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Wiadomości Nadarzyńskie

Szanowni Mieszkańcy, 
Przyjaciele Gminy Nadarzyn

Minęło ledwie kilka dni od wy-
borów prezydenckich, a już znowu 
„wielka krajowa polityka” pcha 
nam się z butami do domu. Polity-
cy partii rządzącej i media donoszą 
o pomyśle podziału województwa 
mazowieckiego na dwa odrębne 
administracyjne byty: wojewódz-
two warszawskie (z m.st. Warsza-
wą i przyległymi powiatami w tym 
pruszkowskim) oraz województwo 
mazowieckie z regionami w oko-
licach: Płocka, Radomia, Siedlec, 
Ostrołęki i Ciechanowa.  

Trudno mi dostrzec w tym zamia-
rze, który miałby być jeszcze wpro-
wadzany na chybcika do końca tego 
roku jakiś pozytywnych aspektów, 
poza polityczną grą rządu na osła-
bienie samorządów. Przyznaję jed-
nak, że nie znam szczegółów (bo 
chyba ich na razie nie ma) i pozo-
stają tylko pytania i wątpliwości bez 
odpowiedzi. 

Czy polskie negocjacje budżetu 
unijnego na lata 2021-2027, które 
się właśnie rozpoczęły uwzględnia-
ją dodatkowy region już nie tylko 
w podziale statystycznym NUTS1 
- NUTS2 (co było z władzami UE 
ustalane), ale administracyjnym na 
województwo warszawskie i nowe 
mazowieckie?

Czy chaos wywołany powstawa-
niem nowych struktur administra-
cyjnych (dobrym przykładem jest 
tutaj reforma oświaty, której skutki 
odczuwamy jeszcze trzy lata po jej 
wprowadzeniu) nie odbije się na 
finansach i możliwościach wdraża-
nia procedur unijnych związanych 
z nową perspektywą wykorzystania 
dotacji UE w latach 2021-2027?

Czy zmiany administracyjne reali-
zowane w tak szybkim tempie, bez 
debaty i konsultacji, realizowane  
w trudnym okresie wprowadza-
nia nowej perspektywy unijnej nie 
odbiją się na finansach i możliwo-
ściach inwestycyjnych mazowiec-
kich gmin?

Przyznam, że zapewnienia pana 
Premiera i członków rządu, iż bę-
dzie dobrze, a nawet lepiej słabo 
mnie uspakajają. Może dlatego, że 
pamiętam jeszcze zapewnienia mi-
nister edukacji Zalewskiej, że refor-
ma oświaty będzie dla samorządów 
bezkosztowa (TO NIE ŻART, nie-
stety) czy ostatnie zapewnienia pana 
Premiera, że koronawirus w Polsce 
jest w odwrocie i rząd opanował 

epidemię. Obecnie mamy 450-550 
wykrywanych dziennie przypadków 
i kilkanaście zgonów na dobę.

I dlatego uważam, że mamy waż-
niejsze obecnie w kraju sprawy do 
załatwienia niż tworzenie kilkuna-
stu nowych, dodatkowych instytucji 
rządowych od nowego urzędu wo-
jewódzkiego poprzez nowe instytu-
cje ochrony środowiska, transportu, 
bezpieczeństwa, kultury itp. Ja ro-
zumiem, że w grę wchodzi kilka ty-
sięcy nowych urzędniczych etatów, 
ale to może poczekać na czasy po 
kryzysie?

Sytuacja epidemiologiczna w na-
szej Gminie wydaje się póki co sta-
bilna. Liczba przypadków zakażeń 
waha się pomiędzy 3-6 osób i 10-20 
w kwarantannie. Od maja nie przy-
było także ofiar śmiertelnych.  In-
stytucje gminne, w tym UG, GOS, 
NOK, Biblioteka, ZOZ pracują  
w obowiązującym  rygorze epide-
miologicznym. W połowie sierpnia 
prace wznowi zespół ds. zagro-
żenia zarażeniem koronawirusem  
w gminie. Będziemy starali się wy-
pracować procedury i podejmować 
działania, które pomogą nam przy-
gotować się na ewentualną, spodzie-
waną na jesieni drugą falę zachoro-
wań. Priorytetem jest zapewnienie 
bezpieczeństwa osób najbardziej 
narażonych na zarażenia oraz  
w miarę normalne funkcjonowanie 
samorządu.

Pomimo pogarszającej się sytu-
acji finansowej polskich gmin nasz 
samorząd  priorytetowo traktuje 
realizację planowanych inwestycji. 
W lipcu do użytku zostały oddane 
dwa kolejne odcinki ścieżek rowe-
rowych: w Walendowie – ulica nad 
Utratą oraz w Nadarzynie – ulice 
Warszawska, Sitarskich, Wierzbo-
wa, Przejazdowa i Pruszkowska. 
Gmina Nadarzyn położyła nową 
nakładkę asfaltową na ulicy Sien-
kiewicza w Nadarzynie. Od roku 
monitorowaliśmy GDDKiA w War-
szawie, aby wykonała tę zaległą 
pracę w związku ze zniszczeniem 
nawierzchni ulicy Sienkiewicza  
w trakcie przebudowy trasy S8. 
Udało nam się tylko od wykonaw-
cy trasy uzyskać wykonanie prac 
przygotowawczych do położenia 
nakładki bitumicznej.

W sierpniu powinny zakończyć 
się prace  związane z budową ścież-
ki rowerowej od Młochowa przez 
Krakowiany do granicy z gminą 
Tarczyn. Również w sierpniu czeka 
nas remont ronda AK w Nadarzynie. 

Na mocy porozumienia z naszą gmi-
ną wykona go zarządca drogi Ma-
zowiecki Zarząd Dróg Wojewódz-
kich. Na kilkunastu ulicach w całej 
gminie trwają także prace związane  
z budową oświetlenia ulicznego,  
a w Starej Wsi na ulicy Grodziskiej 
trwa budowa kanalizacji sanitar-
nej i ścieżki rowerowej. W Urzucie 
firma Pytel kończy prace związa-
ne z budową kanalizacji sanitarnej  
w części sołectwa. Na ulicy Łącz-
nej i Malowniczej będzie położona 
nowa nakładka asfaltowa.

To tylko część działań inwesty-
cyjnych, które realizujemy dla na-
szych mieszkańców. Z innych warto  
wymienić podpisanie porozumienia 
ze starostwem na dofinansowanie 
budowy ronda na ulicy Platanowej 
w Młochowie przy kościele, odda-
nie do użytku nowego placu zabaw 
w parku młochowskim, podpisa-
nie umowy z biurem projektowym 
na projekt nowego Centrum Usług 
Medycznych w Nadarzynie, wyko-
nanie wstępnej koncepcji nowych 
wewnętrznych linii autobusowych 
w ramach wewnątrzgminnego 
transportu zbiorowego, wyłonienie 
wykonawcy budowy ulicy Poranka 
w Kajetanach.

Zaangażowanie i zakres podej-
mowanych działań  znalazł uznanie  
w oczach radnych gminy, którzy na 
ostatniej sesji jednogłośnie pozy-
tywnie zaopiniowali raport o stanie 
Gminy na rok 2019, sprawozdanie 
finansowe za ten okres oraz udzielili 
wójtowi absolutorium. Pozytywną 
opinię działań Gminy w roku 2019 
wydała także Regionalna Izba Ob-
rachunkowa w Warszawie.

Moi drodzy było to moje drugie 
absolutorium, ale zarazem pierw-
sze, za które w pełni odpowiada-
łem od początku do końca. W roku 
2018 kierowałem urzędem od mar-
ca, przejmując go po okresie „rzą-
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I n w e s t y c j e

Projekt pn. „Budowa sieci 
dróg rowerowych  

w Gminie Nadarzyn  
w ramach ZIT - kolejny etap”

Drogi

Wciąż trwają prace związane z budową ścieżek ro-
werowych w Walendowie, Nadarzynie (przy ul. War-
szawskiej, Sitarskich, Przejazdowej, Pruszkowskiej, 
Wierzbowej), Młochowie, Krakowianach, Urzucie  
i Starej Wsi.

dów komisarycznych”, a przez rok 
realizowałem budżet, który został 
skonstruowany jeszcze w 2017 roku 
w okresie urzędowania śp. Wójta 
Janusza Grzyba.

Chciałbym mocno podkreślić, 
że pozytywna ocena wystawio-
na naszemu samorządowi za 2019 
rok jest efektem pracy zespołowej.  
Słowa podziękowania za wsparcie, 
dobre rady, ogromne zaangażowa-
nie chęć działania dla wszystkich 
radnych i sołtysów. Jesteście naj-
lepszym przykładem, że współpraca 
nawet pomimo czasami występują-
cych różnic jest nie tylko możliwa, 
ale przede wszystkim jest efektyw-
na.

Wielkie ukłony dla kierowników 
i pracowników referatów Urzę-
du Gminu, jednostek podległych, 
oświatowych i współpracujących 
z urzędem Gminy. To właśnie oni 
wykonują żmudną, jakże często nie-

docenianą cichą, codzienną pracę. 
Wiem, że jest to często zaangażo-
wanie wykraczające poza obowiąz-
kowe 8 godzin i bez tego „wielkiego 
serducha” nie bylibyśmy TAKIM 
samorządem. Stale zwiększająca się 
liczba mieszkańców naszej Gminy, 
nowe meldunki, nowe domy, nowe 
inwestycje i działania są najlepszym 
dowodem jakości Waszej pracy.

Ogromne podziękowania kieruję 
do osób ze ścisłego kierownictwa 
Urzędu Gminy: sekretarz Edyty 
Gawrońskiej, zastępcy Wójta Janu-
sza Rajkowskiego, Tomka Muchal-
skiego, skarbnik Magdy Sieczki  
i jej zastępcy Beaty Olszewskiej 
oraz mecenasa Krzysztofa Zygrza-
ka. Wasza praca, a przede wszyst-
kim doświadczenie i wsparcie sta-
nowiły fundament sukcesu.

Dziękuję swoim najbliższym za 
cierpliwość i ...wyrozumiałość.

Na koniec bardzo serdecznie pra-

gnę podziękować wszystkim przy-
jaciołom Gminy Nadarzyn. Radnej 
powiatowej Agnieszce Kuźmiń-
skiej, Staroście Krzysztofowi Ry-
muzie, dyrekcji Mazowieckiego 
Zarządu Dróg Wojewódzkich, pra-
cownikom Urzędu Marszałkowskie-
go, Metropolii Warszawskiej, LGD 
Nadarzyn-Raszyn-Michałowice,  
a przede wszystkim mieszkańcom  
i osobom, którzy wspierali nas swo-
im działaniem, zaangażowaniem, 
aktywnością i dobrym słowem. 
Wszyscy tworzymy nadarzyński sa-
morząd i razem pracujemy na dobre 
imię Gminy Nadarzyn.

Dziękuję. Wspólnie możemy 
osiągnąć więcej!

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Kanalizacja
Prowadzona jest budowa kanalizacji w Starej Wsi 

przy ul. Grodziskiej wraz z odgałęzieniami na skrzyżo-
waniach ulic oraz przykanalikami do posesji zlokalizo-
wanych wzdłuż realizowanego kolektora. Zakończenie 
realizacji tej inwestycji przewidziane jest do 31 marca 
2021 roku.  

Trwają czynności odbiorowe przebudowy skrzyżo-
wania prowadzonego wraz z gminą Grodzisk Mazo-
wiecki (al. Olszowej w Książenicach oraz ul. Promyka 
i ul. Krańcowej w Urzucie). 

 
Podpisano umowę na budowę drogi gminnej ul. Po-

ranka w Kajetanach. Inwestycja ma zostać zrealizowa-
na do 20 listopada br.

Ul. Sienkiewicza w Nadarzynie po remoncie

Oświetlenie
Powstało nowe oświetlenie: przy ul. Macierzanki  

w Strzeniówce, przy ul. Złotego Kłosa w Wolicy, przy 
ul. Cichej w Ruścu, przy ul. Łącznej w Urzucie, przy 
ul. Tataraków w Walendowie, przy ul. Mrokowskiej  
w Parolach. 

Ponadto nowe oświetlenie powstanie w najbliższym 
czasie przy ul. Przytulnej w Woli Krakowiańskiej oraz 
przy ul. Zacisze w Kajetanach, a także przy drodze 
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1 lipca Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn,  
w obecności Dyrektora SPG ZOZ Nadarzyn Adama Chu-
steckiego, Przewodniczącej Komisji Oświaty, Kultury, 
Zdrowia i Opieki Społecznej Elżbiety Zdzebel oraz Kie-
rowniczki Referatu Inwestycji Anny Gutowskiej, podpi-
sał umowę z przedstawicielem wykonawcy na realizację 
zadania pn. „Kompleksowe opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej budowy zespołu usług me-
dycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie”. Wartość 
zamówienia: 177 tys. zł. 

Referat Inwestycji

Podczas XXV Sesji Rady Gminy Nadarzyn Dariusz 
Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn otrzymał absolu-
torium z wykonania budżetu za 2019 rok. Rada Gminy 
udzieliła Wójtowi wotum zaufania.

Głosowanie zostało poprzedzone przedstawieniem ra-
portu o stanie Gminy Nadarzyn za 2019 rok i sprawozda-
niami finansowymi z realizacji ubiegłorocznego budżetu. 
Dane dotyczące wykonanych dochodów (ponad 134 mln 
zł) i wydatków (ponad 132 mln zł) oraz zrealizowanych 
inwestycji i projektów (ponad 26 mln zł) przekonały rad-
nych do udzielenia Wójtowi wotum zaufania i absoluto-
rium. „Za” głosowało 15 radnych.

Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn podkreślał, 
że rozwój Gminy Nadarzyn to suma pracy i zaangażo-
wania wielu osób, w tym pracowników Urzędu Gminy, 
dyrektorów i pracowników jednostek podległych UG, 
dyrektorów i nauczycieli placówek oświatowych, rad-
nych oraz sołtysów. Jednocześnie Wójt podziękował za 
harmonijną współpracę.

red.

Absolutorium dla
Wójta Gminy Nadarzyn

Podpisanie umowy na 
projekt nowej przychodni 

w Nadarzynie

Nowy ośrodek zdrowia powstanie na działce w sąsiedz-
twie centrum przesiadkowego „Parkuj i Jedź”. Obiekt bę-
dzie składał się z trzech skrzydeł: część główna obejmie 
poczekalnie, rejestrację, administrację i gabinety lekar-
skie, w pozostałych znajdzie się rehabilitacja oraz gabi-
nety specjalistyczne z możliwością prowadzenia opieki 
całodobowej. Jednocześnie zwiększy się dostępność do 
lekarzy, w tym specjalistów oraz liczby projektów reali-
zowanych przez SPG ZOZ. Działanie jest wynikiem po-
rozumienia Gminy Nadarzyn i SPG ZOZ w Nadarzynie.

Budowa nowej przychodni jest jednym z elementów 
planowanego Centrum Obsługi Mieszkańców.

red.

prowadzącej z Młochowa do Krakowian (od skrętu do 
cmentarza młochowskiego do ul. Transportowej). Zbu-
dowane zostanie także oświetlenie przy terenach rekre-
acyjnych w Starej Wsi oraz w Strzeniówce.  

Plac zabaw w Młochowie

Na terenie gminy zakończono budowę  kolejnego 
ogólnodostępnego placu zabaw (obecnie trwają prace 
odbiorowe). Czeka on na najmłodszych w młochow-
skim parku. 

ul. Cicha w Ruścu
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Samorząd Gminy Nadarzyn umieścił w dwóch lokali-
zacjach „serca”, do których można wrzucać plastikowe 
nakrętki. Obecnie stanęły one przy pl. Poniatowskiego 
oraz na terenie Nadarzyńskiej Spółdzielni Mieszkanio-
wej. Lokalizacje w miarę potrzeb mogą być zmieniane. 

Sama akcja zbierania nakrętek jest jedną z popularnych 
form niesienia pomocy innym. Nakrętki zbiera się po to, 
by pokryć koszty związane z pomocą potrzebującym. 
Cele są różne – zakup wózka inwalidzkiego, sfinanso-
wanie leczenia itp. Wielu Mieszkańców naszej Gminy 
zwraca się z prośbą o taką właśnie formę pomocy. Pierw-
sze dwa serca pomogą dwójce malutkich mieszkańców 
naszej Gminy i ich rodzinom.

Dlatego zachęcamy Wszystkich do „wkręcenia” się do 
akcji zbierania nakrętek. Ten akt solidarności z osobami 
potrzebującymi nic nas nie kosztuje, a możemy pomóc 
wielu osobom. Jednocześnie proszę o zwrócenie uwagi 
na te serca i powstrzymanie się od aktów wandalizmu.

red.

„Miej  serce i  patrzaj  w serce”

Zbiórkę na leczenie Pani Agnieszki można wesprzeć poprzez stronę 
 internetową: https://www.siepomaga.pl/agnieszka-kulenty, 

 jak również przelew tradycyjny: 
 

Odbiorca: Fundacja Siepomaga, ul. Za Bramką 1,  61-842 Poznań 
Numer w Alior Banku: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892  

Tytułem: 22186 Agnieszka Kulenty darowizna 

Liczy się każda złotówka!

Się pomaga w Nadarzynie
Pochodząca z Nadarzyna Angnieszka Kulenty, 

córka byłego radnego Gminy Nadarzyn Romana 
Dąbrowskiego, od ponad roku walczy z płaskona-
błonkowym rogowaciejącym rakiem dolnego gardła. 
Pomimo młodego wieku 48 lat, jest to drugie, tak po-
ważne schorzenie w jej życiu. W Polsce lekarze nie 
dawali jej żadnych szans na leczenie. Pomoc odna-
lazła w Niemczech, jednak terapia dającą jej możli-
wość powrotu do zdrowia i tym samym normalnego 
życia jest bardzo kosztowna. Pierwsza transza za le-
czenie została opłacona, ale potrzeba pełnej kwoty, 
by leczenie nie zostało przerwane! Pani Agnieszka  
i jej rodzina, zdają sobie sprawę, że jeśli podanie 
leku zostanie wstrzymane, jej walka o życie skazana 
jest na przegraną.

Na obecną chwilę brakuje kilkunastu tysięcy zło-
tych.
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20 lipca odbyło się uroczyste otwarcie nowoczesnego 
ośrodka szkoleniowego Legii Warszawa, który zlokalizo-
wany jest pomiędzy miejscowościami Urzut i Książenice 
na terenie gminy Grodzisk Mazowiecki. 

Legia Training Center będzie miejscem zgrupowań  
i treningów pierwszego i drugiego zespołu Legii oraz 
bazą treningową dla adeptów Akademii piłkarskiej Legii 
Warszawa.Z tym drugim projektem związana jest nasza 
Gmina, ponieważ zgrupowani w Akademii młodzi adep-
ci futbolu będą uczęszczać do klas mistrzostwa sporto-
wego otwartych w nadarzyńskim liceum.

red.

Otwarcie Legia  
Training Center

KO M U N I K AT
Wydłużenie czasu na rejestrację  
pojazdów sprowadzonych z Unii  

Europejskiej oraz zgłoszenie zbytych  
i nabybtych pojazdów krajowych.

W terminie od 1 marca 2020 do 31 grudnia 2020 r. 
właściciele pojazdów będą mieli więcej czasu na:

• zarejestrowanie pojazdu sprowadzonego z Unii Eu-
ropejskiej (Austrii, Belgii, Chorwacji, Cypru, Czech, 
Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, 
Holandii, Irlandii, Litwy, Luksemburgu, Łotwy, Mal-
ty, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, 
Szwecji, Węgier, Włoch);

• przerejestrowanie pojazdu zarejestrowanego na te-
rytorium RP;

•zgłoszenie nabycia/zbycia pojazdu zarejestrowane-
go na terytorium RP

Termin na załatwienie wyżej wymienionych spraw 
został wydłużony z 30 do 180 dni od dnia nabycia / 
zbycia pojazdu. Dopiero przekroczenie terminu 180 - 
dniowego będzie sankcjonowane karą pieniężną (zgod-
nie z art. 140 mb Ustawy Prawo o Ruchu Drogowym).

Wydłużenie ważności dokumentów uprawniających 
do kierowania pojazdami.

Jeżeli jesteś kierowcą i kończy Ci się ważność:
• prawa jazdy (w tym zagranicznych);
• pozwolenia na kierowanie tramwajem;
• zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejo-

wanym lub pojazdem przewożącym wartości pienięż-
ne;

• świadectwo kierowcy;
• legitymacji instruktora nauki jazdy;
• legitymacji egzaminatora;
• świadectwa instruktora techniki jazdy;
• uprawnienia do kierowania pojazdami;
• wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego 

uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej 
przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, 
kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej 
albo ukończenie szkolenia okresowego.

Pozostają ważne w czasie stanu zagrożenia epide-
micznego lub stanu epidemii. Będą one ważne także  
w trakcie 60 dni od zakończenia stanu zagrożenia epi-
demicznego lub stanu epidemii.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020r.  
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach zwią-
zanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalcza-
niem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 568).

Podczas uroczystości (od lewej): Dariusz Zwoliń-
ski - wójt gminy Nadarzyn, Dariusz Mioduski - prezes 
klubu Legia Warszawa, Adam Struzik - marszałek wo-
jewództwa mazowieckiego, Grzegorz Benedykciński - 
burmistrz Grodziska Mazowieckiego i Zenon Reszka 
- burmistrz Błonia.
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Uwaga

D a m  p ra c ę,
s z u ka m  p ra cy

 Coraz częściej do  
redakcji trafiają  

zapytania  
od osób, które  

w związku z epidemią  
zostały bez pracy.

  
Dlatego od sierpniowego 

numeru w oddzielnej  
rubryce zamieszczać  
będziemy ogłoszenia 

drobne dla osób  
poszukujących pracy  
oraz pracodawców,  

z terenu Gminy  
Nadarzyn,  

poszukujących  
pracowników.

 Zgłoszenia można  
przesyłać na formularzu 

dostępnym  
na stronie www.nok.pl 

w zakładce Wiadomości 
Nadarzyńskie.

C O V I D  1 9

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
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200 tysięcy  
dofinansowania  

na gminne projekty
W piatek 17 lipca w Urzędzie Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie została 
podpisana z Gminą Nadarzyn umowa na dofinanso-
wanie projektów:

• „Dostawa wraz z montażem wiaty rowerowej  
w miejscowości Kostowiec”;

• „Dostawa wraz z montażem wiaty rowerowej  
w miejscowości Młochów”;

• „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowo-
ści Parole poprzez zakup sprzętu nagłaśniającego”;

• „Budowa placu zabaw w miejscowości Kajeta-
ny”;

• „Dostawa wraz z montażem wiaty rowerowej  
w miejscowości Wola Krakowiańska”.

Łączna wartość dofinansowania przekazanego  
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Akty-
wizacji Sołectw MAZOWSZE 2020 wynosi 

50.000,00 zł.

Podpisana została również umowa na dofinanso-
wanie projektu pn. „Inwentaryzacja indywidualnych 
źródeł ciepła w Gminie Nadarzyn”, realizowanego 
w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 
Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020. Udział 
środków zewnętrznych wynosi 150.000,00 zł.
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G O P S  N A D A R Z Y N

PROGR AM PFRON 
„ Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym 

 w w yniku ży wiołu lub sy tuacj i  kr yzysow ych w y wołanych  
choroba mi za kaźnymi ”

W ramach programu PFRON „Pomoc osobom niepeł-
nosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytu-
acji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnym”, w 
celu przeciwdziałania skutkom pandemii, osoby z niepeł-
nosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek 
rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie 
realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.
 

Ze świadczenia skorzystać mogą:

• uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
• uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;
• podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;

Pomoc skierowana jest do osób posiadających aktualne 
orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku 
osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełno-
sprawności), których placówki rehabilitacyjne nie dzia-
łały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych 
dni roboczych. 

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowol-
nionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą 
wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą 

również uzyskać osoby, których niepełnosprawność po-
twierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza 
orzecznika ZUS.

Wnioski można składać do 4 września 2020 r. przez 
System Obsługi Wsparcia - sow.pfron.org.pl lub pocztą 
tradycyjną - wysyłając wniosek do Powiatowego Cen-
trum Pomocy Rodzinie lub innej wskazanej przez powiat 
jednostki organizacyjnej. 

Infolinia PFRON:  
tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00)  

lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00)  
oraz infolinii SOW 

 tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00).

Ważne! Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w któ-
rym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńcze-
go, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciw-
działaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Źródło: http://www.pfron.org.pl

Przymusowa izolacja stała się 
dodatkowym czynnikiem ryzy-
ka wystąpienia przemocy lub jej 
nasilenia również w przypadku 
przemocy wobec dzieci. Te fak-
ty potwierdzają także obserwacje 
bieżącej pracy Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę. 

W związku z powyższym Fun-
dacja Dajemy Dzieciom Siłę roz-
poczęła kampanię społeczną „Za 
drzwiami”. Jej celem jest zachę-
cenie społeczeństwa do zgłasza-
nia policji zdarzeń związanych 
z krzywdzeniem dzieci. W sytu-
acjach zagrożenia zdrowia lub 

życia dziecka, od-
powiednim kon-
taktem w takich 
sprawach jest nu-
mer alarmowy 
112.

Kampania „Za 
drzwiami” jest 
polską wersją 
kampanii „Behind 
the door” przy-
gotowanej przez 
chorwacką agen-
cję Degordian 
we współpracy  
 z Zagrzebiańskim 

Nowa kampania Fundacji Dajemy 
Dzieciom Siłę – „Za drzwiami”

Centrum Ochrony Dzieci i Mło-
dzieży oraz Ministerstwem Spraw 
Wewnętrznych Chorwacji. 

Ze względu na uniwersalny wy-
miar przekazu, organizatorzy zde-
cydowali się udostępnić kampanię 
partnerom ze wszystkich krajów, 
w których trwa izolacja z powodu 
pandemii COVID-19. Za realiza-
cję akcji w Polsce odpowiada Fun-
dacja Dajemy Dzieciom Siłę.

Źródło:
1.https://www.niebieskalinia.

pl/edukacja/akcje-konferencje-
-i-kampanie-spoleczne/6734-ru
sza-nowa-kampania-fundacji-d
ajemy-dzieciom-sile-za-drzwia-
mi

2 . h t t p s : //fd d s . p l / b a n n e r/
za-drzwiami-nowa-kampania-
fundacji-dajemy-dzieciom-sile/
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INFORMATOR ZUS DLA OSÓB 
 Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych został opublikowany  
nowy „Informator dla osób z niepełnosprawnością”, w którym znajdują się  

informacje o ulgach i uprawnieniach na jakie mogą liczyć osoby z niepełnosprawnością 
 oraz pracodawcy zatrudniający pracowników z niepełnosprawnością.

Ponadto, publikacja zawiera zasady ubiegania się o tego typu wsparcie,  
warunki jego udzielenia i niezbędne dokumenty

.
Źródło: https://www.zus.pl/lekarze/publikacje/informator-dla-osob-niepelnosprawnych

Oferta Punktu Konsultacyjnego 2020 r.
Sierpień 2020

(GKRPAw Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej)

Specjalista
Stałe dni 

konsultacji
Godzina Zapisy

Gminna Komisja 

Rozwiązywania

Problemów 

Alkoholowych
wtorki 16.15– 18.00

Bezpośrednio w Punkcie 

Konsultacyjnym 

w dniach i godzinach przyjęć 

tel.(22) 729 82 74 

lub w GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny

(pon.-pt. 9.00 -16.00) 

tel. (22) 739 73 11 

Psycholog 
środy

piątki

17.00-19.30

11.30-14.00

Bezpośrednio w Punkcie 

Konsultacyjnym  

w dniach i godzinach przyjęć 

tel. (22) 729 82 74

Psycholog 

dziecięcy 
06.08.2020

13.08.2020

Godz.14.00;15.00;

16.00;17.00;18.00

W GOPS 
Sekcja Wsparcia Rodziny 
tel. (22) 739 73 11
pon.- piątek 9.00-16.00

Psychoterapeuta /

specjalista

ds. 

przeciwdziałania 

przemocy

w rodzinie / 

mediator

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! 
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Z tytułu urodzenia dziecka  
przysługuje jednorazowa zapomoga  

w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. 

1. Komu przysługuje świadczenie?

Od 1 stycznia 2013 r. jednorazowa zapomoga z tytu-
łu urodzenia dziecka przysługuje matce lub ojcu dziec-
ka, opiekunowi prawnemu albo opiekunowi faktycz-
nemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na 
osobę nie przekroczy kwoty 1922,00 zł netto. 

2. W jakiej kwocie przysługuje świadczenie?

Świadczenie przysługuje w wysokości 1000 zł jed-
norazowo.

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

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi należy 
złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka.  
W przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego 
opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przy-
sposobionego wniosek składa się w terminie 12 mie-
sięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposo-
bienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 
18-go roku życia. Wniosek złożony po terminie organ 
właściwy pozostawia bez rozpoznania.

 
4. Jakie warunki należy spełnić aby 

 otrzymać świadczenie?

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

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

 
5. Kto może wystawić zaświadczenie  
o pozostawaniu matki dziecka pod  
opieką medyczną nie później niż  

od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu ? 

Zaświadczenie o pozostawaniu matki dziecka pod 
opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia cią-
ży do dnia porodu może wystawić lekarz lub położ-
na. Warunek udokumentowania pozostawania matki 
dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będą-
cych prawnymi albo faktycznymi opiekunami dziec-
ka, a także osób, które przysposobiły dziecko. Wzór 
zaświadczenia został określony w rozporządzeniu Mi-
nistra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie 

formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, upraw-
niającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz 
wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie 
pod tą opieką (Dz. U. Nr 183 poz. 1234).

 
6. Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć  
w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oso-
by ubiegającej się o świadczenie. W przypadku Gmi-
ny Nadarzyn z wnioskiem należy udać się do budynku 
Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 pokój 
133 na parterze, od poniedziałku do czwartku w godzi-
nach pracy Urzędu, piątek jest dniem wewnętrznym.

7. Jakie są terminy rozpatrywania wniosków?

Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwło-
ki. Wypłata zapomogi następuje do końca miesiąca,  
w którym złożono wniosek z pełnym kompletem doku-
mentów, jeżeli wpłynął przed 10 - tym tego miesiąca. 
W przypadku złożenia wniosku z pełnym kompletem 
dokumentów po 10 dniu miesiąca świadczenie jest wy-
płacane do ostatniego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym złożono wniosek.

8. Druki do pobrania

Druki w wersji papierowej:
• do pobrania w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn 

ul. Mszczonowska 24 w pokoju 133.
• na stronie internetowej GOPS (https://gops.nada-

rzyn.pl/21,dokumenty-do-pobrania) do samodzielnego 
wydruku

9. Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadcze-
niach rodzinnych  (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 111). 

2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 wrze-
śnia 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad 
kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu 
urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwier-
dzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. Nr 183 
poz. 1234 ze zm.).

10. Kontakt

Szczegółowych informacji na temat świadczenia 
oraz sposobu realizacji w Gminie Nadarzyn udzielają 
pracownicy Sekcji Świadczeń pod numerem telefonu 
(22) 739 97 07 w. 182 i 186.

Sekcja Świadczeń  
GOPS w Nadarzynie

Jednorazowa zapomoga  
z tytułu urodzenia dziecka
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Opracowanie:  
Krystyna Masłowska 

 Dyrektor GOPS w Nadarzynie

Obowiązujące od 1 lipca 2019 r. znowelizowane prze-
pisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci 
wprowadziły istotne zmiany w zakresie okresu, na który 
ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego. 

Obecnie trwający okres świadczeniowy 2019/2021, na 
który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawcze-
go został wydłużony do 31 maja 2021 roku (tj. bez ko-
nieczności składania kolejnego wniosku o świadczenie 
wychowawcze w celu kontynuowania jego pobierania  
w 2020 r.). 

Powyższe oznacza, że w 2020 r. rodzice/opiekuno-
wie nie muszą składać wniosków o ustalenie prawa 
do świadczenia wychowawczego na dzieci na nowy 
okres, ponieważ świadczenia te - w oparciu o po-
przednie wnioski składane od 1 lipca 2019 r. - zostały 
przyznane aż do 31 maja 2021 roku.

Informacja o aktualności 
okresu świadczeniowego 

2019/2021

Kryzysowy Telefon Zaufania 

116 123
Zadzwoń! 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 kontaktu z psy-
chologiem. Oferta Poradni kierowana jest do osób 
dorosłych w kryzysie emocjonalnym, potrzebu-
jących wsparcia i porady psychologicznej, rodzi-
ców potrzebujących wsparcia w procesie wycho-
wawczym oraz osób niepełnoprawnych. Poradnia 
Telefoniczna 116 123 udziela pomocy psycholo-
gicznej osobom doświadczającym kryzysu emo-
cjonalnego, samotnym, cierpiącym z powodu de-
presji, bezsenności, chronicznego stresu.

Połączenie z numerem116 123 jest całkowicie 
bezpłatne niezależnie od tego z jakiej sieci dzwo-
ni Klient, można dzwonić z każdego miejsca  
w Polsce, zarówno z telefonów stacjonarnych jak 
i komórkowych.

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

Dyrektor Publicznego Przedszkola 
w Nadarzynie poszukuje nauczyciela 

wychowania przedszkolnego. 

Zatrudnienie od 1 września  
2020 roku.

Zainteresowane osoby proszone są  
o przesłanie swojego CV na adres: 

 ppnadarzyn@nadarzyn.pl lub kontakt 
 telefoniczny pod numerem 22 7298170.
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W placówce wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza”  
I tura warsztatów letnich dobiegła końca. Po długiej prze-
rwie spowodowanej wprowadzeniem stanu epidemiczne-
go w Polsce, odstępy 2 m, obowiązek noszenia maseczki  
i częsta dezynfekcja rąk okazały się niewielkim wyrze-
czeniem, w zamian za moż-
liwość spotkania. Harmo-
nogram warsztatów, dzięki 
kreatywności Kadry Ogniska 
(pani Martyno, Marzeno, Da-
nusiu, Agnieszko jesteście nie-
samowite!), okazał się bardzo 
bogaty. Mimo, że czas od 29 
czerwca do 15 lipca spędzili-
śmy głównie na terenach re-
kreacyjnych w Gminie Nada-
rzyn, to z pewnością możemy 
powiedzieć, że było warto.  

Co robiła młodzież z „Ogni-
ska Tęcza”? Głównie space-
rowała. Niejednokrotnie byli 
na: Pastewniku, placu zabaw 
w Strzeniówce, w Starej Wsi 
i Nadarzynie. Ponadto Kadra Ogniska przygotowała dla 
wychowanków „Kino pod Chmurką”. Był to seans fil-
mu pt. „Cudowny Chłopak”. Opowiada o przygodach 
Auggiego, który od urodzenia ma zdeformowaną twarz. 
W nowej szkole chłopiec próbuje udowodnić rówieśni-
kom, że piękno to więcej niż wygląd. Była okazja do 
wielu ciekawych rozmów i zwrócenia uwagi na ważne 

kwestie m.in. akceptacja inności i znaczenie rodziny  
w życiu. Znakomicie dopełnił zagadnienia poruszane w 
ramach programu profilaktycznego realizowanego pod-
czas warsztatów letnich „Jak dbać o miłość” oraz warsz-
tatów „Trening Umiejętności Społecznych”.

Dzięki uprzejmości Gminnego Ośrodka Sportu mo-
gliśmy nieodpłatnie skorzystać z obiektów sportowych 
Gminy Nadarzyn. Na boisku przy Szkole Podstawowej 
im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie dzieci i młodzież 
uczestniczyła w sportowych zmaganiach. Pamiętaliśmy 
także o obchodach 610 rocznicy Bitwy pod Grunwaldem. 
14 lipca, w przeddzień rocznicy na Stadionie w Nadarzy-
ni wychowankowie stoczyli bitwę, w obecności rycerza  
i damy. Zanim jednak do tego doszło, podczas warsz-
tatów rękodzielniczych przygotowali odpowiedni strój. 
Własnoręczne wykonane miecze i tarcze z herbami 
prezentowały się zacnie. W tym dniu nie mogło zabrak-

nąć obecności naszego wieloletniego przyjaciela, który  
z ogromną pasją po raz kolejny przekazał swoją wiedzę 
historyczną. Mowa oczywiście o Panu Franciszku Anto-
niku.

Kwestia bezpieczeństwa to 
podstawa w „Ognisku Tęcza”. 
Na szczęście i tym razem uda-
ło się spotkać z funkcjonariu-
szami Straży Gminnej. St. str. 
Marcin Marczak po raz kolej-
ny, ale z równie dużym zaan-
gażowaniem jak za pierwszym 
razem, przypomniał młodzie-
ży o zasadach bezpieczeństwa 
podczas wakacji. Rozmów 
o bezpieczeństwie nigdy za 
wiele. Akcja BEZPIECZNE 
WAKACJE została pomyślnie 
przeprowadzona.

Warsztaty plastyczne i ręko-
dzielnicze jak zawsze cieszyły 

się ogromnym powodzeniem. Dzieci i młodzież robiła: 
wizytówki, maski z bandaży, makiety i figurki ceramicz-
ne. Jednak największym hitem okazały się łapacze snów. 
Niepowtarzalne, unikatowe, wymarzone a najważniej-
sze, że wykonane własnoręcznie, trafiły do rąk ich wła-
ścicieli. Takich na pewno nigdzie nie znajdziecie.

Nie zawsze wszystko można zaplanować. I tak też 
było podczas naszych warsztatów letnich. Nieoczekiwa-
nie otrzymaliśmy nominację do #gaszynchellange. No-
minowali nas Zespół Ośrodków Wsparcia w Piastowie  
i Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn. Serdecznie 
dziękujemy. Całym zespołem Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, którego częścią mamy być przyjemność 
od stycznia 2020 r. podjęliśmy challenge. Jak zadanie 
zrealizowaliśmy możecie Państwo zobaczyć na stronie: 
gops.nadarzyn.pl. 

Teraz wyjeżdżamy na wakacje, ale warsztatów letnich 
jeszcze nie koniec. Wracamy już 3 sierpnia.

Z pozdrowieniami wakacyjnymi
Agata Sierputowska

Kierownik Sekcji Wsparcia Rodziny
GOPS Nadarzyn

WARSZTATY LETNIE  
W OGNISKU TĘCZA

S e r d e c z n i e  d z i ę k u j e m y 

Panu Franciszkowi Antonikowi, Straży  
Gminnej w Nadarzynie, Gminnemu  

Ośrodkowi Sportu w Nadarzynie  
za wkład w urozmaicenie warsztatów  

letnich w placówce wsparcia dziennego
 „Ognisko Tęcza”  GOPS Nadarzyn.

Współpracować z Państwem  
to sama PRZYJEMNOŚĆ
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W Gminie Nadarzyn nie ma miej-
sca na nudę! Place zabaw, flowpark, 
boiska, pumptrack, altany, siłownie 
plenerowe – wybór jest szeroki. 
Nie pozostaje nic innego, jak tylko 
korzystać z nowoczesnych terenów 
rekreacyjnych i miło, na sportowo, 
spędzać czas. 

W Nadarzynie zapraszamy na 
tereny rekreacyjne przy tzw. Pa-
stewniku (przy ul. Polnej), na place 
zabaw znajdujące się przy parafii  
w Nadarzynie (od ul. Warszaw-
skiej), na plac zabaw, siłownię ze-
wnętrzną oraz boiska i kort przy SP 
Nadarzyn (ul. Sitarskich), stadion 
Gminnego Ośrodka Sportu i bo-
isko do plażówki (przy ul. Żółwiń-
skiej) oraz plac zabaw z tyrolką do 
Strzeniówki (przy ul. Działkowej). 
Do wszystkich tych miejsc doje-
chać możemy rowerem, korzystając  
z nowych ścieżek rowerowych.

W Szamotach zapraszamy na 
siłownię pod chmurką (przy ul. 
Dworskiej) i w Krakowianach (przy 
ul. Młynowej - tutaj także znajduje 
się plac zabaw). Dzieci i młodzież 
mogą również aktywnie spędzać 
czas na „Orlikach” przy SP Rusiec 
i w Kostowcu (przy ul. Nauczyciel-
skiej). Przy obu kompleksach boisk 
znajdują się place zabaw.

W Wolicy (przy ul. Oliwkowej) 
znajdują się wielofunkcyjne bo-
iska, siłownia zewnętrzna oraz plac 
zabaw. W Starej Wsi u zbiegu ulic 
Brwinowskiej i Tarniny znajduje się 
100 metrowy tor rowerowy pump-
track. Ponadto, teren posiada plac 
do odpoczynku, ławki oraz elemen-
ty małej architektury i flowpark. 
Naprzeciwko niego znajduje się 
plac zabaw. W Walendowie zaś przy 

ul. Ogrody Walendów na chętnych 
czeka altana z miejscem na ognisko 
i placem zabaw dla najmłodszych.

Weekendowo warto zajrzeć do za-
bytkowego, młochowskiego parku 
im. Janusza Grzyba. Na jego terenie 

znajduje się 
XIX – wiecz-
ny kompleks 
pałacowy. Pa-
łac w Młocho-
wie został za-
projektowany 
przez znanego 
architekta Ja-
kuba Kubic-
kiego (twórcę 
m.in. arkad 
przy Zamku 
Królewskim 
w Warszawie, 
czy też nada-
r z y ń s k i e g o 
kościoła pw. 
św. Klemen-

Miejsca rekreacji

sa). Na terenie parku przy malowni-
czych alejkach i wśród różnorodnej 
roślinności znajdują się pomniki 
przyrody. Są tu trzy stawy (ze sta-
nowiskami dla wędkarzy) oraz za-
bytkowy, trójarkadowy most. Jest 
tu także siłownia plenerowa, a już 
wkrótce najmłodsi będą mogli ko-
rzystać z placu zabaw. W parku 
można odpocząć na ławce przy fon-
tannie i zjeść pysznego loda. Tutaj 
także możemy dojechać rowerem, 
korzystając z nowych tras.

Na terenie parku startuje szlak tu-
rystyczno-kulturowy (https://www.
nadarzyn.pl/177,szlak-w-mlocho-
wie). Znajdują się tu również szla-
ki turystyczne przebiegające przez 
pobliskie rezerwaty przyrody Mło-
chowski Łęg i Młochowski Grąd 
https://www.nadarzyn.pl/176,szla-
ki-turystyczne

red.

Plac zabaw w Strzeniówce

Boisko wielofunkcyjne w Wolicy

Siłownia plenerowa przy Pastewniku
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Sprzedam: 2 fotele welur beżowo-zielone, wym. 1m x1m, 
lustro stojące wym. 150cm x 38cm, stabilizator nowy 

roz.38 prawa kostka.  
Tel: 694 930 816

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

Tel. kontaktowy: 511 069 550

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej. 
Ogrodzenia, balustrady, schody i inne. 

Tel.785 063 795 Anteny TV – montaż, ustawianie, naprawy, serwis,  
tel. 883 997 800

Sprzedam działki budowlane o pow.1500 m kw.  
w Starej Wsi, ul. Głogowa 37,  

tel. 600 283 038

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

RADET – klimatyzacja. Rekuperacja. Pompy ciepła. 
Montaż, serwis. Warszawa i okolice. Tel. 601 397 784; 

radet@radet.pl; www.radet.pl Pilnie poszukujemy sekretarki ze znajomością  
j. angielskiego, praca w Nadarzynie,  

tel: 22 729 78 87, sekretariat@ekomtk.pl

Absolwent politechniki udziela korepetycji 
 z matematyki,  

tel. 602 246 361

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

F u n d u s z  S o l i d a r n oś c i 
 N a d a r z y n 

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Nadarzyn, GOPS wraz z parafią w Nadarzynie, nadarzyńskim Cari-
tas, oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej, mające doświadczenie w zbiórkach na 
rzecz osób potrzebujących stworzyły specjalny fundusz solidarnościowy. Jego celem 
jest pomoc w ten sposób osobom, które w tym czasie potrzebują wsparcia. 

Pomoc będzie polegała na tym, iż za zebrane pieniądze zakupimy m.in. bony na 
artykuły pierwszej potrzeby do zrealizowania w sklepach na terenie naszej gminy. 
Wpłaty od osób fizycznych, jako darowizna będą zwolnione z podatku. 

Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się pomóc nie tylko osobom, które do-
tknie kryzys, ale także wesprzeć naszych lokalnych przedsiębiorców.
 

Wpłaty prosimy uiszczać na konto:
 

 PEKAO S.A. 11 1240 1066 1111 0000 0006 0961  
z dopiskiem „Nadarzyn” 

Z góry dziękujemy 
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Zareklamuj  się w Wiadomościach Nadarzyńskich
więcej  informacji  na stronie

w w w.nok .pl/wiadomosci-nadarzynskie

R E K L A M A
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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.
„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 krykiet, 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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Samodzielne stanowisko ds. audytu  
w. 195
Wydział Komunikacji - filia w Nada-
rzynie  22 739 73 44
                                                                        
w. 171
Biuro Rady Gminy  
22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:  
Dowody osobiste   
22 729 89 14
Ewidencja Ludności                         
22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.    
22 729 81 73; 
w. 183, 184, 185, 186, 187   tel/fax  
22 739 73 20
świadczenia rodzinne                       
22 739 97 07   
Przedsiębiorstwo Komunalne Nada-
rzyn sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami 
pracy -
wodociągowe:   
503 755 217 
kanalizacji sanitarnej:  22 729 83 20; 
516 378 261 
Starostwo Powiatowe: 
Sekretariat     
22 738 14 00
Fax     
22 728 92 47

Nadarzyński Ośrodek Kultury  
22 729 89 15 
Gminny Ośrodek Sportu   
22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy 
Gimnazjum/LO 22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 
22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzie-
żowe “Tęcza”               w Nadarzynie 
  22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie  
22 729 90 47
Żłobek w Ruścu           22 724 50 66
Liceum w Nadarzynie  22 739 96 90;   
22 739 98 16
SP Kostowiec 22 729 91 69
SP Młochów 22 729 91 40
SP Nadarzyn 22 729 81 66
SP Rusiec 22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska  
22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie  
22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie  
22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy  
22 729 81 65

Policja                                        997 
Komisariat Nadarzyn: 2 729 81 77
Komenda Pow. Pruszków:  
22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna   998
Pruszków  22 758 62 52   
  22 758 77 01
OSP Nadarzyn  22 729 81 83
OSP Młochów 22 729 91 99
Straż Gminna      22 720 08 67
Pogotowie gazowe 992 
Gazownia Warsz. O/Pruszków  
22 758 85 46
Pogotowie energetyczne  991
Pogotowie energ. Konstancin Jez.  
22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe  999
Pruszków    
22 755 52 22   
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn  22 729 81 28
Młochów  22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kaje-
tanach 
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 
22 356 03 01 (03)

Urząd Gminy Nadarzyn  
Sekretariat  22 729 81 
85 w. 100, 101
Fax  22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Prze-
strzennej  22 729 81 93
w. 161,162
22 729 81 98  w. 151, 152,153, 
Referat Działalności Gospodarczej  
w. 172
Referat Inwestycji     22 739 97 06  w. 
126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu              w. 
110 - 116
Referat Realizacji Podatków i Opłat    w. 
121- 124, 120
Kasa  w. 203
Referat ds. zamówien publicznych i 
funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki
            w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji  w. 165,166, 167
Gminny Zespół Oświatowy.                  
w. 290, 291
Samodzielne stanowisko ds. kadro-
wych  w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obron-
nych, wojskowych oraz ochrony 
informacji niejawnych   
w. 197

Ważne telefony
Przedszkole „Maluch”  
22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”  
607 615 231
Przedszkole „Jupik”  
22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”                       
695 743 265
Przedszkole „Bajkowy Lasek”         
502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi  519 
743 727;  22 729 94 37
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie      
502 936 482
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Pitagoras tel. 728 52 52 54
Fundacja Kultury Informacyjnej w 
Nadarzynie    
22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie  22 729 89 
13
Biblioteka w Młochowie  22 729 90 
09

Urzędy Pocztowe: 
05-830 Nadarzyn  22 729 81 18
05-831 Młochów   22 729 91 48
Apteki: 
ul. Błońska 6 B 22 729 88 31
ul. Sitarskich 1  22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a 663 913 
821
 22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1     22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka 22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody): 22 739 57 
25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie  
22 739 76 20 22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Mło-
chowie   22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych 
w Kostowcu      22 729 94 85
pw. św. Jana Pawła II w Ruścu
tel. 607 403 080
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi w Kostow-
cu    22 729 94 37; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi 
w Kostowcu
          22 729 94 37; 517 541 169;
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia 
Sióstr MB Miłosierdzia  w Walendo-
wie   22 729 88 80 lub 81
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Panu Wiesławowi Sobczyńskiemu
wyrazy głębokiego żalu i współczucia

z powodu śmierci

MAMY
składa Dyrektorka Nadarzyńskiego  
Ośrodka Kultury z Pracownikami

Stefania Łęcka  
Przewodnicząca Parafialnego Caritas   

tel. 728 947 323

Caritas przy Parafii
 św. Klemensa
 w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w NadarzynieList

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

Z wielkim żalem i smutkiem  
przyjęliśmy wiadomość o odejściu 

Śp. Andrzeja Skury 
wieloletniego członka Rady Sołeckiej 

 Urzuta – Kostowca

Żonie i Dzieciom 
składamy wyrazy współczucia  

i ubolewania 

Radny, Sołtys i Rada Sołecka  
Urzuta - Kostowca

Pani Paulinie Skonieckiej
Wyrazy głębokiego współczucia 

 i słowa wsparcia po stracie

TATY
Dyrektor i Pracownicy SPGZOZ Nadarzyn

„(...) Nie umiera ten, kto trwa w pamęci żywych”
ks. Jan Twardowski

Panu Wiesławowi Sobczyńskiemu
pracownikowi Urzędu Gminy Nadarzyn

składamy wyrazy głębokiego współczucia
i ubolewania z powodu śmierci

MAMY
Wójt Gminy Nadarzyn, Pracownicy Urzędu  

Gminy, Przewodnicząca Rady, Radni  
i Sołtysi Gminy Nadarzyn
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Nadarzyński Szczep 
„Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych

Jak powszechnie wiadomo - panujące warunki pan-
demii w bardzo poważny sposób utrudniły organizację  
i wyjazdy na letni wypoczynek. Coś należało jednak za-
radzić, aby dzieci i młodzież z naszego Szczepu Harcer-
skiego  posmakowały choć namiastki harcerskiej przy-
gody. Na początku lipca zorganizowaliśmy cykl zbiórek 
pod nazwą „Wyspa Brownsea”. Gdzieś na peryferiach 
naszej gminnej galaktyki, hen, hen, na pograniczu Ru-
śca i Kajetan, na pięknej łące - stanęła nasza stanica,  
a w niej trzy bazy: zuchowa, harcerska i starszoharcer-
ska.  Co rusz przenosiliśmy się w czasie do 1907 roku, 
kiedy to gen. Robert Baden – Powell zorganizował na 
wyspie Brownsea pierwszy obóz dla chłopców, który 
zapoczątkował ruch skautowy. Przybliżaliśmy przez 
zabawę i gry sylwetki twórców światowego skautingu 
i polskiego harcerstwa. Zbieraliśmy się po godz. 9 przy 
parafii św. Jana Pawła II w Ruścu.  Po krótkiej modli-
twie odbywał się apel, a następnie do obiadu ruch na 
świeżym powietrzu, przy pięknej słonecznej pogodzie. 
Wyszywaliśmy chusty, budowaliśmy szałasy, uczestni-
czyliśmy w podchodach, a przed podwieczorkiem re-
alizowany był kolejny blok programowy. Jeden dzień 
spędziliśmy na szkoleniu z pierwszej pomocy, ćwicząc 
na fantomach, bandażując rany, ucząc się układania na 
desce ortopedycznej. Innego dnia zorganizowaliśmy  
zawody sportowe. Przyłączyliśmy się także do Gaszyn 
Challenge, ćwicząc i wspomagając leczenie Antosia.  
O godzinie 17 wracaliśmy do domowej bazy. Kadra 
szczepu stanęła na wysokości zadania. Zuchy i harcerze 
byli „mega” uradowani przygodą, a rodzice… bardzo 

wdzięczni za pomysł i realizację zbiórek. Dziękuje-
my właścicielom terenu za możliwość hasania po nim,  
a hurtowni Flesh za nawadnianie nas w upały. 

Nadarzyński Szczep WATAHA im. Żołnierzy 
Wyklętych zaprasza do wspólnego uczczenia  
rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  

1 sierpnia o godzinie 17.00 na  
Placu Poniatowskiego w Nadarzynie. 

ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk
Foto: Magdalena Pawlica 

Łąki łan i Wataha, czyli trzeba sobie radzić…
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K u l t u r a

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13; 

www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 
Propozycje:
Guterson B.: Zagadka hotelu 
Winterhouse

W Winterhouse 
zapanowała wio-
sna, a Elizabeth 
w swoim nowym 
domu wpadła  
w radosny na-
strój. Niestety, 
zarówno ona jak 
i i Freddie zostają 
ponownie wcią-

gnięci w złowieszczą zasadzkę. 
Goście w hotelu dziwnie się zacho-
wują, a moce Elżbiety zaczynają 
objawiać się w zupełnie nowych, 
czasami przerażających sytuacjach. 
Gdy tajemnicze siły wstrząsają fun-
damentami Winterhouse, Elizabeth 
znowu słyszy wołanie… Gracelli 
Winters. Trzecia (i ostatnia) część 
serii o hotelu Winterhouse to roz-
wiązanie wątków z poprzednich 
części oraz nowe zagadki. 

Gudule : Zwariowane opowieści
Jeśli znudziły 

się wam tradycyj-
ne baśnie, te za-
czynające się od 
„dawno, dawno 
temu…”, to ten 
zbiór jest właśnie 
dla was. Znane 
postaci wystąpią 
w nowych rolach. 

Znajdziecie tu historię o królu, któ-
ry dmuchał na makaron, o ropusze 
zamienionej w księżniczkę, o wil-
ku, który został gwiazdą Hollywo-
od i wiele innych. Wszystkie z dużą 
dawką humoru.

Fabisińska L.: Halo! Historia ko-
munikowania się

Znaki dymne, 
tam-tamy, ta-
jemnicze sym-
bole wyryte  
w kamieniach, 
supełki wiąza-
ne na sznurku, 
a wreszcie zala-
kowane koperty 
wys t rze l iwane 

z armaty czy wysyłane gołębiem 

lub… wielbłądem pocztowym. 
Ludzie próbują komunikować się 
z innymi – będącymi w sąsiednim 
pomieszczeniu, na drugiej półkuli 
albo na innej planecie – od tysię-
cy lat. A historia komunikacji jest 
fascynująca, zabawna i pełna przy-
padków, dzięki którym powstały 
przełomowe wynalazki.

Ingarden R.: Książeczka o czło-
wieku 

Wielkich filo-
zofów poznaje 
się po tym, że 
czytamy ich za-
wsze. Roman In-
garden nakłania 
do refleksji o na-
turze człowieka, 
dotykając tema-

tów ponadczasowych. Wskazuje 
kierunki myślenia o tym, kim jeste-
śmy dla siebie, czym wyróżniamy 
się w przyrodzie, jak sobie radzimy  
z czasem i przemijaniem, kiedy 
czujemy się wolni, czym jest od-
powiedzialność. Sięgając po „Ksią-
żeczkę o człowieku”, czytamy  
o sobie.

Atwood M.: Testamenty
Minęło 15 lat 

od wydarzeń, 
które rozegrały 
się w „Opowie-
ści podręcznej”. 
W książce „Te-
stamenty” wkro-
czysz więc do 
zupełnie innego 
Gilead, niż to, 

które poznałeś. Sytuacja Republiki 
nie jest najlepsza. Rząd skutecznie 
zniewolił wszystkie płodne kobiety 
i nakazał im rodzić dzieci bogatym 
małżeństwom. Ciemiężone „pod-
ręczne” nie mają żadnych praw 
obywatelskich. W Gilead brakuje 
jedzenia, a plan stworzenia nowe-
go, wychowanego na dyktaturze 
pokolenia nie powiódł się. Dzieci 
zrodzone ze stosunków „podręcz-
nych” i bogaczy są nieodporne  
i zdeformowane. Szybko umierają, 
podobnie jak i ich matki. Co będzie 

dalej? Czy autorytarna społeczność 
pełna rygorystycznych zasad prze-
trwa?

Escobar M.: Dzieci żółtej gwiaz-
dy

Sierpień 1942 
roku. Bracia Ja-
kob i Moïse Ste-
in przebywają  
u ciotki w Pary-
żu, będącym pod 
nazistowską oku-
pacją. Rodzice 
chłopców, para 

znanych dramaturgów, zostawili 
ich pod opieką ciotki na jakiś czas, 
zanim znajdą bezpieczną przystań 
dla rodziny. Przerażająca obława 
krzyżuje ich plany. Francuska żan-
darmeria pod rozkazami nazistów 
aresztuje chłopców. Jakob i Moïse 
wiedzą, że aby przeżyć, muszą ucie-
kać i odnaleźć rodziców. Ich jedyną 
wskazówką są listy wysłane z połu-
dnia Francji. Poruszająca opowieść  
o dramatycznej ucieczce, ogrom-
nym poświęceniu i sile nadziei  
w ogarniętych wojną czasach.

Pustelnik P.: Ja, pustelnik. Auto-
biografia

Nic nie za-
powiadało, że 
Piotr Pustelnik 
zostanie jednym  
z najbardziej sza-
nowanych i naj-
lepszych górskich 
zdobywców. Pa-
sja i miłość do 

gór rodziły się powoli. Pierwszego 
kursu skałkowego nie ukończył, 
mimo to coraz mocniej wierzył, 
że wysokie góry, te najwyższe, 
są jego prawdziwym przeznacze-
niem. Swój pierwszy ośmioty-
sięcznik, Gaszerbrum II, zdobył 
w 1990 roku. Miał wówczas 39 
lat. Droga na szczyty wszystkich 
czternastu ośmiotysięczników 
i zdobycie Korony Himalajów  
i Karakorum zabrały mu 20 lat. Ta 
książka jest opowieścią o tej dro-
dze. I o cenie, jaką trzeba było za 
to zapłacić. 
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Beata Fedorko Dyrektorka Biblioteki 

Niedawno informowaliśmy o uru-
chomieniu dwóch wrzutni w Nada-
rzynie i Młochowie. Taka forma 
zwrotu wypożyczonych zbiorów 
spotkała się z dużym zaintereso-
waniem z Państwa strony. Książki, 
płyty i czasopisma wracają do nas 
również poza godzinami pracy bi-
blioteki, a nierzadko wrzutnie by-
wają wypełnione po brzegi. 

Dla Państwa wygody uruchomi-
liśmy kolejną wrzutnię – dedyko-

Od 13 lipca Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn – 
Wypożyczalnia dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci i Fi-
lia w Młochowie są otwarte dla naszych Czytelniczek 
i Czytelników, z możliwością dostępu do zbiorów. Pa-
miętając jednak o wciąż istniejącym zagrożeniu epi-
demiologicznym, wprowadziliśmy zasady korzystania 
z naszych placówek, które pomogą nam wszystkim 
zachować bezpieczeństwo.

1. Biblioteka będzie funkcjonowała wyłącznie jako 
wypożyczalnia. W pomieszczeniu wypożyczalni 
mogą przebywać maks. dwie osoby, w tym jedna przy 
stanowisku obsługi (nie dot. dzieci pod opieką doro-
słych). Pozostali czytelnicy proszeni są o czekanie,  
w bezpiecznej od siebie odległości.

2. Czytelnik wchodzący do biblioteki ma obowiązek 
noszenia maseczki zasłaniającej nos i usta oraz zde-
zynfekowania rąk.

3. Czytelnie i stanowiska komputerowe nie będą 
udostępniane dla czytelników.

4. Wszystkie książki i płyty zwrócone przez czytel-
ników poddawane są 7-dniowej kwarantannie. Dzięki 
temu nasze zbiory będą całkowicie bezpieczne.

5. Zachęcamy czytelników do składania zamówień 
na zbiory biblioteczne: elektronicznie (przez swoje 
konto czytelnika w katalogu online lub za pomocą ma-
ila) oraz telefonicznie. Usprawni to obsługę (będzie 
szybciej i bezpieczniej).

6. Wydarzenia kulturalne zostają zawieszone do od-
wołania.

Miszczuk K.B.: Ja cię kocham,  
a ty miau

Zwariowana ko-
media kryminal-
na. Ilustratorka 
Ala ma kota  
o imieniu Lord. 
Znudzony ży-
ciem na zbyt 
niskim w jego 
mniemaniu po-
ziomie Lord 

postanawia przegnać narzeczone-
go swojej ukochanej właścicielki 
i wziąć sprawy w swoje łapki. Za 
jego drobną zachętą Ala wyjeżdża 
razem z innymi artystami do poło-
żonego na odludziu dworku. Jego 
właściciel, pan Stefan, postanowił 
ufundować wyjątkowe stypendium. 
Wybrany przez fundatora twórca 
będzie miał okazję zostać spadko-
biercą pana Stefana. Rywalizacja  
o jego względy staje się zaciekła. 
Tak zaciekła, że pewnego dnia  
w salonie zostają odnalezione zwło-
ki jednego z artystów. Czy Lordowi 
uda się uratować swoją panią?

waną zbiorom Wypożyczalni dla 
Dorosłych. Znajduje się ona na 
zewnątrz budynku przy wejściu 
do wypożyczalni od strony Ryn-
ku. Nadal funkcjonują również 
pozostałe dwie wrzutnie: przy Filii  
w Młochowie oraz przy wejściu do 
Oddziału dla Dzieci w Nadarzynie. 
Zapraszamy do korzystania.

Strona biblioteki: 
 www.biblioteka.nadarzyn.pl

KOLEJNA WRZUTNIA 
 URUCHOMIONA!

Zasady pracy biblioteki od 13 lipca 2020 r.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;  

 e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

Redakcja Wiadomości Nadarzyńskich przeprasza Polę Łężak – laureatkę I miejsca  
w konkursie literackim „Dziwny jest ten świat” za błąd w nazwisku, jaki popełniliśmy 
w czerwcowym wydaniu WN.
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Kamila Michalska 
 Dyrektorka NOK

Zarząd oraz cała ekipa PU HETMAN, Gmina 
Nadarzyn oraz Nadarzyński Ośrodek Kultury ser-
decznie zapraszają wszystkich mieszkańców na 
kolejne, bezpłatne kino plenerowe w Nadarzynie.  
W tym roku, na Pastewniku, spotkamy się w wa-
kacje aż 2 razy: 25 lipca o 20:30 na filmie „Jutro 
będziemy szczęśliwi” w reżyserii Hugo Gelin oraz 
29 sierpnia o 20:00 na familijnym seansie „Zegar 
czarnoksiężnika” w reżyserii Eli Rotha.

Na wszystkich czekają bezpłatne seanse, 
 przepyszny popcorn oraz super atmosfera.

Przypominamy, że na terenie kina plenerowego na-
leży zachować dystans społeczny a wszyscy widzo-
wie są zobowiązani do zakrywania ust i nosa zgodnie 
z regulacjami, jakie wchodzą w życie 17 lipca 2020 
roku.

Wspomniane regulacje w przypadku wydarzeń 
kulturalnych organizowanych w otwartej przestrzeni, 
mówią między innymi o tym, że może uczestniczyć 
w nich więcej niż 150 osób pod warunkiem:

• zachowania zasad dystansu społecznego
• zapewnienia co najmniej 5 m² przestrzeni na oso-

bę
• zachowania 2-metrowej odległości pomiędzy 

uczestnikami
• wyznaczenia znakami poziomymi miejsc dla pu-

bliczności uwzględniających zachowanie dystansu
• zakrywania ust i nosa przez uczestników wyda-

rzenia, chyba że zostanie zachowana odległość nie 
mniej niż 2 m od innych osób

• wyraźnego oddzielenia i oznaczenia terenu dla 
widowni (aby uniemożliwić mieszanie się publicz-
ności z osobami postronnymi, np. spacerowiczami);

Uwaga! Obowiązek zachowania dystansu między 
uczestnikami nie dotyczy:

• osoby, która przyszła z dzieckiem poniżej 13. 
roku życia;

• osoby, która towarzyszy osobie z niepełnospraw-
nością lub osobie, która ze względu na stan zdrowia 
nie może poruszać się samodzielnie;

• osób wspólnie zamieszkujących lub gospodaru-
jących

Do zobaczenia już wkrótce  
na nadarzyńskim Pastewniku:)

Zaproszenie do kina

Naszej Koleżance  
Ani Balsam 

 składamy wyrazy współczucia
 z powodu śmierci 

Taty
Zespół NOK



07 (254) lipiec 2020 29

Wiadomości Nadarzyńskie



Wiadomości Nadarzyńskie

07 (254) lipiec 202030



07 (254) lipiec 2020 31

Wiadomości Nadarzyńskie



Wiadomości Nadarzyńskie

07 (254) lipiec 202032

S P O R T



07 (254) lipiec 2020 33

Wiadomości Nadarzyńskie

G m i n n y  O ś r o d e k  S p o r t u  w  N a d a r z y n i e

„Marsz po zdrowie”  
- moc uśmiechu i pozytywnej energii

To była wspaniała sobota (18.07.2020 r.) w towa-
rzystwie aktywnych mieszkańców Gminy Nadarzyn  
i przepięknej słonecznej pogody, która jak zawsze nas 
nie zawiodła. Wszyscy byliśmy spragnieni spotkania 
i przeżycia kolejnej sportowej przygody nordic wal-
king. Po intensywnej rozgrzewce na stadionie Gmin-
nego Ośrodka Sportu w Nadarzynie, technicznym 
przygotowaniu sprzętu, przedstawieniu zdrowotnych 
aspektów płynących z uprawiania nordic walking, 
ruszyliśmy w teren pod opieką instruktorów Michała  
i Jarka. Panowie jak przystało na prawdziwych profe-
sjonalistów, zadbali o każdy sportowy szczegół naszej 
wyprawy. Po kilkukilometrowym treningu w pięknych 
okolicznościach natury Lasu Nadarzyńskiego, dotarli-
śmy do terenu rekreacyjno-sportowego Pastewnik. 

Tam czekały na nas kolejne atrakcje. Zadbaliśmy  
o ciało teraz nadszedł czas na nasze wnętrze. Jacek Ko-
peć – coach, zdobywca Kilimandżaro, ekspert w obsza-
rach automotywacji, wzmacniania charyzmy osobistej 
i zarządzania energią życiową poprowadził genialne 
szkolenie „Energetyczne DNA” na które składają się 
trzy rodzaje energii życiowej, zastosowane odpowied-
nich proporcjach umożliwiają nam sprawne funkcjo-

nowanie w dowolnych sytuacjach życiowych. Jacek 
przeprowadził kilka prostych ćwiczeń, dzięki któ-
rym nauczyliśmy się panować nad poziomem energii  

i z powodzeniem wykorzystywać ją każdego dnia. Za-
prezentował jak dbać o siebie i na co zwracać uwa-
gę żeby mieć dobre życie i zachować wysoki poziom 
energii w każdym wieku. Warsztat zakończył sesją 

śmiechojogi, którą naładował nasze życiowe 
akumulatory na maxa. Z uśmiechem na twa-
rzy jeszcze długo dyskutowaliśmy o sportowej 
przyszłości naszej gminy a wszystko to nad ta-
flą wody naszego uroczego Pastewnika. 

Do zobaczenia na kolejnym 
 sportowym wyzwaniu!

Marcin Rybicki  
Specjalista ds. Rekreacji  

Ruchowej GOS w Nadarzynie 
Foto: GOS Nadarzyn
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Zawodnicy z sekcji tenisa stołowego GLKS Nadarzyn

Pickleball -  co to takiego?
Ta gra łączy w sobie elementy 

tenisa, badmintona i tenisa stoło-
wego. Na pierwszy rzut oka pic-
kleball przypomina tenis, ale różni 
się od niego zasadniczo. Prędkość 
piłki przy grze w pickleball jest  
3 razy mniejsza. Polega na prze-
bijaniu trzymaną w dłoni rakietką 
perforowaną, polimerową piłeczkę 
ponad siatką. Świetnie sprawdza 
się zarówno dla dzieci i dorosłych. 
Pickleball grany jest głównie jako 
gra deblowa, ale ma również zwo-

lenników jako gra singlowa. 
Boisko ma wymiary jak do 
gry w badmintona. Siatka 
jest zawieszona niżej niż 
w badmintonie: tj: 91,44 
cm po bokach i 86,36 cm 
na środku. W Pickleball’a 
można grać wewnątrz jak  
i na zewnątrz, przy czym 
piłka do gry na hali róż-
ni się od piłki do grania na 
świeżym powietrzu licz-
bą okrągłych otworów: 26 (hala)  

i 40 (na zewnątrz). 

Pickleball został stwo-
rzony w 1965 roku, na 
wyspie Bainbridge, nie-
daleko Seattle w USA. Za 
twórców uważa się Joel’a 
Pritcharda, Billa Bella  
i Barney’a McCalluma, 
którzy ponoć wymy-
ślili tę grę dla swoich 
dzieci, znudzonych do-
stępnymi wówczas ak-

tywnościami sportowymi. Od 
tego czasu gra ewoluowała, ujed-
nolicono zasady i zaczęto pro-
dukcję dedykowanego sprzętu.  
Z USA i Kanady Pickleball wkra-
cza powoli na korty azjatyckie  
i europejskie. Już od sierpnia bę-
dzie można zagrać w Nadarzynie.

Artur Kostecki
GOS Nadarzyn

Foto: GOS Nadarzyn
Źródło: www.polskipickleball.pl

GOS latem nie odpoczywa
Mimo wakacyjnej przerwy, obiekty  

Gminnego Ośrodka Sportu  
nie przestają tętnić życiem.

Trening młodych siatkarek z GLKS Nadarzyn
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J U Ż  T E R A Z  M O Ż E S Z  Z A G R A Ć  
Z  N A M I  W  P I C K L E B A L L !

Od sierpnia zapraszamy 
na treningi dzieci, 

 młodzież i dorosłych

Hala sportowa 
 przy ulicy Sitarskich 4  

w Nadarzynie
Zajęcia w godzinach:  
wtorki - 18.00 - 19.30 
soboty - 12.00 - 13.30

Więcej informacji na stronie: www.gos.nadarzyn.pl  
oraz profilach na FB: 

 GOS Nadarzyn, Aktywni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn
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W a k a c j e  z  N O K

NOK, Rysowanki

NOK, Wycinanki - wyklejanki

Świetlica NOK w Rozalinie, 
 pokaz chemiczno-fizyczny

Świetlica NOK w Rozalinie, warsztaty  
florystyczne z Kwiaciarnią Suchy Badyl

Świetlica NOK w Urzucie, 
 spotkanie z Brzuchomówcą

Świetlica NOK w Rozalinie, 
 Barwienie tkanin


