomyślne serce? 
Jeśli chcecie się tego dowiedzieć, 
koniecznie obejrzyjcie „Baśń o le-
ciutkiej królewnie”, na podstawie 
baśni George’a MacDonalda. To hi-
storia, która Was rozbawi, wzruszy 
i zachwyci, a piękna muzyka autor-
stwa Wojciecha Żmudy na długo 
zapadnie Wam w pamięć. Spektakl 
dla dzieci od lat 4. Czas trwania: 70 
minut.
Scenariusz i reżyseria: Joanna 
Mazewska
Muzyka: Wojciech Żmuda 
Kostiumy: Joanna Mazewska, 
Dorota Jarząbek - Rogaczyk
Choreografia: Agnieszka Sende-
rowska 
Obsada: Magdalena Daszkiewicz, 
Katarzyna Gruszewska, Joanna 
Mazewska, Dorota Jarząbek - Ro-
gaczyk, Katarzyna Wypchło

Wstęp – 10 zł/dziecko, 
 bilety w sprzedaży  

w dniu spektaklu 
 od godz. 15.00 

w kasie NOK

Z cyklu: 

Teatrzyk w walizce
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SUPER PERŁA dla 
Nadarzyńskiego Ośrod-
ka Kultury – kierowane-
go od 15 lat przez Kamilę 
Michalską. Za dwa dzie-
sięciolecia działalności 
na polu kultury, za różno-
rodność i wysoką klasę 
oferowanych wydarzeń. 
Za poszukiwanie, odkry-
wanie, twórcze spojrzenie. 
Słuchanie i gotowość do 
wprowadzania do ofer-
ty nowych, oryginalnych 
propozycji, nieszablonowe 
działania.  Za poszukiwa-
nie nowych możliwości  
i rozwiązań, za wychodze-
nie na przeciw mieszkań-
com i ich oczekiwaniom, za 
sukcesywny rozwój,  zmia-
ny, które obejmowały nie tylko sam obiekt, 
remonty, modernizacje, nieustanne dopo-
sażanie, ale również dobieranie odpowied-
niej kadry i umożliwianie jej systematycz-
nego rozwoju i podnoszenia kompetencji. 
Za umiejętność skupiania wokół siebie lu-
dzi, którzy od wielu lat są stałymi odbior-
cami imprez oraz zajęć. Za promowanie lo-
kalnych twórców. Za inspiracje, innowacje 
i odwagę. Za prowadzenie świetlic w 5 so-
łectwach, które dają wiele możliwości do 
lokalnego współtworzenia i rozwoju. Za 
stworzenie centrum kulturalnego na bardzo 
wysokim poziomie o czym świadczą liczne 
bardzo pochlebne opinie uczestników im-
prez, którzy przyjeżdżają do NOK-u także  
z ościennych miejscowości. 

Dzisiaj, kiedy Nadarzyński Ośrodek 
Kultury obchodzi 20 lecie istnienia można 
powiedzieć, że jest naszą dumą i Perłą…
Super perłą. 

Perły Kultury otrzymali także pracowni-
cy NOK: pani Katarzyna Akram, pani Mo-
nika Majewska, pani Monika Mazurek, 
pani Jolanta Zalesińska, Kabaret Biedron-
ki, Zespół Młodzi Duchem oraz współpra-
cująca z NOK pani Elżbieta Baur.

Gratulujemy  
wszystkim osobom 

 i zespołom

Nadarzyński Ośrodek Kultury otrzymał 
 Super Perłę Kultury!!!
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Doceniony na wielu ważnych festiwalach „Users” to 
przejmujący film o relacjach w świecie internetu. Rela-
cjach? Czy raczej samotności, której nie sposób przeła-
mać, mimo przekraczania kolejnych granic intymności? 
Intymności? A może chodzi raczej o coraz to nowe akty 
rozpaczliwej autokreacji? Jury Festiwalu Polskich Fil-
mów Fabularnych w Gdyni, na którym film otrzymał 
Nagrodę Specjalną Jury w Konkursie Filmów Krótko-
metrażowych napisało w uzasadnieniu, że jest to „trafna 
i bolesna diagnoza współczesnych relacji międzyludz-
kich”. Po projekcji będą mogli Państwo porozmawiać 
z twórcami filmu: reżyserem i współscenarzystą Jaku-
bem Piątkiem oraz odtwórcą jednej z głównych ról oraz 
współtwórcą scenariusza Dobromirem  Dymeckim.

Zapraszamy 25 października 
 o godzinie 19:00 do siedziby NOK

WSTĘP WOLNY! 
Film przeznaczony jest dla dorosłego odbiorcy.

Film fabularny - krótkometrażowy
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2018
Barwny, 29 min
Reżyseria: Jakub Piątek
Scenariusz: Łukasz Czapski, Dobromir Dymecki, 
Jakub Piątek
Zdjęcia: KateMcCullough
Scenografia: Aleksandra Klemens
Montaż: Urszula Klimek-Piątek
Obsada aktorska: Maja Pankiewicz, Dobromir Dymecki

Kobieta i mężczyzna. Przypadkowe spotkanie w In-
ternecie. Algorytm łączy ich w parę. Szansa jak 1 do 
kilkudziesięciu tysięcy. Podobno sieć to ostatnia strefa 
wolności. Skoro wszystko wolno, to od czego zacznie-
my? Ile można przeżyć w jedną noc? Może całe życie? 
Jest jedna zasada: coś mi się nie spodoba, znudzisz mnie, 
zawiedziesz - przełączam cię. Chcę coś poczuć. Można 
tu coś poczuć?

Jakub Piątek - Urodzony w 1985 roku. Studiował re-
żyserię filmową w Łódzkiej Szkole Filmowej oraz kultu-
roznawstwo. Pracował jako reporter i animator kultury. 
Jego dokumentalny debiut „Matka” był pokazywany na 
ponad 50 międzynarodowych festiwalach, zdobył kilka-
naście nagród. W 2014 roku miał premierę średniome-
trażowy dokument kreacyjny “One Man Show”. Obec-
nie rozwija pełnometrażowy film hybrydowy “Film dla 
mojej mamy”.

Dobromir Dymecki - urodzony w 1985 roku aktor te-
lewizyjny i teatralny.  Scenarzysta. Absolwent Państwo-
wej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej 
im. L. Schillera w Łodzi (2009).

Występował w  teatrach łódzkich: im. Stefana Jaracza 
(2007-2009), Nowego (2009) oraz w Teatrze Drama-
tycznym w Warszawie (2010-2012).

Wolnym być...
niezależny plakat  

kulturalny 1980-1989 
26 października, o godzinie 18.00

Wstęp wolny

Choć rok obchodów trzydziestolecia pierwszych czę-
ściowo wolnych wyborów w historii Polski po II woj-
nie światowej dobiega końca, chcemy nawiązać do tego 
tematu właśnie teraz, gdy najgłośniejsze wydarzenia  
i najsilniejsze emocje związane z ich rocznicą mamy już 
za sobą. Strajki sierpniowe roku 1980, powstanie NSZZ 
„Solidarność”, stan wojenny i wydarzenia późniejsze 
zainicjowały ruch społecznej solidarności, przyczyniły 
się do zbudowania nowego układu politycznego, utwo-
rzyły przestrzenie wolności i niezależności. Przemiany 
te wspierały środowiska artystyczne. Powstał żywioło-
wy ruch kultury niezależnej. Poza oficjalnym obiegiem 
wydawano setki książek i czasopism społeczno-politycz-
nych i kulturalnych, organizowano wystawy, koncerty, 
wieczory literackie, spektakle teatralne, odbywały się 
liczne spotkania i bezpośrednie, szczere rozmowy twór-
ców z publicznością.

26 października, o godzinie 18.00 serdecznie zaprasza-
my do Galerii 51m2 w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury 
na wernisaż wystawy niezależnych plakatów kultural-
nych z lat 1980-1989 pochodzących z kolekcji krytyka 
sztuki, kuratora i dziennikarza – Jerzego Brukwickiego, 
który opowie nam o tym, jak sztuka (a w szczególności 
sztuka plakatu) w latach 80. wspomagała solidarnościo-
wą opozycję. Zobaczymy kilkanaście plakatów o tema-
tyce kulturalnej artystów związanych z nurtem kultury 
niezależnej. Autorzy pakatów: Jan Bokiewicz, Andrzej 
Czeczot, Henryk Fajlhauer, Stanisław Gębczak, Jan Hey-
drich, Jerzy Janiszewski, Jacek „Ponton” Jankowski, 
Roman Kalarus, Wojciech Müller, Janusz Nowierski, Eu-
geniusz Get Stankiewicz, Jędrzej Stępak, Henryk Toma-
szewski, Wojciech Wołyński.

Jerzy Brukwicki (ur. 1945 r.) – krytyk sztuki, kurator 
wystaw, dziennikarz, autor wielu artykułów o plakacie, 
sztuce najnowszej oraz grafice „Solidarności”. Wielo-
letni szef warszawskiej Galerii Krytyków Pokaz. W la-
tach 80. autor kilkudziesięciu wystaw sztuki niezależnej, 
m.in. Polska Pieta, Czas smutku, czas nadziei, Roczni-
ce, Obecność, Przeciw złu, przeciw przemocy, redaktor  
i wydawca pisma o kulturze niezależnej „Wybór”, współ-
pracownik podziemnego tygodnika społecznego „Prze-
gląd Wiadomości Agencyjnych” (PWA) i wydawnictw: 
NOWA, Przedświt, Pokolenie.

Users Jest laureatem II nagrody Festiwalu Szkół Teatralnych 
za rolę Michała Płatonowa w przedstawieniu dyplomo-
wym PWSFTviT  „Letnisko. Improwizacja”. 



Wiadomości Nadarzyńskie

09 (244) wrzesień 201934

19 września 2019 roku w Szkole Podstawowej w Ko-
stowcu odbyły się biegi przełajowe klas IV-VIII szkół 
podstawowych Gminy Nadarzyn. W zawodach wzię-
ły udział wszystkie szkoły. Klasyfikacja dziewcząt: 
I miejsce - S.P. Nadarzyn - 26 pkt. II miejsce - S.P. 
Rusiec - 25 pkt. III miejsce - S.P. Młochów - 25 pkt. 
IV miejsce - S.P.Wola Krak. - 18 pkt. VI miejsce - S.P 
Kostowiec - 14 pkt. Klasyfikacja chłopców: I miejsce 
- S.P. Nadarzyn 40 pkt. II miejsce - S.P. Rusiec 33 pkt. 
III miejsce - S.P. Kostowiec 17 pkt. IV miejsce - S.P. 
Wola Krak. 12 pkt. V miejsce - S.P. Młochów 3 pkt.

Klasyfikacja generalna: I miejsce - S.P. Nadarzyn, 
II miejsce - S.P. Rusiec, III miejsce - S.P. Kostowiec, 
IV miejsce - S.P. Wola Krakowiańska, V miejsce - S.P. 
Młochów.

Najlepsi uczniowie z każdej kategorii wiekowej będą 
reprezentować naszą gminę w finale powiatowym bie-
gów przełajowych w Otrębusach - 30 września br.

Życzymy powodzenia.
Wiesław Iwaniuk - 

koordynator sportu szkolnego

Sport

15 września zakończyły się II Otwarte Mistrzo-
stwa Nadarzyna w tenisie w kategorii mężczyzn. 
Po dwóch dniach zmagań zwycięzcą turnieju został 
Krzysztof Wolski. Chcielibyśmy podziękować panu 
Dariuszowi Zwolińskiemu, Wójtowi Gminy Nada-
rzyn za ufundowanie pucharów. Jeszcze raz gratula-
cje dla Wszystkich Naszych uczestników. 

Gratulujemy!!!

Rubrykę redaguje 
 Kamila Michalska 
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W drugim meczu ligowym udało 
mam się odnieść cenne zwycięstwo 
na własnym boisku 8-6. Przeciw-

Rubrykę sekcji piłki siatkowej 
redaguje Mateusz Stępień 

Sezon powoli się rozkręca 
Siatkarki GLKS Nadarzyn roz-
poczęły rozgrywki w I Lidze 
Kadetek MWZPS, czyli w naj-
wyższej klasie rozgrywkowej. 
Wszystkie trzy zespoły młodziczek 
przygotowują się jeszcze do inau-
guracji swoich rozgrywek czyli tak 
zwanych turniejów rozstawienio-
wych. Dopiero wtedy będzie wiado-
mo od której ligi który zespół zain-
auguruje serię turniejów ligowych.

Trudny początek kadetek
Gra w pierwszej lidze okazuje się 

jak na razie bardzo wymagająca, 
ale to dobrze bo żeby się rozwijać 
trzeba mierzyć się z możliwie naj-
lepszymi zespołami.

Trenerka Dominika Leśniewicz 

Inauguracja sezonu 
 siatkarskiego

podkreślała od początku, że gra  
w kadetkach ma przede wszystkim 
zaowocować zdobyciem jak naj-
większego i najlepszego doświad-
czenia. Tak żeby zaprocentowało to 
jeszcze w zespole młodziczek.

Z a p r o s z e n i e
Zaproszenie na treningi pozostaje 

otwarte, nadal można dołączyć do 
wielu różnych grup treningowych.  
A żeby przybliżyć dziewczętom 
podstawy piłki siatkowej zdecydo-
waliśmy się przy współpracy z dy-
rektorami szkół rozpocząć zajęcia 
dla najmłodszych bezpośrednio po  
lekcjach w ich halach sportowych. 
Do zobaczenia na treningach!

Dominika Gilewska  
z powołaniem do  

reprezentacji Polski  

Po bardzo dobrych występach  
w ubiegłym sezonie zdobyciu brą-
zowego medalu w grze podwójnej  
w Mistrzostwach Polski junio-
rów oraz zajęciu drugiego miejsca  
w rankingu PZTS na sezon 
2019/2020 Dominika w okresie 
wakacji powołana była na zgru-
powanie reprezentacji Polski. 
W ostatnich dniach zawodnicz-
ka GLKS Nadarzyn uczenni-
ca Liceum Ogólnokształcącego  
w Nadarzynie dostała powoła-
nie na międzynarodowe zawody 
w Chorwacji. Celem Dominiki na 
ten sezon jest bardzo dobry występ 
na Mistrzostwach Polski juniorów  
i zdobycie kwalifikacji na przyszło-
roczne Mistrzostwa Europy. Życzy-
my powodzenia!

Tenis stołowy

nikiem był Ursus Warszawa. Mecz 
przebiegał na wyrównanym pozio-
mie lecz nasza drużyna pokazała 

większą determinację i lepszą 
skuteczność. Gratulacje dla 
zawodników GLKS Nada-
rzyn za zaangażowanie i grę, 
która z meczu na mecz wyglą-
da coraz lepiej.

Bramki strzelali: Antek Dą-
browski, Kuba Boroń, Mate-
usz Dondalski, Szymon Le-
gucki, Patryk Puchalski.

P i ł k a  n o ż n a



NOK w obiektywie

Salon Poezji K40 
„Hej chłopcy,  

bagnet na broń”

Koncert
Gordonowski,

czyli inteaktywne
 zabawy z muzykąNarodowe Czytanie

Kabaret BiedronkiNOK Pęd Band
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