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Ten, który minął nie był łatwy. 
Za to nowy rozpoczął się głoś-
nym przytupem, ba, wręcz fa-
jerwerkami. Wysoka inflacja 
i ogromny wzrost cen podat-
ków oraz usług, kolejna fala 
pandemii z  ogromną liczbą 
zarażonych i niestety zgonów, 
chaos z naliczeniem podatków 
w ramach Polskiego Ładu, brak 
szybkich perspektyw na pienią-
dze z Unii Europejskiej i wreszcie 
365% wzrost kosztów ogrzewa-
nia naszych gminnych szkół, 
przedszkoli, żłobka i ośrodków 
zdrowia optymizmem nie napa-
wają. Nie ma jednak co załamy-
wać rąk i płakać, trzeba robić 
swoje, choć czasami przypomi-
na to gaszenie pożaru.

Przede wszystkim realizujemy cztery 
inwestycje, które rozpoczęły się jeszcze 
w 2021 roku.

Trwa budowa Zespołu Usług Me-
dycznych przy ulicy Granicznej w Na-
darzynie, czyli nowoczesnego ośrodka 
zdrowia, którzy spełni oczekiwania 
mieszkańców i personelu medycznego.

Oprócz tego, w miarę możliwości ja-
kie daje aura, trwają prace w Starej Wsi 
przy budowie boiska wielofunkcyjnego 
wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Realizowane są także działania przy 
ociepleniu elewacji i termomoderni-
zacji budynków komunalnych w na-
darzyńskim rynku, przy ul. Błońskiej 
w Nadarzynie oraz działania remon-
towe w piwnicach Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury.

Oprócz konkretnych podjętych 
już działań cały czas prowadzone 
są prace, które mają umożliwić w tym 
roku realizację kolejnych projektów.

• Przekazano plac budowy pod ścież-
kę rowerową wraz z chodnikami, 
zjazdami, przebudową jezdni, od-
wodnieniami oraz oświetleniem 
– od węzła Młochów przy trasie S8 
do Zespołu Szkolno-Przedszkol-
nego w Ruścu. Koszt inwestycji 
1 500 600,00 zł. Na powyższe przed-
sięwzięcie gmina Nadarzyn uzy-
skała dofinansowanie w wysokości 
1 432 068,78 zł w ramach RPO WM 
2014–2020, Działanie 4.3 Redukcja 
emisji zanieczyszczeń powietrza, 
Poddziałanie: Mobilność miejska 
w ramach ZIT.

• Na etapie oceny zgłoszonych wyko-
nawców i rozstrzygnięcia przetargu 
jest realizacja inwestycji przebudo-
wy oficyny zachodniej w zespole 
pałacowo-parkowym w Młochowie. 
Tu również nasz urząd pozyskał do-
finansowanie z RPO WM 2014-2020 
(dz. 5.3 Dziedzictwo Kulturowe).

• Rozpoczęliśmy prace nad koncepcją 
budowy nowego sześciooddziało-
wego przedszkola w Wolicy. Gmi-
na Nadarzyn w ramach inwestycji 
Polskiego Ładu pozyskała 5 mln 
złotych na to działanie. Budowa 
w ramach systemu projektuj – buduj 
rozpocznie się jeszcze w bieżącym 
roku, a zakończenie wartej 10 mln 
złotych inwestycji zakończy się w I 
połowie 2023 roku.

• Na ostatniej prostej jest także pro-
jektowanie przebudowy stadionu 
Gminnego Ośrodka Sportu w Na-
darzynie, które obejmuje budowę 
budynku zaplecza sportowego 
oraz dwóch boisk treningowych 
dla sekcji piłki nożnej wraz z cią-
gami komunikacyjnymi, tartanem 
na boisku głównym i odpowiednią 
infrastrukturą.

• Ogłoszono także przetarg na bu-
dowę kanalizacji w ulicy Różanej 
w Urzucie oraz przygotowywany 
jest przetarg na rozbudowę Stacji 

No i mamy
nowy 2022 rok

Uzdatniana Wody w  Bielinach. 
Obydwa działania realizować bę-
dzie Przedsiębiorstwo Komunalne 
Nadarzyn.

• W ramach drugiego etapu nabo-
ru do Inwestycji Strategicznych 
w Polskim Ładzie, zgodnie z wy-
tycznymi nasz urząd będzie zgłaszał 
3 inwestycje do dofinansowania. Są 
to: budowa oczyszczalni ścieków 
w Nadarzynie, II i III etap przebu-
dowy ulicy Głównej w Ruścu oraz 
modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Walendowie wraz z kolektorem 
tłocznym do miejscowości Rusiec.

• Na tym samym etapie dodatkowo 
złożone będą dwa projekty dotyczą-
ce miejscowości popegeerowskiej. 
W przypadku gminy Nadarzyn 
dotyczy to wyłącznie Walendowa, 
gdzie działał PGR. Jednym z nich 
jest budowa kanalizacji sanitar-
nej w ulicach Sadowa, Bukietowa 
i Gwiaździsta. Obecnie trwają prace 
nad przygotowaniem dokumentacji 
i wniosków.

• Zgłoszono także do projektu uzupeł-
nienie trzech odcinków oświetlenia 
ulicznego w Urzucie, Nadarzynie 
i Młochowie.

• Na etapie przygotowań do pod-
pisania umowy jest wykonanie 
termomodernizacji budynku Gmin-
nego Żłobka w Ruścu. Inwestycja 



ta będzie realizowana z dofinaso-
waniem z RPO WM 2014-2020 (dz. 
4.2 Efektywność Energetyczna), 
w ramach reakcji Unii na pandemię 
COVID-19.

• Cały czas szukamy i aplikujemy 
także o kolejne zewnętrze środ-
ki z urzędu marszałkowskiego, 
UE i innych instytucji na reali-
zację kolejnych gminnych zadań 
inwestycyjnych.
Warto wspomnieć też o dwóch 

spotkaniach, które przełamały im-
pas w dość długo prowadzonych 
rozmowach z naszymi partnerami.
• Po pierwsze, udało nam się po kil-

kunastu miesiącach dojść z panią 
Wójt Gminy Lesznowola do poro-
zumienia w sprawie podłączenia 
ulic Sadowa i Bukietowa w Walen-
dowie do oczyszczalni w Łazach 
(gmina Lesznowola) w zakresie 
technicznym i finansowym tego 
przedsięwzięcia. To dobra wiado-
mość dla mieszkańców Walendowa 
zamieszkałych przy tych dwóch 
ulicach. Porozumienie znacznie 
przybliża nas do realizacji tego 
przedsięwzięcia, wartego ponad 
3 280 000 złotych.

• Po drugie, na spotkaniu z kierow-
nictwem Oddziału Generalnej Dy-
rekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Warszawie udało się wypraco-
wać treść porozumienia w sprawie 
utrzymania i przejęcia tzw. dróg 
serwisowych, powstałych przy 
rozbudowie trasy S8. Jeden z wa-
runków porozumienia to podjęcie 
przez GDDKiA działań związa-
nych z odśnieżaniem tych dróg do 
końca tego sezonu. Wypracowana 
została także formuła przekaza-
nia tych dróg na własność gminie 
Nadarzyn i wygaszenia trwałego 
zarządu GDDKiA. Dla mieszkań-
ców najważniejszą wiadomością 
jest to, że drogi te będą odśnieżone 
i bezpieczne.

Tradycyjnie już, jak co roku, Nada-
rzyn i jego mieszkańcy aktywnie 
uczestniczyli w 30. edycji Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Tym razem zbieraliśmy pieniądze 

na wsparcie okulistyki dziecięcej pod 
hasłem „Przejrzyj na oczy!” Gminny 
finał, jak zawsze, organizował nasz 
Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz 
szkoły, kluby sportowe wraz z ogrom-
ną rzeszą wolontariuszy. Tradycyjnie 
także nasza Orkiestra OSP Nadarzyn 
zagrała w  ogólnopolskim sztabie 
WOŚP na otwarcie wielkiego finału. 
Brawo WY!

a dzięki inspektor ds. opieki nad zwie-
rzętami każdy z nich znalazł swój nowy 
dom i kochającego opiekuna. Wymaga 
to ogromnego wysiłku i mnóstwa cza-
su, dlatego wielu miłośników zwierząt 
z naszej gminy wspiera panią Joannę. 
Jeśli chcesz pomóc jako wolontariusz 
w opiece nad naszymi bezdomniakami 
zanim znajdą swój nowy dom, zgłoś 
się do straży gminnej i swoim czasem 

oraz miłością wesprzyj działania naszej 
gminnej grupy miłośników zwierząt.

Takich zaangażowanych i pełnych 
pasji osób nie brakuje w naszym sa-
morządzie. Kolejnym przykładem jest 
wspólna akcja urzędu gminy i gminne-
go zespołu opieki zdrowotnej. 13 lute-
go w nadarzyńskim ośrodku zdrowia 
pracownicy i dyrekcja ZOZ organizują 
białą niedzielę. Każdy wracający z fe-
rii zimowych będzie mógł bezpłatnie 
wykonać darmowy test na wykrycie 
COVID-19 i zdiagnozować się przed 
rozpoczęciem nauki w szkole lub po-
wrotem do pracy.

Na koniec… 14 lutego obchodzić 
będziemy Dzień Zakochanych – 
Walentynki. I to właśnie MIŁOŚCI 
bardzo chciałbym nam wszystkim 
życzyć. Miłości opartej na szacunku, 
zrozumieniu, wzajemnym wsparciu 
i tolerancji. Bo przecież na miłość 
nigdy nie jest ani za wcześnie, ani 
za późno!

Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Ruszyła kolejna akcja sterylizacji 
i czipowania naszych zwierząt pod 
hasłem „Powstrzymaj bezdomność”. 
Z kartą Nadarzyniaka można to zrobić 
bezpłatnie. Nad całością akcji czuwa 
pani Joanna Romanowska z naszej 
straży gminnej. Zatrudnienie pani Jo-
anny Romanowskiej było jedną z mo-
ich najlepszych decyzji personalnych. 
Jej zaangażowanie, pasja, wytrwałość 
i miłość do wszystkiego co biega, pełza, 
skacze i lata, wprowadziła nasz gminny 
system opieki nad zwierzętami na naj-
wyższy level. Wystarczy powiedzieć, że 
od dwóch lat żaden bezdomny kot i pies 
z naszej gminy nie trafił do schroniska, 

Podpisanie umowy na ścieżkę rowerową w Ruścu. 
Dofinasowanie w ramach RPO WM 2014-2020

Budowa ZUM przy ul. Granicznej w Nadarzynie

INFORMACJE GMINNE
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Urząd Stanu Cywilnego w Na-
darzynie uprzejmie prosi 
o zgłaszanie par małżeńskich 
zameldowanych na pobyt sta-
ły na terenie gminy Nadarzyn, 
które w latach 2021–2022 ob-
chodziły lub będą obchodzi-
ły jubileusz 50-lecia pożycia 
małżeńskiego.

Prosimy również o zgłaszanie się par 
małżeńskich, które swój jubileusz 
obchodziły w latach ubiegłych, a nie 
został im jeszcze przyznany medal 
za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”.

Małżonkowie, którym przypa-
da jubileusz proszeni są o złożenie 

Ogłoszenie w sprawie nadania medali 
za 50-lecie pożycia małżeńskiego

pisemnego wniosku w tej sprawie do 
Urzędu Stanu Cywilnego w Nada-
rzynie, ul. Mszczonowska nr 24, pok. 
226 (I piętro) do dnia 10.02.2022 r. 

Dodatkowe informacje można uzy-
skać w Urzędzie Stanu Cywilnego 
w Nadarzynie pod numerem telefonu 
22 729 81 85 wewn. 130, 134.
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Tu mieszkam - tu płacę podatkiTu mieszkam - tu płacę podatki

W 2021 roku gminę zamieszkiwało 13 71613 716  mieszkańców.
Gmina Nadarzyn planowala ogolem dochody w wysokości

140 999 693,97140 999 693,97 zł.zł.
Z tego podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) stanowił

26%26%  sumy wszystkich dochodów.

Moja gmina w 2021 roku planowała wysokość wydatków  
ogółem na kwotę 152 187 305,97 zł.152 187 305,97 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 21 444 120,00 zł21 444 120,00 zł
stanowiły 14%14% całego budżetu,

z czego: 
71,46%71,46% przeznaczono na zdrowie, sport, sprawy społeczne i rekreację,

28,54%28,54% przeznaczono na drogi, wodociągi, kanalizację, oświetlenie.
Twój podatek PIT zasila budżet panstwa i tylko jego

38,23%38,23%
trafiła do budżetu gminy Nadarzyn.

Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki  Czy wiesz, że nie wszystkie wydatki  
naszej gminy są finansowane  naszej gminy są finansowane  
z podatków jej mieszkańców?z podatków jej mieszkańców?

INFORMACJE GMINNE

Wiadomości Nadarzyńskie 01 (272) styczeń 2022



Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?Zostawiasz swój podatek w Nadarzynie?
 Twoje pieniądze idą m.in. na budowę szkół, placów zabaw, dróg czy  

obiektów sportowych. Dzięki nim nasza gmina się rozwija.

Pamiętaj!
Rozliczając się z urzędem skarbowym (ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków, 

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

Twoje podatki wrócą do Ciebie! 

Tu mieszkam - tu płacę podatkiTu mieszkam - tu płacę podatki
Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania (w skła-
danej deklaracji wskazując gminę Nadarzyn jako miejsce zamieszkania  
i dołączając formularz ZAP-3), tym lepszy standard życia zaoferuje gmi-
na swoim mieszkańcom. Dzięki tym funduszom możliwe jest finanso-
wanie przez gminę działalności jednostek organizacyjnych, rozwijanie 
pasji i zainteresowań dzieci, inwestowanie w sport i kulturę, poprawianie 
jakości lokalnej infrastruktury (drogi, chodniki, tereny zielone, place za-
baw, świetlice, infrastruktura wodno-kanalizacyjna itp.).

Rozliczajmy się z podatku tam gdzie mieszkamy.Rozliczajmy się z podatku tam gdzie mieszkamy.
Jak to zrobić, gdy Twój adres zameldowania podlega pod Jak to zrobić, gdy Twój adres zameldowania podlega pod 

inny urząd skarbowy niż adres zamieszkania?inny urząd skarbowy niż adres zamieszkania?
W takiej sytuacji, poza wpisaniem w części B zeznania podatkowego PIT-
37 faktycznego adresu zamieszkania, należy we właściwym urzędzie skar-
bowym (Urząd Skarbowy w Pruszkowie, ul.  Staszica 1, 05-800,  Urząd Skarbowy w Pruszkowie, ul.  Staszica 1, 05-800,  
tel.  (22) 738 09 00tel.  (22) 738 09 00) uaktualnić adres zamieszkania, składając na druku 
ZAP-3 zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej będącej podatnikiem. 

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

Szczegółowe informacje „Na co idą moje pieniądze?”, Wspieraj  
lokalnie - „Rozlicz PIT 2022 w gminie Nadarzyn” oraz „Tu mieszkam - 

tu płacę podatki” na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn.
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Podatki lokalne 2022 – ważne!
Stawki podatku od nieruchomości w 2022 r. 

Obowiązuje nowa Uchwała XLVI.586.2021 RGN z dnia 24 listopada 2021r. zwiększająca stawki: 
– od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – 0,90 zł od 1 m²
– gruntów pozostałych – 0,35 zł od 1 m² 
– od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 

części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,00 zł od 1 m²
Pozostałe stawki pozostają bez zmian.

Podatek rolny w 2022 r. 
Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn nr XLVI.587.2021 z dnia 24 listopada 2021r. stawka została obniżona do kwoty 

32,00 zł za 1 kwintal.
Stawka podatku rolnego wynosi: 

• dla ha fizycznych (32,00 x 5 q) = 160,00 zł za hektar
• dla ha przeliczeniowych (32,00 x 2,5 q) = 80,00 zł za hektar

Podatek leśny w 2022 r.
W komunikacie Prezesa GUS ogłoszono kwotę przeliczeniową do podatku leśnego w 2022 r. w wysokości 212,26 zł 

za 1 m³ drewna.
Stawka podatku leśnego – 212,26 x 0,220 = 46,6972 zł za 1 ha
W przypadku nieruchomości we współwłasności osób fizycznych z osobami prawnymi (udziały w nierucho-

mości) stanowiący odrębny przedmiot opodatkowania podatnicy są zobowiązani do składania odrębnej deklaracji 
podatkowej. Deklarację składa się na całą nieruchomość, a płatność podatku należy uiścić według swojego udziału 
na rachunek bankowy urzędu gminy z dopiskiem jakiej nieruchomości dotyczy i wielkości udziałów. (art. 3 ust. 4 
ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, art. 3 ust. 5 ustawy o podatku rolnym, art. 2 ust. 4 ustawy o podatku 
leśnym)

Podatek od środków transportowych w 2022r.
Stawki podatku od środków transportowych pozostają bez zmian i zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn 

XVI.234.2019 z dnia 27 listopada 2019 r. obowiązują od 01.01.2020 r.

Linia Nadarzyn – Pruszków – 
Walendów (nr 60)

Od 1 stycznia 2022 r. linia autobusowa 
Pruszków – Nadarzyn – Walendów jest 
prowadzona przez Związek Powia-
towo-Gminny Grodziskie Przewozy 
Autobusowe. Nasza linia ma numer 60. 
Dzięki dofinansowaniu z Rządowego 
Funduszu Rozwoju Przewozów Auto-
karowych, dofinansowaniu powiatu 

i gminy Nadarzyn została ona znacznie 
rozbudowana. Autobusy kursują także 
w soboty i święta.  

Odjazdy autobusów z poszczegól-
nych przystanków oraz trasy połączeń 
można sprawdzić na naszej stronie 
internetowej gpa.grodzisk.pl w zakład-
ce „Kiedy przyjedzie”, bezpośrednio 
na stronie gpa.kiedyprzyjedzie.pl lub 
instalując dedykowaną aplikację kie-
dyprzyjedzie.pl na swoim telefonie.

Istnieje także możliwość podglądu 
pojazdów on-line. Oznacza to, że sy-
stem będzie pokazywał rzeczywistą 
godzinę odjazdu z przystanku, opar-
tą na aktualnej lokalizacji autobusu. 
To szczególnie przydatne w przypadku 
występowania opóźnień spowodowa-
nych utrudnieniami w ruchu. Pasażer 
uzyska pełną informację za ile minut 
przyjedzie jego autobus, czy autobus 
jest spóźniony, czy może przed chwi-
lą odjechał. Zachęcamy do korzy-
stania z aplikacji i nowych połączeń 
autobusowych.

www.gpa.grodzisk.pl\
Komunikacja w gminie Nadarzyn: 

szczegóły i zmiany od 1 stycznia 2022 r. 
na stronie www.nadarzyn.pl zakładka 
mieszkaniec/ rozkłady jazdy: https://
www.nadarzyn.pl/660,rozklady-jazdy

INFORMACJE GMINNE
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Od wielu lat moim marzeniem było wydanie 
książki na podstawie kroniki o Młochowie 
spisanej w 2009 r. przez moją mamę, Miro-
sławę Chrzanowską. Chciałam, żeby moja 
mama wzięła tę książkę do ręki. Kronika, do 
której się odwołuję, składa się z pierwszego 
(1990) i drugiego (2009) uzupełnionego wy-
dania. Materiały do obu prac były zbierane 
w latach 1970–2009.

Tekst obu kronik wydrukowany był w kilku 
egzemplarzach, zdjęcia natomiast w jed-
nym egzemplarzu, co sprawiło, że kroniki 
nie miały szansy dotrzeć do większej liczby 
czytelników. Siłą rzeczy kroniki musiały być 
wykorzystane tylko w części. Zarysowano 
też fragmenty dotyczące Rozalina, Bielin 
i Żabieńca, które należały do Młochowa lub 
dalej należą, chociaż straciły z biegiem lat 
swoje znaczenie.

Prace nad książką rozpoczęłam 
w 2020 r., był wtedy początek pandemii 
koronowirusa i związane z nią ograni-
czenia przemieszczania się. Mozolnie 
przeszukując bogate zasoby zgroma-
dzone w internecie, znalazłam parę 
niezwykle interesujących wiadomości, 
których nie było w kronikach mojej 
mamy. Ponadto znalazłam wiele drob-
nych ogłoszeń prasowych z XIX i XX w., 
które składają się na obraz ówczesnego 
Młochowa. 

Większa część opracowania to zbiór 
wiadomości z najstarszych dziejów Mło-
chowa. Sporą część kroniki poświęcono 
rodzinie właścicieli Młochowa oraz oso-
bom z nimi związanym, pokazując ich 
wizerunki (jeśli było to możliwe) oraz ich 
losy, nie zawsze związane z Młochowem. 

W trakcie poszukiwań wiadomo-
ści o Młochowie nawiązałam kontakt 
z p. Ryszardem Zalewskim, który skon-
taktował mnie z wnuczką p. Stanisława 
Zymmera, nauczyciela w  szkole 
w Młochowie w  latach 1924–1929 
oraz z prawnukiem pana Lucjana Za-
leskiego, dzierżawcy majątku Żabieniec 

i założyciela wieczorowej szkoły dla służ-
by folwarcznej, o której pisano w 1914 r. 
Dzięki temu w książce znalazły się podo-
bizny obu wymienionych panów. 

W  trakcie pracy nad publika-
cją odszukałam i  skontaktowałam 
się z synem i córką p. Helmutha von 
Pannwitza, który w latach 1928 –1933 
zarządzał majątkiem w Młochowie 
u księżnej Radziwiłłowej. Okazało się, 
że p. Sieghard von Pannwitz posiada 
album ojca ze zdjęciami z Młocho-
wa. Ucieszył się, że zdjęcia te zostaną 
wykorzystane w inny sposób niż jak 
to powiedział, „do zbierania kurzu  
w moim archiwum”. Album został 
przysłany przez kuriera. Zdjęcia sprzed 
90. lat były małe i wypłowiałe, ale ze 
względu na ich unikalny charakter zo-
stały przeze mnie zdigitalizowane, po-
większone i wykorzystane w tej książce.

Pierwsze 100 książek zamówionych 
przez mnie w drukarni rozeszło się 
pierwszego dnia po otrzymaniu (z tego 
12 nie było na sprzedaż). W ciągu dwóch 
kolejnych dni otrzymałam ponad 100 
zamówień. Cieszę się, że książka spotkała 

Z historii Młochowa…

się z takim zainteresowaniem, prawie 
„w ciemno”. Dla osób, które są związane 
z tym miejscem książka jest na pewno 
ciekawą lekturą, jak również dla tych, 
którzy lubią podróżowanie w czasie, do 
przeszłości, którą trzeba sobie wyobrazić 
na podstawie zebranych w niej fragmen-
tarycznych informacji. Cieszą wrażenia 
tych, którzy już tę książkę czytali. Miesz-
kanka Parol powiedziała: „Ale ciekawie 
opisane Bieliny – a nigdy tam nie byłam”, 
parę innych osób powiedziało, że książ-
ka towarzyszyła im przez całe święta, 
w kolejce w sklepie nachylił się znajomy 
i wyszeptał: „czytałem Twoją książkę 
– bardzo fajna”, czy „muszę pojechać 
i sprawdzić czy w Bielinach jeszcze jest 
ten opisywany kamień.” 

Książkę można odebrać bezpośrednio 
w Młochowie. Proszę o kontakt przez 
e-mail: renata.lebecka@gmail.com lub 
przez Facebook „Stare dzieje Młochowa”.

Spis osób, które przyczyniły się do 
powstania obu opracowań kroniki oraz 
książki znajduje się na jej końcu. Za tę 
pomoc serdecznie wszystkim dziękujemy. 

Renata Lebecka
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Zniżki – nasi partnerzy
KOMUNIKACJA:

 ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61
Osoby posiadające Kartę Nadarzynia-
ka i korzystające z komunikacji ZTM 
uprawnione są do wyrobienia Warszaw-
skiej karty miejskiej, która upoważnia do 
zniżek. Wymagane jest zdjęcie, które na-
leży dostarczyć do UG Nadarzyn (parter, 
pokoje 107 i 108) lub przesłać na adres 
e-mail: karta@nadarzyn.pl wraz z imie-
niem i nazwiskiem.

Lista punktów, w których mogą być 
doładowywane karty: Dworzec Cen-
tralny: hala główna dworca kolejowego, 
punkt usytuowany od strony Al. Jerozo-
limskich, Dworzec Zachodni: dworzec 
kolejowy od strony Al. Jerozolimskich, 
punkt usytuowany 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 

Karta Nadarzyniaka
handlowy nr 1012, Stacja Metra Nowy 
Świat-Uniwersytet – linia M2 pawilon 
handlowy nr 1012, Stacja Metra Stadion 
Narodowy – linia M2 pawilon han-
dlowy nr 1023, Stacja Metra Dworzec 
Wileński – linia M2 pawilon handlowy 
nr 1012.

ZDROWIE i URODA:
 Szpital Powiatowy w Pruszkowie: 

ul. Armii Krajowej 2/4. 50% zniżki na 
testy na przeciwciała SARS-COVID-2. 
Pacjenci na badania mogą zgłaszać się 
od pon. do pt. w godz. 9.00-12.00. Tel. 
do laboratorium: 664-118-796.
 Salon Urody: ul. Młochowska 137, 

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

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

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 Koszt
pasażera [zł]

Dopłata
gminy

imienny

30
dniowy

N 120 60
U 60 30

90
dniowy

N 330 130
U 165 65

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 Koszt
pasażera [zł]

Dopłata
gminy

imienny

30
dniowy

N 72 40
U 36 20

90
dniowy

N 212 70
U 106 135

 Zakład fryzjerski: ul. Rosy 7, Kaje-
tany. 10% ogólny zakres usług.
 Salon Fryzjerski Marzena:

ul. Główna 98, Rusiec. 15% ogólny 
zakres usług.
 Salon Piękności Eli: ul. Mszczo-

nowska 50K, Nadarzyn. 5% ogólny 
zakres usług.
 Centrum Depilacji Laserowej:

ul. Winogronowa 20, Rozalin.
10% depilacja laserowa, 15% fotood-
mładzanie, 15% terapia trądziku.

USŁUGI:
 Widok z Nieba: ul. Młochowska 

50, Rozalin. 5% filmowanie i zdjęcia 
z powietrza jakość 4k, usługi dronem, 
10% sesje ślubne z powietrza.
 Center-Gaz Usługi Gazowe:

ul. Modra 10, Kajetany.
5% budowa instalacji gazowej.
 Family Company D.R. Zakrzewscy

Sp. z o.o.: ul. Zielonej Łąki 34, Nada-
rzyn. 8% na usługi księgowe.
 KDT Sp. z o.o.: ul. Grodziska 7, Stara 

Wieś. 8% na zakup wiodących marek 
części samochodowych.
 Red Ingo: ul.  Komorowska 48, 

Nadarzyn. 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
 Hotel „Perła Leśna”: ul. Leśna 1, Na-

darzyn. 15% usługi noclegowe, gastro-
nomiczne, konferencje.
 Catering & bar Gemlik:

ul. Warszawska 1d, Nadarzyn.
5% zestawy obiadowe, 5–10% imprezy 
okolicznościowe.

Już ponad cztery tysiące osób uczestniczy w programie skierowanym do mieszkańców gminy Nada-
rzyn zamieszkujących na terenie gminy i płacących tu podatki. Mieszkańcy uprawnieni do korzystania 
z Karty Nadarzyniaka podpisane wnioski mogą składać w kancelarii urzędu gminy (parter, pokój 100) lub 
w sposób elektroniczny – zeskanowany wniosek należy przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl.
Lokalnych przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do Referatu Organizacyjnego Urzędu Gminy 
Nadarzyn (parter, pokoje 108 i 107) w celu podpisania porozumienia dotyczącego oferty upustów 
i ulg dla posiadaczy karty. Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka 
oraz na profilu na facebooku: Karta Nadarzyniaka

INFORMACJE GMINNE
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 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 stacjonar-
nych 10%, serwis laptopów 5%.
 Majic Dekoracje,Wykończenia:

ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn.
10% farby dekoracyjne, farby antykoro-
zyjne, lakiery i impregnaty do drewna, 
100% porady malarskie.
 Pitstop Szymon: ul. Komorowska 5, 

Nadarzyn. 10% usługi wulkanizacyjne; 
10% przechowalnia opon i kół.
 Admar Budownictwo Sp. z o. o.: 

ul. Nad Utratą 171, Walendów. 5% usługi 
remontowe, 7% usługi wykończeniowe.
 Studio Reklamowe: ul. Kalinowa 1, 

Nadarzyn. 100% nadzory autorskie rea-
lizowanych projektów na terenie gminy 
Nadarzyn.
 MG www.mg-rolety.pl: al. Krakowska 

95, Raszyn. 5% rolety materiałowe, plisy 
i rolety zewnętrzne, 10% siatki przeciw 
owadom.
 Suchy Badyl – Florystyka Ar-

tystyczna: ul.  Mszczonowska 79, 
Nadarzyn.
10% upominki; 5% świece; 10% kwiaty 
cięte; 5% kwiaty doniczkowe.
 „Mieszko”: ul.  Młochowska 50, 

Rozalin. 5% prace remontowo-wy-
kończeniowe, budowa domów, prace 
ziemne koparko-ładowarką, 10% alarmy 
i monitoringi.
 Best-Serw: ul. Młochowska 56, Ro-

zalin. 5% sieci komputerowe i serwis 
oraz dostawa sprzętu komputerowego; 
10% systemy monitoringu oraz systemy 
alarmowe.
 PLJ Telcom s.c.: Rusiec: al. Katowicka 

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

ska 38, Nadarzyn. 5 % mycie i czysz-
czenie aut, autodetaling, polerowanie 
aut, pranie tapicerki.

EDUKACJA:
 Szkoła Muzyczna „Animato”:

ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nada-
rzyn. 5% wszystkie zajęcia muzyczne.

 Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”:
ul. Przemysłowa 68, Rozalin.
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.
 Przedszkole Niepubliczne 7 Krasno-

ludków: al. Kasztanowa 88, Młochów. 
50% wpisowe; 5% czesne.
 Żłobek Happy: ul. Komorowska 71, 

Nadarzyn. 60% wpisowe; 8% czesne.

KULTURA, ROZRYWKA
I SPORT:

 Baseny letnie w Strzeniówce
Dorośli 40zł/z Kartą 20 zł; dzieci po-
wyżej 7 lat 15 zł/z Kartą 10 zł; stu-
denci do 26 lat 20 zł/z Kartą 10 zł; 
rodzina 2+3 z Kartą dużej rodziny 
80 zł/z Kartą 50 zł. Dzieci do 7 lat, 
osoby niepełnosprawne, opiekunowie 
osób niepełnosprawnych, emeryci i 
renciści – wstęp wolny. Grupy zorgani-
zowane – półkolonie, grupy sportowe 
z terenu gminy Nadarzyn od ponie-
działku do piątku – 1 zł uczestnik 
(1 opiekun na 10 dzieci – za darmo). 
Grupy zorganizowane – półkolonie, 
grupy sportowe od pon. do piątku 10 zł 
uczestnik (1 opiekun na 10 dzieci – za 
darmo). Pon. – pt. od godz. 17.00 do 
19.00 – 50% zniżki.
 Basen KAPRY w Pruszkowie:

bilet wstępu: pon. – pt. w godz. 6.30 
–16.00 normalny – 14 zł/godz. – cena 
po rabacie 10 zł/godz., ulgowy – 9 zł/
godz., po rabacie – 6 zł/godz. Pon. – pt. 
w godz. 16.00–22.00 oraz w sob., niedz. 
i święta: normalny – 18 zł/godz. – cena 
po rabacie – 13 zł, ulgowy – 12 zł/
godz., po rabacie – 8 zł/godz.
 Medincus: ul. Mokra 1, Kajetany.

10% hala sportowa: kręgle, korty: 
squash, tenis ziemny, boiska: piłka 
nożna, siatkówka i koszykówka. 10% 
rekreacja na powietrzu: jazda konna, 
boiska do piłki nożnej, siatkówki pla-
żowej, tenis ziemny, boisko + sprzęt 
do gry w minigolfla, angielski krykiet, 
badminton, kometka, indiaka, boccia. 
5% szkolenia, konferencje, imprezy 
integracyjne, pikniki klasowe, przy-
jęcia okolicznościowe, urodziny dla 
dzieci. Zniżki/promocje nie łączą się. 
Nie dotyczy karnetów.
 Gminny Ludowy Klub Sportowy:

ul. Żółwińska 41, hala sportowa Nada-
rzyn. 50% wstęp na imprezy sportowe 

organizowane przez GLKS, 30% skład-
ki członkowskie, 5% obozy sportowe, 
zakup sprzętu sportowego w firmach 
będących partnerami techniczny-
mi GLKS.
 Gminny Ośrodek Sportu Nadarzyn: 

ul. Żółwińska 20, Nadarzyn.
30% wynajem obiektów sportowych; 
50% wstęp na imprezy organizowane 
przez GOS.
 Mazowiecki Klub Karate Kyokushin:

SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4.
10% treningi karate kyokushin.
 Nadarzyński Ośrodek Kultury:

pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn.
10% bilety wstępu (1 karta – zniżka 
na jedną osobę).
 Fundacja im. Borchardta: Poznań-

ska 16/4, Warszawa. 5% rejs stażo-
wo-szkoleniowy dla 1 osoby, 8% rejs 
stażowo-szkoleniowy dla minimum 
3 osób.
 Klub Karate Kyokushin Toshi:

SP w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.
10% trening karate kyokushin,
10% treningi funkcjonalne.
 Katarzyna Klimczuk SEKCJA TRE-

NINGU FITNESS: treningi perso-
nalne i grupowe, turnusy sportowe 
i odchudzające, diety, zajęcia on-line 
oraz stacjonarne w 6 lokalizacjach. 
15% na 20 wejść na treningi grupowe. 

SKLEPY:
 PHU Pawilon: ul.  Mszczonow-

ska 8, Nadarzyn. 5% elektronarzędzia, 
pompy WQ, zestawy kluczy, skrzynki 
nas listy.
 Kwiaciarnia: pl. Poniatowskiego 43,

Nadarzyn. 10% na ogólny asortyment.
 Salon optyczny PERFECT VISION:

pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn. 
5% okulary korekcyjne.
 KLASYKA, Centrum Mody:

al. Katowicka 51 lok. 107, Kajetany.
7% odzież damska, galanteria, biżuteria.
 Artykuły Przemysłowe PAWILON:

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

al. Krakowska 20, Janki. 5% spieki 
i konglomeraty kwarcowe, granity 
i marmury, usługa montażu.

Referat Organizacyjny

Karta Nadarzyniaka
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Rozładowany akumulator?
– pomoże straż gminna

Przypominamy, że wzorem lat poprzednich strażnicy 
gminni służą pomocą w uruchomieniu pojazdów w sy-
tuacjach awarii akumulatora wynikających z ujemnych 
temperatur. Z pomocy można skorzystać od poniedziałku 
do piątku w godzinach 7:00–22:00, w soboty 9:00–18:00. 
Dyżurny: tel. (22) 720 08 67

Konkurs PERŁY MAZOWSZA wkroczył w fazę głosowań.
Zachęcamy do głosowania na kandydatów z gminy Nadarzyn. Głosowanie 
trwa do 14.03.2022 r. do godz. 12:00. Formularze do głosowania dostępne 
na stronie organizatora https://www.perlymazowsza.pl/

INFORMACJE GMINNE
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Od 1 lipca 2021 roku właś-
ciciele lub zarządcy budynków 
zobowiązani są do złożenia 
w Centralnej Ewidencji Emi-
syjności Budynków (CEEB) 
deklaracji dotyczącej źródeł 
ciepła i spalania paliw.
Ewidencję prowadzi oraz jest 
jej administratorem minister 
właściwy do spraw budowni-
ctwa, planowania i zagospoda-
rowania przestrzennego oraz 
mieszkalnictwa.
Obowiązek złożenia dekla-
racji ciąży na właścicielach 
lub zarządcach wszystkich 
budynków – mieszkalnych 
i niemieszkalnych, w tym jed-
norodzinnych, wielorodzinnych 
czy handlowo-usługowych.

Zgodnie z ustawą o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów, ewi-
dencja obejmuje źródła ogrzewania 
i spalania paliw do 1 MW, które w tej 
chwili nie wymagają pozwoleń „emi-
syjnych” ani zgłoszenia w myśl prze-
pisów prawa ochrony środowiska. 
Nie ma znaczenia zatem, czy źródło 
ciepła i spalania paliw znajduje się 
w domku na działce czy w kamienicy, 
w warsztacie czy szpitalu – wszystko 
trzeba będzie zgłosić, wybierając tylko 
odpowiednią formę deklaracji. Trzeba 
będzie zgłosić zarówno kopciuchy jak 
i wszystkie inne piece i kotły: gazowe, 
węglowe czy na pellet, piecokuchnie, 

kominki, pompy ciepła czy ogrze-
wanie z sieci. W imieniu mieszkań-
ców domów wielorodzinnych zrobi 
to zarządca, o ile budynek ma jedno 
źródło ogrzewania i nikt sobie do-
datkowo nie zamontował np. kozy 
czy kominka.

Jak złożyć deklaracje?
W formie elektronicznej, czyli 

przez internet – za pomocą profi-
lu zaufanego czy e-dowodu – jest 
to najszybszy i najwygodniejszy 
sposób. Oprócz oszczędności czasu 
i pieniędzy, niewątpliwą zaletą tej 
formy jest to, że deklarację można 
złożyć, nie wychodząc z domu. Za-
chęcamy wszystkich do korzystania 
z elektronicznego sposobu składania 
deklaracji.
W celu złożenia deklaracji należy 
wejść na stronę internetową: www.
zone.gunb.gov.pl

Terminy na zożenie deklaracji
Deklarację dotyczącą źródła ciepła 

i spalania paliw, które zostało uru-
chomione przed 1 lipca należy złożyć 
w terminie 12 miesięcy.

Dla nowego źródła ciepła, które zo-
stało uruchomione po 1 lipca, dekla-
rację należy złożyć w terminie 14 dni.

Co zawiera deklaracja?
Zgodnie z ustawą o termomoder-

nizacji deklaracja zawiera takie in-
formacje jak:
1. imię i nazwisko albo nazwę właś-

ciciela lub zarządcy budynku, lub 
lokalu oraz adres miejsca zamiesz-
kania lub siedziby;

2. adres nieruchomości, w obrębie 
której eksploatowane jest źródło 
ciepła lub źródło spalania paliw;

3. informacje o liczbie i rodzaju eksplo-
atowanych w obrębie nieruchomości 
źródeł ciepła lub źródeł spalania 
paliw oraz o ich przeznaczeniu i wy-
korzystywanych w nich paliwach;

4. numer telefonu właściciela lub za-
rządcy (opcjonalnie);

5. adres e-mail (opcjonalnie).
W deklaracji właściciel domu powi-

nien zgłosić wszystkie źródła ogrzewa-
nia. Wskazuje on bowiem informacje 
o liczbie i rodzaju eksploatowanych 
w obrębie nieruchomości źródeł ciepła 
lub źródeł spalania paliw, o których 
mowa odpowiednio w art. 27a ust. 2 
pkt 1 lit. a i c ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków, oraz o ich przeznaczeniu 
i wykorzystywanych w nich paliwach.

W przypadku budynków/lokali, 
w których występuje współwłasność 
nieruchomości dochodzi do tzw. odpo-
wiedzialności solidarnej. W przypadku 
złożenia deklaracji tylko przez jednego 
ze współwłaścicieli uznaje się spełnie-
nie tego obowiązku odnoszącego się 
przecież do budynku.

Wszystkie regulacje dotyczące 
Centralnej Ewidencji Emisyjności 
Budynków zostały sformułowane 
i zdefiniowane w rozdziale 5a ustawy 
z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz 
o centralnej ewidencji emisyjności 
budynków.

Szczegółowych informacji na temat 
Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-
dynków można uzyskać na stronie 
internetowej:

https://www.gunb.gov.pl/strona/
centralna-ewidencja-emisyjnosci-
-budynkow-faq

Wypełnione formularz można rów-
nież wysłać listem albo złożyć oso-
biście w Urzędzie Gminy Nadarzyn. 
Formularze w formacie pdf znajdzie-
my na stronie www.zone.gunb.gov.pl 
w zakładce do pobrania.

Referat Rolnictwa,
Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Gminny Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Nadarzynie informu-
je, że ruszył nabór wniosków 
o wypłatę dodatku osłonowe-
go. Aby otrzymać dodatek osło-
nowy, należy złożyć wniosek 
do 31 stycznia lub do 31 paź-
dziernika 2022 roku w wersji 
papierowej w siedzibie Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nadarzynie Sekcja 
Świadczeń (wejście boczne 
od strony ul.  Granicznej) lub 
w wersji elektronicznej.

Wypłata dodatku osłonowego zostanie 
zrealizowana w 2022 r. w 2 równych 
ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. 
Osoby, które nie złożą wniosku do 
końca stycznia, nadal będą mogły 
ubiegać się o wsparcie. Wówczas 

należy złożyć wniosek do 31 paździer-
nika 2022 r. W tym przypadku wypłata 
100% dodatku zostanie zrealizowana 
do 2 grudnia 2022 r.

Wysokości dopłat w ramach do-
datku osłonowego: 

Jednoosobowe gospodarstwo do-
mowe otrzyma 400/500 zł* przy za-
łożeniu, że jej dochód nie przekroczy 
2100 złotych. 

Gospodarstwo 2–3 osobowe otrzy-
ma 600/750 zł* przy założeniu, że 
dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę.

Gospodarstwo 4–5 osobowe otrzy-
ma 850 zł/1062,50 zł* przy założeniu, 
że dochód nie przekroczy 1500 złotych 
miesięcznie na osobę. 

Gospodarstwo 6 – i więcej osobo-
we otrzyma 1150 zł/1437,50 zł* przy 
założeniu, że dochód nie przekroczy 
1500 złotych miesięcznie na osobę. 

Od  4 stycznia 2022  r. urucho-
miona została specjalna infolinia 

Ministerstwa Klimatu i Środowiska 
dot. dodatku osłonowego. Pod nu-
merem +48 22 369 14 44 dzwoniący 
otrzymają pomoc w dni robocze – 
od poniedziałku do piątku w godzi-
nach 8:00–16:00.

Dodatek osłonowy będzie wypła-
cany przez gminy, które otrzymają 
dotacje z budżetu państwa.

W przypadku pytań prosimy rów-
nież o kontakt z Sekcją Świadczeń 
Gminnego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej w Nadarzynie pod numerem 
telefonu 22 739 97 07 wewn. 177, 182 
oraz 186.

*Kwota dofinansowania uzależniona 
będzie od źródła ogrzewania.

źródło: https://www.gov.pl/web 
/klimat/zloz-wniosek-o-dodatek- 

-oslonowy

Nabór wniosków o wypłatę 
dodatku osłonowego 

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

Pogotowie ogrodnicze. Wycinki 
drzew, prace porządkowe. Ogrody 
– pielęgnacja i wykoszenie. Przyłą-
cza kanalizacyjne od budynku do 
studzienki. Drenaże i odwodnienia 
rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna. 
Tel. 511 289 481

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE
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Oferta Punktu Konsultacyjnego 2022 r.
(GKRPA w Nadarzynie wejście od strony ronda Armii Krajowej). Porady dla mieszkańców gminy Nada-

rzyn udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy!
Krystyna Masłowska – pełnomocnik wójta ds. uzależnień

Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych

czwartki 16.15–18.00

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

Psycholog środy
piątki

17.00–19.30
11.30–14.00

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

Psycholog dziecięcy soboty Godz. do ustalenia 
podczas zapisu.

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

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

pniedziałki
piątki

13.00–15.00
16.00–19.30

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

Prawnik wtorki

Od 16.15
Po wcześniejszym 
umówieniu się 
telefonicznym.

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

AA Klemens niedziele 16.00-18.00 Dom Parafialny w Nadarzynie (parter).

Poradnia Terapii 
Uzależnienia 
i Współuzależnienia
od Alkoholu
05-800 Pruszków,  
ul. Drzymały 19/21
III piętro

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

Lekarz 
Psycholog 
Terapeuci

Poradnia Terapii Uzależnienia i Współ-
uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie
tel. (22) 758 84 11
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To zasiłek dla rodziców lub opie-
kunów dziecka na częściowe po-
krycie wydatków związanych z jego 
utrzymaniem.
Wysokość zasiłku rodzinnego wy-
nosi miesięcznie:
1. 95,00 zł na dziecko w wieku do 

ukończenia 5 roku życia;
2. 124,00 zł na dziecko w wieku po-

wyżej 5 roku życia do ukończenia 
18 roku życia;

3. 135,00 zł na dziecko w wieku po-
wyżej 18 roku życia do ukończenia 
24 roku życia.

Komu przysługuje:
1. obojgu rodzicom dziecka lub jed-

nemu z nich
2. opiekunowi prawnemu dziecka
3. opiekunowi faktycznemu dziecka 

(tzn. osobie faktycznie się nim opie-
kującej, jeżeli wystąpiła do sądu 
rodzinnego o adopcję tego dziecka)

4. osobie uczącej się, pełnoletniej, któ-
ra nie jest na utrzymaniu rodziców 
(dotyczy to sytuacji, w której oboje 
rodzice takiej osoby nie żyją lub 
zobowiązani są płacić alimenty).

Ograniczenia wiekowe:
Zasiłek przysługuje:

1. do ukończenia przez dziecko 18 lat 
lub nauki w szkole (w takim przy-
padku maksymalnie do czasu ukoń-
czenia przez nie 21 lat)

2. w przypadku dziecka niepełno-
sprawnego do ukończenia przez 

nie  24 lat – jeżeli kontynuuje 
ono naukę w szkole lub w szkole 
wyższej

3. w przypadku osoby pełnoletniej 
niebędącej na utrzymaniu rodziców 
do ukończenia przez nią 24 lat – je-
żeli kontynuuje ona naukę w szkole 
lub w szkole wyższej.

Kryterium dochodowe:
Taki rodzaj zapomogi otrzymają 

Państwo, jeżeli:
– miesięczny dochód rodziny lub 

osoby uczącej się nie przekra-
cza kwoty 674 zł w przeliczeniu 
na osobę.
Natomiast w przypadku gdy człon-

kiem Państwa rodziny jest dziecko 
niepełnosprawne lub w przypadku 
niepełnosprawnej osoby uczącej się, 
jeżeli:
– miesięczny dochód rodziny lub 

takiej osoby nie przekracza kwoty 
764 zł w przeliczeniu na osobę.

Warto wiedzieć, że:
– zasiłek rodzinny, jak wszystkie 

świadczenia rodzinne, jest wolny 
od podatku dochodowego

– spełnienie kryterium dochodowe-
go jest warunkiem niezbędnym 
do przyznania zasiłku rodzinne-
go, prosimy jednak pamiętać, że 
nie jedynym. Zasiłek taki nie bę-
dzie przysługiwać, jeżeli np. dziecko 
przebywa w rodzinie zastępczej, jest 
już w związku małżeńskim albo 

pobiera zasiłek rodzinny na własne 
dziecko.

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

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

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

możecie Państwo ubiegać się o nastę-
pujące dodatki do tego zasiłku:
Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Przysługuje na  każde dziecko 
(urodzone przy jednym porodzie 
lub adoptowane w trakcie tej samej 
procedury adopcji) w kwocie 1000 zł 
jednorazowo.

Taki rodzaj dodatku otrzymają 
Państwo, jeżeli:
– mają Państwo przyznane prawo do 

zasiłku rodzinnego
– mama dziecka nie później niż od 10 

tygodnia ciąży do dnia porodu po-
zostawała pod opieką medyczną 
(warunek ten nie dotyczy oczy-
wiście osób będących prawnymi 
albo faktycznymi opiekunami 

Zasiłek rodzinny

GOPS NADARZYN
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dziecka, a także tych, które dziecko 
adoptowały).
Wniosek o przyznanie prawa do 

zasiłku rodzinnego i dodatku z tytułu 
urodzenia się dziecka należy złożyć 
nie później niż do ukończenia przez 
nie pierwszego roku życia.
Dodatek z tytułu opieki nad dzie-
ckiem w okresie korzystania z ur-
lopu wychowawczego

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

Dodatek przysługuje w wysokości 
400 zł miesięcznie.

Dodatek przysługuje nie dłużej 
niż przez okres:
– 24 miesięcy kalendarzowych – 

w przypadku opiekowania się jed-
nym dzieckiem

– 36 miesięcy kalendarzowych – 
w  przypadku opiekowania się 
więcej niż jednym dzieckiem uro-
dzonym podczas jednego porodu

– 72 miesięcy kalendarzowych – 
w  przypadku opiekowania się 
dzieckiem niepełnosprawnym 
(z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub znacznym jej stopniu).

Dodatek z tytułu samotnego wy-
chowywania dziecka

To dodatek dla samotnie wycho-
wujących dziecko rodziców lub jego 
opiekunów, którym nie przysługują 
na to dziecko świadczenia alimen-
tacyjne, a także dla osób uczących 
się, do ukończenia przez nie 24 lat, 
których oboje rodzice nie żyją.

Dodatek do zasiłku rodzinne-
go z  tytułu samotnego wycho-
wywania dziecka przysługuje 
w wysokości 193 zł miesięcznie 
na dziecko, nie więcej jednak niż 
386 zł na wszystkie dzieci.

W  przypadku dziecka legity-
mującego się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności lub orzeczeniem 
o znacznym stopniu niepełnospraw-
ności kwotę dodatku zwiększa się 
o 80 zł na dziecko, nie więcej jednak 
niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek ten może być przyznany 
maksymalnie na dwoje dzieci.

Prosimy pamiętać, że dodatek 
nie przysługuje, jeżeli osoba ubiegają-
ca się o niego nie jest osobą samotnie 
wychowującą dziecko w rozumieniu 
ustawy o świadczeniach rodzinnych. 
Za osobę samotnie wychowującą 
dziecko uważa się: pannę, kawalera, 
wdowę lub wdowca, a także osobę 
pozostającą w separacji orzeczonej 
prawomocnym wyrokiem sądu i oso-
bę rozwiedzioną (która żadnego dzie-
cka nie wychowuje z jego rodzicem).
Dodatek z tytułu wychowywania 
dziecka w rodzinie wielodzietnej

To dodatek dla rodziców lub opie-
kunów na dzieci wychowywane w ro-
dzinie wielodzietnej, a więc takiej, 
w której jest ich więcej niż dwoje.

Dodatek przysługuje na trzecie 
i następne dzieci uprawnione do 
zasiłku rodzinnego w kwocie 95 zł 
miesięcznie.
Dodatek z tytułu kształcenia i reha-
bilitacji dziecka niepełnosprawnego

To dodatek dla rodziców lub opie-
kunów niepełnosprawnego dziecka 
oraz niepełnosprawnych osób uczą-
cych się na częściowe pokrycie zwięk-
szonych wydatków związanych z ich 
rehabilitacją i kształceniem.

Przysługuje na dziecko:
– z orzeczeniem o niepełnospraw-

ności – do ukończenia przez 
nie 16 lat
lub

– z  orzeczeniem o  umiarkowa-
nym lub o  znacznym stopniu 
niepełnosprawności, również 
po skończeniu 16 lat, ale maksymal-
nie do ukończenia 24 roku życia.
Wysokość dodatku:

– 90 zł miesięcznie na dziecko do 
5 roku życia;

– 110 zł miesięcznie na dziecko po-
między 5 a 24 rokiem życia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez 
dziecko nauki w szkole poza miej-
scem zamieszkania

To dodatek dla rodziców lub opie-
kunów dziecka oraz osób uczących 
się na częściowe pokrycie wydatków 
związanych z nauką w szkole poza 
miejscem swojego zamieszkania 

w sytuacji dojeżdżania do niej lub 
zamieszkania w miejscowości, w któ-
rej się ona znajduje.

Wysokość dodatku:
– 113 zł miesięcznie na dziecko 

w przypadku zamieszkania w in-
nej niż swoje miejsce zamieszkania 
miejscowości, w której znajduje 
się szkoła.
Prosimy pamiętać, że w  tym 

przypadku dodatek ten nie będzie 
przysługiwać, jeżeli dziecko nie jest 
tymczasowo zameldowane w bur-
sie, internacie (lub innym miejscu) 
w miejscowości, w której znajduje się 
siedziba szkoły, innej niż miejscowość 
stałego zamieszkania.
– 69 zł miesięcznie na dziecko – 

w przypadku dojazdu do szkoły 
w innej miejscowości (ponadpod-
stawowej lub artystycznej o po-
ziomie ponadpodstawowym) ze 
swojego miejsca zamieszkania.
Dodatek ten przysługuje w czasie 

trwania roku szkolnego, czyli przez 
10 miesięcy od września do czerwca 
następnego roku kalendarzowego.
Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku 
szkolnego

To dodatek dla rodziców lub opie-
kunów dziecka oraz osób uczących 
się na częściowe pokrycie wydatków 
związanych z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego lub nauki dziecka 
w „zerówce”. Dodatek przysługuje 
w wysokości 100 zł na dziecko, raz 
w roku szkolnym.

Przypominamy, że od  dnia 
1.11.2021 r. obowiązuje nowy okres 
zasiłkowy 2021/2022. Aby otrzy-
mywać zasiłek rodzinny należało 
złożyć nowy wniosek.

Dodatkowo informujemy, że wnioski 
można składać drogą elektroniczną 
za pośrednictwem:
• Platformy Usług Elektronicznych 

(PUE) ZUS: www.zus.pl
• Bankowości elektronicznej
• Portalu www.empatia.mpips.gov.pl 

(dla posiadaczy profilu zaufanego)

Sekcja Świadczeń GOPS 
w Nadarzynie
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Dzień Babci i Dziadka

W zimowym miesiącu styczniu 
obchodzimy wyjątkowe święta, 
od których każdemu robi się 
cieplej na sercu. 21 stycznia 
świętowaliśmy Dzień Babci, 
a 22 stycznia Dzień Dziadka.

To  idealny czas do promowania 
i przypomnienia dzieciom wartości 
rodzinnych oraz znaczenia więzi po-
koleniowych. Uczniowie podczas zajęć 
świetlicowych dyskutowali o swoich 
ukochanych dziadkach, wspominali za 
co ich kochają, szanują oraz wyrażali 
swoją wdzięczność poprzez wykona-
nie drobnych upominków.
Wszystkim Babciom i Dziadkom 
dziękujemy za bezgraniczną miłość, 
opiekę, dobre słowo i wspólnie spę-
dzony czas.

„Los ręką do darów szczodrą
niech szczęścia da Wam kwiat
za Wasze trudy i dobroć
którą rozjaśniacie świat.”
SP Kostowiec

Tekst i foto: SP Kostowiec
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„Oto prawda dotycząca brokatu: 
kiedy już wydobędziesz go z opa-
kowania, nie sposób schować go z po-
wrotem. Tak samo jest z życzliwością. 
Kiedy już wyleje się z Twojej duszy, 
nic jej nie powstrzyma. Przenosi się 
z jednej osoby na drugą: promienna, 
lśniąca, cudowna”, stwierdza Pan 
Brown w książce „365 dni życzli-
wości”. „Bo to jest dawanie, które 
otrzymujemy” – jak mówił Franci-
szek z Asyżu. I słowa te przedstawiają 
istotę ludzkiej serdeczności. Proste, 
pozbawione zbędnej wzniosłości sta-
nowią kwintesencję tego, co przynosi 
tak wiele dobra na ten świat – kwint-
esencję życzliwości. 

Często nie zdajemy sobie sprawy 
z tego, jak nasze działania i słowa 
wpływają na nasze otoczenie. Czasami 

możemy myśleć, że to, co robimy nie 
ma istotnego znaczenia dla przestrzeni 
wokół nas. Nie dostrzegamy tego, że 
własnymi uczuciami budujemy swo-
je małe światy, a sposobem, w jaki 
te uczucia okazujemy, wpływamy 
na obraz emocjonalnej przestrzeni 
innych. Nie zawsze jesteśmy świadomi 
tego, że słowa i gesty mają ogromną 
moc. To jak tę moc wykorzystamy, 
zależy tylko od nas. 

Życzliwość

Uczucia i emo-
cje nieukazywane 
światu zewnętrznemu, 
skrywane głęboko w trze-
wiach budują nasze postrze-
ganie otoczenia, tworzą naszą 
percepcję. Prezentowane społeczeń-
stwu, w dużej mierze stanowią obraz 
naszego wewnętrznego ja, pozwalając 
innym budować na jego podwalinach 
opinię na temat naszej osoby. Lecz 
aura, którą wokół siebie roztaczamy 
oddziałuje również na samopoczucie 
innych osób, w pewnym stopniu defi-
niuje ich bieżący nastrój. W naszych 
rękach leży uporządkowanie naszych 
osobistych, najintymniejszych światów 
w taki sposób, aby pozytywnie wpły-
wały przede wszystkim na nasz odbiór 
przestrzeni, a przy okazji – otaczały 
komfortowym opatrunkiem osoby, 
z którymi mamy do czynienia.

Zbudowanie wewnętrznej wraż-
liwości i otoczenie się miłością oraz 
serdecznością wypływającą zarówno 

OŚWIATA
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Drodzy Rodzice,
od 23 lutego br. rusza rekrutacja do 

publicznych przedszkoli, oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach pod-
stawowych oraz od 1 marca br. do 
klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych, dla których gmina 
Nadarzyn jest organem prowadzącym. 

Harmonogram czynności w po-
stępowaniu rekrutacyjnym i postę-
powaniu uzupełniającym do ww. 
placówek został wprowadzony Za-
rządzeniem Nr 1/2022 Wójta Gmi-
ny Nadarzyn z dnia 10 stycznia br. 
opublikowanym w  Biuletynie In-
formacji Publicznej Urzędu Gminy 
Nadarzyn – https://bip.nadarzyn.
pl/848,rok-2022?tresc=13765

Przypominamy o  terminowym 
składaniu wniosków. Szczegółowe 
informacje oraz wymagane doku-
menty znajdą Państwo na stronach 
internetowych placówek w zakładce 
„Rekrutacja” – zachęcamy do ich bie-
żącego śledzenia.

Gminny Zespół Oświatowy

z nas, jak i z naszego najbliższego oto-
czenia nie jest procesem mistycznym, 
niewykonalnym. W znacznym stopniu 
opiera się na tym, czym obdarowujemy 
ludzi, których spotykamy na swojej 
drodze. „Życzliwość trudno oddać, po-
nieważ zawsze wraca” (Marcel Proust). 
Wyrozumiałość, z którą traktujemy 
innych, dobroduszność, którą emanu-
jemy, dobre słowo, którym się dzielimy 
– to gesty proste, niewyszukane, nic 

niekosztujące, a wnoszące tyle harmo-
nii do świata. Świata, w którym żyjemy 
i który sami tworzymy. 

Zdając sobie sprawę z tego, ile do-
bra może przynieść zwykła ludzka 
życzliwość, ile bezpretensjonalnej mi-
łości może wnieść do relacji między-
ludzkich, uczniowie oraz nauczyciele 
naszego liceum postanowili syste-
matycznie dzielić się serdecznością 
w murach naszej szkoły. Rozpoczęli 
projekt #Życzliwość, w ramach którego 
stworzyli „ścianę życzliwości”, wypisali 
kartki z motywującymi cytatami oraz 
zaczęli wymieniać się dobrym słowem. 
Podjęli wszelkie starania, aby w liceum 
zbudować ciepłą, dobroduszną atmo-
sferę, sprzyjającą rozwojowi zarówno 
emocjonalnemu, jak i intelektualnemu. 
Bo nie od dziś wiadomo, że komfort 
psychiczny i emocjonalny sprzyja 
wzrastaniu na wielu płaszczyznach. 
„Różne cechy i aspekty ludzkiego  ży-
cia, takie jak długowieczność, dobre 
zdrowie, sukces, szczęście i tak dalej 
zależą od życzliwości i dobrego serca” 
(Dalajlama XIV).

Julia Wilczak
LO Nadarzyn
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Zwierzęta gminy Nadarzyn
Każde zwierzę to odrębna, czu-
jąca istota, posiadająca własną 
osobowość i uczucia, dlatego 
nie lubię ubierać ich w cyferki, 
ale podobno z końcem roku wy-
pada zrobić krótki bilans albo 
chociaż z grubsza wyliczankę 
podsumowującą działania stra-
ży gminnej w 2021 roku i nasze 
wspólne wysiłki, by zwierzętom 
w Nadarzynie żyło się lepiej.

Adopcje: 56 zabłąkanym psom pomo-
gliśmy wrócić do domu. 18 psów i 31 
kotów znalazło nowe domy. Dla 7 psów 
wciąż szukamy miejsca w Waszych do-
mach i sercach.

Kastracja i czipowanie zwierząt 
właścicielskich: wykastrowalismy 96 
psów i 114 kotów; zaczipowaliśmy 226 
psów i kotów.

Koty wolno żyjące: dzięki zaanga-
żowaniu 56 opiekunów społecznych, 
pod naszą stałą opieką znajduje się 
ponad 250 kotów wolno żyjących. Le-
czymy je, kastrujemy, przekazujemy 
karmę. W 2021 roku przekazaliśmy 
4610 kg karmy. Wykastrowaliśmy 178 
kotów wolno żyjących, wiele z nich 
leczyliśmy.

Dzikie zwierzęta: dzięki współpracy 
z lekarzami weterynarii udało nam się 
otoczyć specjalistyczną opieką wiele 
dzikich zwierząt, niestety często ich 
obrażenia były tak poważne, że tylko 
nielicznym udało się wrócić do natural-
nego środowiska. Za tymi bezduszny-
mi cyferkami stoi wiele dramatów, łez, 
poczucia bezsilności, niemocy, ale też 
ogromne sukcesy, którymi są wszystkie 
uratowane życia, szczęśliwe zwierzęta 
i kochający je ludzie. Z pewnością wciąż 
jest jeszcze dużo do zrobienia, ale za 
to co już się udało, dziękuję wszystkim 

Podziękowania
Z całego serca chcielibyśmy podziękować naszym opiekunom 
społecznym kotów wolno żyjących. Są to w większości starsze 
osoby, wiele z nich na stałe mieszka poza naszą gminą, ma 
tu działki, a koty, które mają nadane przez nich imiona, codziennie 
czekają na swoją miseczkę i porcję czułości. Osoby te nie czekają 
na podziękowania, dla nich bezcenny jest widok stęsknionych 
kotów zbiegających się na widok swojej zmęczonej, ale zawsze 
roześmianej opiekunki. Doceńmy ich ogromny wysiłek. W więk-
szości są to kobiety w podeszłym już wieku, ale jest też kilku 
panów, którzy również troszczą się o koty z ogromnym oddaniem. 

Dziękujemy Wam za to, dziękujemy, że jesteście. To dzięki Wam 
wiemy, że koty wolno żyjące w naszej gminie są zaopiekowane. 
Tylko dzięki takim osobom jak Wy, możliwe jest nasze wsparcie 
w postaci kastracji, karmy i leczenia kotów wolno żyjących. 
Tylko dzięki Wam możemy ograniczać ich populację i zapewnić 
im właściwą opiekę. Zdajemy sobie sprawę jak dużo wysiłku 
i pracy w to wkładacie, z jakimi nieprzyjemnościami od ludzi, 
którzy nie lubią kotów, musicie się często mierzyć. Pamiętajcie, 
że zawsze możecie liczyć na nasze wsparcie i pomoc.

Joanna Romanowska 
Straż Gminna w Nadarzynie 

Wam, którzy poświęcacie swój czas i z 
potrzeby serca nam pomagacie, dzię-
kuję stajniom i domom tymczasowym, 
w których odnajdujemy siły i nadzieję, 
dziękuję lekarzom weterynarii, którzy 
o każdej porze dnia i nocy są gotowi 
otoczyć opieką potrzebujące zwierzęta, 
dziękuję organizacjom, schroniskom, 
wolontariuszom, którzy je tworzą, by 
pomagać naszym zwierzętom, dziękuję 
moim koleżankom i kolegom z pracy, 
funkcjonariuszom Straży Gminnej 
w Nadarzynie i panu komendantowi 
Adamowi Piskorzowi, z którymi każ-
dego dnia razem prowadzimy walkę 
z bezdomnością zwierząt i ludzką ig-
norancją, dziękuję pracownikom Urzę-
du Gminy Nadarzyn z panem wójtem 
Dariuszem Zwolińskim na czele, za 
ogromne wsparcie, pomoc i zielone 
światło do działania. Dziękuję zwierzę-
tom, od których uczę się siebie i dzięki 
którym odnajduję prawdziwą radość.

INFORMACJE GMINNE
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Ośrodek Medincus Active
ul. Mokra 1, Kajetany, 05-830 Nadarzyn

7-11 luty

za pomocą formularza 
on-line - medincusactive.pl 

lub telefonicznie 
512 482 202

ZAPISY:

�zajęcia sportowe, rekreacyjne, artystyczne 
� pełne wyżywienie

� dwie grupy wiekowe: 5-7 lat oraz 8-13 lat
� ubezpieczenie NNW

� wykwalifikowana kadra

MEDINCUS
ACTIVE

SPORT REKREACJA PRZYGODA®

AKTYWNA 
ZIMA 2022 

w Ośrodku Medincus 
Active

Organizacja przyjęć okolicznościowych Organizacja przyjęć okolicznościowych 
i biznesowych, w tym: i biznesowych, w tym: 

komunie, chrzciny, urodziny, jubileusze, komunie, chrzciny, urodziny, jubileusze, 
konsolacje i inne. konsolacje i inne. 

Hotel Park Kajetany*** Hotel Park Kajetany*** 
Kajetany, ul. Mokra 7 Kajetany, ul. Mokra 7 
05-830 Nadarzyn 05-830 Nadarzyn 

®

Dział sprzedaży Dział sprzedaży 
+48 607 222 898 +48 607 222 898 

organizacja@parkkajetany.pl organizacja@parkkajetany.pl 

parkkajetany.plparkkajetany.pl

REKLAMY



Orszak Trzech Króli – przed-
stawienie jasełek na ulicach 
naszej miejscowości, to inicja-
tywa lokalnych wspólnot. W to 
radosne wydarzenie włączają 
się i tworzą je włodarze, na-
uczyciele, dzieci i młodzież ze 
szkół, rodziny, sąsiedzi.

W Nadarzynie spotkaliśmy się już 
po raz siódmy i śpiewając kolędy ra-
zem przeszliśmy trasę od ulicy Sitar-
skich do placu Poniatowskiego. Hasło 
tegorocznego orszaku to „Dzień dziś 
wesoły!”, a jego tematem było świę-
towanie. Podjęliśmy refleksję nad 
dobrym przygotowaniem i głębokim 
przeżywaniem świąt Bożego Narodze-
nia, czego konsekwencją powinna być 
radość w naszych sercach. Wszystkie 
trzy orszaki jak co roku miały swoje za-
wołania, które tym razem zaczerpnięte 
były z kolędy „Z narodzenia Pana”. 
I tak, niebieski orszak afrykański króla 
Baltazara, który reprezentowali ucznio-
wie Szkoły Podstawowej i mieszkań-
cy parafii św. Jana Pawła II w Ruścu, 
miał zawołanie: „Wyśpiewują chwałę 
Bogu żywioły”. Król, dwórki i rycerze 
podkreślali fakt, że całe stworzenie 
śpiewa na cześć Pana w dniu jego 

narodzin. Zielony Orszak azjatycki 
króla Melchiora, który radośnie wołał: 
„Radość ludzi wszędzie słynie” - był re-
prezentowany przez dzieci i młodzież 
ze Szkoły Podstawowej i mieszkańców 
parafii w Młochowie. Cały świat usły-
szy o radości tych, którzy uwierzyli 
w narodzenie Zbawiciela. I wreszcie 
czerwony orszak króla Kacpra, który 
miał zawołanie: „Tam witali w żłobie 
Pana”, w skład którego wchodziły dzie-
ci i młodzież ze Szkoły Podstawowej 
oraz mieszkańcy parafii św. Klemensa 
w Nadarzynie.

Orszak rozpoczął się, jak zawsze, 
od odczytania rozkazu Cezara przez 
Centuriona w asyście Rzymian. W tym 
roku rolę tę przyjęli harcerze Watahy. 
Po tym Święta Rodzina za gwiazdą 
ruszyła w drogę. Za nią podążyły 
trzy orszaki. Po drodze można było 

Orszak Trzech Króli
zobaczyć mansjony, na których od-
grywano scenki z dworu Heroda (SP 
Nadarzyn), z piekła (licealiści) z bramy 
do nieba z rozśpiewanymi aniołami 
ze szkoły muzycznej. Finał orszaku 
zawsze ubarwia występ Orkiestry 
OSP Nadarzyn i wspólne śpiewanie 
kolęd przed żłóbkiem, taniec polone-
za na placu, pączki od Cukierni WZ, 
herbata, kawa i ciasto od pracowni-
ków GOPS. Tak było i tym razem.

Mimo tak trudnego czasu pande-
mii, udało się nam uczesniczyć w tym 
spotkaniu. Wielu mieszkańców zaan-
gażowało się w kostiumowe uświet-
nienie przedsięwzięcia. Na pewno 
w przyszłym roku będzie nas więcej.

Do zobaczenia za rok. Orszak 
współfinansował Nadarzyński Ośro-
dek Kultury.

A. Siwa
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Punkt Parafialnego Zespołu CARITAS mieści się na piętrze w bu-
dynku parafialnym i czynny jest w godz.: wtorki 10.00–12.00, 
czwartki 15.00–17.00.

Kancelaria parafialna w dni 
powszednie czynna:

rano: pon.– sob. 8.00–9.00
po południu: pon. – pt. 

16.30–17.30,
tel. 22 739 76 20,

proboszcz parafii pw. 
św. Klemensa w Nadarzynie 

ks. Andrzej Wieczorek
www.klemens.biblista.pl 

www.facebook.com/
SwKlemensNadarzyn

e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Szanowni Państwo, Drodzy Para-
fianie, Mieszkańcy gminy Nadarzyn! 
Pragniemy poinformować, że mimo 
trwającej pandemii staraliśmy się, aby 
działalność parafialnego Caritas w 2021 
roku przebiegała zgodnie z założeniami 
i wynikającymi bieżącymi potrzebami. 
Podjęliśmy też nowe zadanie (Dzień 
dzielenia się dobrem – Dzień dobra). 
A wszystko dzięki temu, że jako wo-
lontariusze nie czujemy się osamotnie-
ni. Doświadczamy dużej życzliwości 
i wsparcia zarówno od księży: ks. prał. 
Andrzeja Wieczorka – opiekuna para-
fialnego Caritas, wikariuszy ks. Jerzego 
Jędrzejewskiego, ks. Marcina Koście-
chy oraz od społeczności parafialnej 
i gminnej, za co dziękujemy.

Z pomocy Caritas w ciągu roku 
ogółem skorzystały 162 osoby; udzie-
lono pomocy żywnościowej i rzeczo-
wej 2 razy w miesiącu o przybliżonej 
wartości 30 000 zł; dofinansowano 
zakup leków i opału 31osobom na 
łączną kwotę 21 000 zł; wydano karty 
zakupowe do Biedronki 27 osobom 
(150 zł x 10 miesięcy) o ogólnej war-
tości 40 500 zł; rozdano paczki świą-
teczne na Wielkanoc - 68 sztuk i na 
Boże Narodzenie - 72 sztuki.

Paczki świąteczne od lat przygoto-
wujemy dzięki zbiórce żywności pro-
wadzonej przez harcerzy, pozostałą 
żywność rozdzielamy w czasie pełnio-
nych dyżurów. Dziękujemy harcerzom 
(ich rodzicom) ze Szczepu Wataha, 

wszystkim druhom – opiekunom, phm. 
ks. Jarosławowi Kuśmierczykowi (Pro-
boszczowi parafii pw. św. Jana Pawła 
II w Ruścu).
– Dziękujemy właścicielom sklepów, 

w których prowadzona jest zbiórka 
żywności (Warus, U Joli, Pawilony, 
Kaprys) oraz wszystkim, którzy wło-
żyli żywność do koszy – to właśnie 
jest „dzielenie się dobrem”.

– Dziękujemy całej społeczności Szkoły 
Podstawowej w Nadarzynie, w szcze-
gólności pani Anecie Kornatowskiej, 
zastępcy dyrektora, za kolejny rok 
współpracy, a także pani Izabeli Ośce, 
i pani Katarzynie Ciećwierz, koordy-
natorkom zbiórki żywności w szkole 
i przekazanie jej na rzecz Caritas.

– Dziękujemy Dyrekcji, Radzie Pe-
dagogicznej, Uczniom i Rodzicom 
Szkoły Podstawowej w Ruścu, oraz 
koordynatorkom pani Agnieszce 
Górskiej, pani Katarzynie Kąkol, 
oraz pani Patrycji Kruglej za prze-
prowadzenie zbiórki pod hasłem 
„Herbatka dla seniora” i przekazanie 
na potrzeby Caritas. Informujemy, 
że część herbat wykorzystaliśmy do 
paczek świątecznych, pozostałe wy-
korzystamy do upominków na dzień 
chorych. Zapewniamy, że na wspólną 
herbatkę zaprosimy do klubu seniora 
„U Klemensa” jak tylko wznowimy 
działalność.

– Dzięki dobrej współpracy z Urzę-
dem Gminy Nadarzyn, a zwłaszcza 

z dyrektor GOPS panią Krystyną 
Masłowską oraz pracownikami (pa-
niami: Agatą Sierputowską, Martyną 
Szwed, Magdaleną Kwiatkowską, 
Grażyną Wojdą oraz Barbarą Li-
sek) działania parafialnego Caritas 
miały większy zakres i docierały do 
szerszej grupy potrzebujących.

– 11 lutego obchodziliśmy Światowy 
Dzień Chorego – była msza św., 
przygotowane wspólnie z GOPS 
upominki, wręczone obecnym, a do-
starczone do domu osobom, które 
nie poruszają się samodzielnie.

– Postanowiliśmy, że 14 listopada, tj. 
Dzień Ubogich oraz Światowy Dzień 
Seniora, będziemy obchodzili w na-
szej parafii jako „Dzień dzielenia się 
dobrem – Dzień dobra”. Przygoto-
waliśmy 250 drobnych upominków, 
z chlebkiem jako symbolem dziele-
nia się włącznie, które wręczaliśmy 
seniorom po każdej mszy św.

– W  grudniu, w  czasie adwentu, 
przygotowywaliśmy śniadania dla 
dzieci uczestniczących w mszach 
św. – roratach (śniadania ufundował 
ks. proboszcz).

– W ciągu całego roku w punkcie Cari-
tas (wtorki i czwartki) dyżury pełnili 
wolontariusze (państwo Bożena i 
Marcin Karczmarczykowie, pani 
Barbara Kozłowska, pani Krysty-
na Wawryków, pani Jadwiga Żyta 
W miarę potrzeby pomocą służyli 
pan Wojciech Kozłowski, państwo 

Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie
Sprawozdanie z działalności za rok 2021
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Teresa i Andrzej Pietrzakowie, pan 
Michał Masłowski.

– Finanse na działalność – pomoc 
najbardziej potrzebującym – uzy-
skaliśmy z rozprowadzania świec, 
z tacy, ze zbiórki do puszek, z odpisu 
1% podatku oraz od indywidualnych 
ofiarodawców (państwo: Iwona i Ja-
cek Bilińscy, Dariusz i Anna Boś-
kowie, Danuta i Ryszard Plutowie, 
Anna i Rafał Kłopoccy, Iwona i Pa-
weł Kuchowie, pan Krzysztof Ku-
charczyk). W im. księdza proboszcza, 
wolontariuszy oraz podopiecznych 
serdecznie dziękujemy wszystkim 
wspierającym Caritas materialnie, 
za każdą symboliczną złotówkę, i za 
hojność kilkorgu parafianom.

– Kolejny już rok nasza parafia po-
maga rodzinom w Syrii, w tym roku 
wpłaciliśmy do Caritas Polska 24 tys. 
zł w ramach programu „Rodzina 
– Rodzinie”.

– Informujemy, że w każdą pierw-
szą środę miesiąca od imienia 
parafialnego Caritas odprawiana 
jest msza św. dziękczynna z prośbą 
o zdrowie błogosławieństwo Boże 

i opiekę Matki Bożej w intencji 
ofiarodawców, darczyńców, księży, 
wolontariuszy oraz rodzin, którym 
pomagamy.

Szanowni Państwo, minął kolejny 
rok działalności parafialnego Caritas, 
który z powodu pandemii nie należał 
do łatwych. Dzięki trosce o wspólne 
dzieło, życzliwości i bezinteresowne-
mu zaangażowaniu w różnej formie 
bardzo wielu osób i instytucji, udało 
się przeprowadzić wiele działań nio-
sących pomoc bliźnim. Z całego serca 
dziękujemy za zaufanie, za kolejny rok 
życzliwej współpracy. Życzymy wszel-
kiej pomyślności w nowym 2022 roku.

Pragniemy nieskromnie zauważyć, 
że wspólne starania, dobra życzliwa 
współpraca i zaangażowanie parafial-
nej gminnej społeczności w dzieło 
Caritas, zostały dostrzeżone i przed-
stawione jako pozytywny przykład 
w artykule biuletynu Caritas Archidie-
cezji Warszawskiej „Res Sacra Miser”, 
który ukazał się w parafiach diecezji 
warszawskiej.

Z up. P Z Caritas

CARITAS przy parafii św. Klemensa 
w Nadarzynie stara się spieszyć z po-
mocą ludziom ubogim, samotnym, 
pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta 
możliwa jest dzięki wrażliwości serc 
naszych Ofiarodawców. 

Zapraszamy do wsparcia  naszych 
działań poprzez:
– przekazanie 1% podatku dochodo-

wego na numer KRS Caritas AW 
–  0000225750 

– w polu o nazwie „Cel szczegółowy” 
należy wpisać: Caritas przy parafii 
św. Klemensa w Nadarzynie (wów-
czas przekazane środki finansowe 
trafią na rzecz naszego Caritas).
W imieniu potrzebujących dzię-

kujemy za okazaną życzliwość.
Parafialny Zespół Caritas

Zaproszenie 
11 lutego 2022 roku (piątek) w świa-
towy Dzień Chorego, o godz. 9.00 
zapraszamy na mszę św. w intencji 
chorych i ich opiekunów. Dla obecnych 
przewidziana niespodzianka.
Księża z parafii św. Klemensa 
w Nadarzynie.
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Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

Czy pamiętacie, że biblioteka to nie 
tylko książki, filmy i audiobooki? 
W naszej ofercie znajdziecie również 
wiele tytułów czasopism, cieszących 

Biblioteka w Młochowie czynna w sobotę!
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych czytelników, 
już od lutego umożliwiamy korzystanie z usług biblio-
teki również w wybrane dni weekendowe. Nasza Filia 
w Młochowie czynna będzie w każdą pierwszą sobotę 
miesiąca w godzinach 9:00 – 15:00. Stworzenie dodatko-
wej możliwości korzystania z naszych zbiorów pozostaje 
dla nas ważne również dlatego, iż placówka w Młocho-
wie dostosowana jest dla osób niepełnosprawnych oraz 
wózków dziecięcych. Zapraszamy! Do zobaczenia tym 
razem również w wybrane soboty!

A może czasopismo?
się uznaniem czytelników. Są to ty-
godniki i miesięczniki o różnorodnej 
tematyce. Jak najszybciej przyjdźcie do 
Biblioteki, sprawdźcie sami i znajdźcie 

coś dla siebie! Wszystkie czasopisma 
możecie zabrać do domu – wypoży-
czamy je na dwa tygodnie. Czekamy 
na Was!
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Nadarzyński Ośrodek Kultury

Drodzy Mieszkańcy
GŁOSUJCIE na  koncer-
ty plenerowe zaPARKuj 
w MŁOCHOWIE!!!
Serdecznie zapraszamy do drugiego 
etapu konkursu. Kapituła konkurso-
wa zakwalifikowała 42 kandydatów – 
po trzech kandydatów z każdej gminy 
do tytułu Perła Kultury 2021 r.

Głosowanie trwa do dnia 14.03.2020 r. 
do godz. 12:00. Głosy oddane po tym 
terminie nie będą brane pod uwagę 
w obliczaniu wyniku głosowania.

Możliwe są dwie formy głosowania: 
poprzez wypełnienie ankiety na stronie 
www lub poprzez polubienie postu 
na fanpage’u konkursu.
1. Oddaj głos przez formularz an- 

kietowy

VI Edycja konkursu

Perły Mazowsza

Odnośnik do formularza
2. Oddaj głos przez stronę spo - 

łecznościową
Głos można oddać za pomocą klik-

nięcia przycisku „Polub”.

Więcej o konkursie: https://www.
perlymazowsza.pl/zaparkuj-w-mlo-
chowie-koncerty-plenerowe-w-zabyt-
kowym-parku/

Zapraszamy!

W 2012 roku w Kinie Nokowym goś-
ciła Iwona Siekierzyńska ze swoim 
filmem dokumentalnym pt. „Obcey”. 
To było jedno z najbardziej poruszają-
cych spotkań w historii naszego cyklu. 
Po dziesięciu latach doczekaliśmy się 
swego rodzaju kontynuacji tamtego 
wydarzenia. Reżyserka wraca do nas 
z pełnometrażową fabułą, w której 
zobaczymy tych samych bohate-
rów – aktorów teatru Biuro Rzeczy 
Osobistych. Możemy się spodzie-
wać podobnych wzruszeń, ale rów-
nież humoru. „To duża sztuka zrobić 
film, który opowiadając o osobach 

z niepełnosprawnością, nie epatuje 
tanim sentymentalizmem i nie powiela 
znanych klisz. Oglądając „Amatorów”, 
zapominamy o tym, że ktoś tu jest 
w ogóle niepełnosprawny (inna spra-
wa, co to tak naprawdę znaczy).” – pisze 
jm123 na Filmwebie – „Na głębszym, 
humanistycznym poziomie film można 
odbierać jako przesłanie, że jakiekol-
wiek kategoryzowanie „my” i „oni” 
[chciałoby się powiedzieć „obcey”]1 
nie ma tak naprawdę nigdy większego 
sensu.”2 – podsumowuje. Serdecznie 
zapraszamy 18 lutego na godzinę 
19.00 do siedziby NOK.

AMATORZY
Film fabularny
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2020
Barwny, 95 min
Scenariusz i  reżyseria: Iwona 
Siekierzyńska
Zdjęcia: Michał Popiel-Machnicki
Scenografia: Agnieszka Szewczyk
Kostiumy: Izabela Stronias
Muzyka: Marzena Majcher
Dźwięk: Radosław Ochnio
Montaż: Agnieszka Glińska, Barba-
ra Fronc
Charakteryzacja: Izabela Karwacka

„Amatorzy” i Iwona Siekierzyńska w Kinie Nokowym
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Obsada aktorska: Wojciech Solarz, 
Roma Gąsiorowska, Mariusz Bona-
szewski, Anna Dymna, Małgorzata 
Zajączkowska, Krzysztof Kowalewski, 
Marzena Gajewska, Anna Kujawska, 
Renata Klinkosz, Natalia Olszewska, 
Oliwia Cubala, Adam Siekierzyński, 
Marcin Wenta, Ariel Wojtanik, Tomasz 
Macniak, Jan Skiba, Michał Pniewski, 
Zbigniew Biegajło i inni.

Teatr Krzyśka – Biuro Rzeczy Oso-
bistych (tworzony przez niepełno-
sprawnych intelektualnie aktorów) 
– wygrywa festiwal. Nagrodą jest 
zrealizowanie spektaklu w zawodo-
wym teatrze. Wielka radość, wielka 
szansa, wielkie oczekiwania. Krzysiek 
z aktorami właśnie pracuje nad nową 
sztuką „Grek Zorba”. Wspaniale by 
było wystawić ją na prawdziwej sce-
nie. Okazuje się jednak, że dyrektor 
teatru, oferując im współpracę, stawia 
określone warunki, ponieważ otrzymał  
dotację w ramach programu promu-
jącego Szekspira. Jeżeli chcą wystą-
pić w zawodowym teatrze, muszą się 
podporządkować. Rozpoczynają się 
próby, w których biorą udział aktorzy 
zawodowi: Bartoszek – podstarzały 
aktor, Olbińska – była gwiazda, któ-
ra teraz gra ogony i gwiazda, którą 
ściągnął dyrektor teatru – Wiki. Kiedy 
pojawia się gwiazda, aktorzy Krzyśka 
są pod urokiem jej charyzmy. Po obie-
cującym początku zaczynają się prob-
lemy. Do tego na jednej z prób dyrektor 
oświadcza, że głównej roli nie może za-
grać ulubiona aktorka Krzyśka – Mary. 
Dyrektor jest bezlitosny: z bezzębną, 
sepleniącą Mary żadnej premiery 
nie będzie. Powinna ją zagrać młod-
sza, ładniejsza aktorka z lepszą dykcją. 
Mimo presji czasu i fascynacji Wiki, 
premiera musi się odbyć, ale czy Krzy-
siek będzie z niej dumny?

Źródło: https://www.filmpolski.
pl/fp/index.php?film=1253076

Iwona Siekierzyńska
Reżyserka filmowa, teatralna 

i telewizyjna, scenarzystka. Absol-
wentka psychologii Uniwersytetu 
Gdańskiego i Wydziału Reżyserii 
PWSFTViT w Łodzi. Nominowana 

do studenckiego Oscara za krótkome-
trażowy film „Pańcia” (1995). W 2000 
roku otrzymała stypendium „Cinefo-
undation” przyznane przez Cannes 
Film Festival. Za film „Moje pieczone 
kurczaki” (2002) dostała nagrodę za 
reżyserię podczas Koszalińskiego Fe-
stiwalu Debiutów Filmowych „Młodzi 
i Film”.

Spektakl „Kobro” w jej reżyserii 
został uhonorowany Nadzwyczajną 
Złotą Maską w sezonie 2014/2015 
oraz Plastrem Kultury w kategorii 
Spektakl Roku 2014.

Jej scenariusz poświęcony tej artyst-
ce otrzymał Główną Nagrodę HBO 
w konkursie „Script Pro”.

Pełnometrażowy debiut „Amato-
rzy” został doceniony na wielu fe-
stiwalach w kraju i za granicą, m.in. 
podczas Festiwalu Polskich Filmów 
Fabularnych w Gdyni 2020 (Nagro-
da Polskiej Federacji Dyskusyjnych 
Klubów Filmowych i Nagroda Sieci 
Kin Studyjnych i Lokalnych), w Los 
Angeles na Festiwalu Filmów Pol-
skich (Nagroda „Hollywood Eagle 
Award” 2021) oraz w Vancouver na 
Vancouver Polish Film Festival (Na-
groda Specjalna 2021).

1) Dodatek redakcji
2) https://www.filmweb.pl/reviews/recenzja-
-filmu-Amatorzy-23890

„Amatorzy” i Iwona Siekierzyńska w Kinie Nokowym
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Gminny Ludowy Klub Sportowy

Nowy rok – nowe wyzwania

Rok 2022 rozpoczęliśmy od turniejowego grania 
dwójeczek. Pierwszy wyjazd czekał nas już 6 stycz-
nia do Zawiercia na III Ogólnopolski Turniej Mini-
siatkówki o Puchar Prezydenta Miasta Zawiercie.
Na miejscu okazało się, że na turniej zjechały jedne z naj-
lepszych ekip w Polsce, co sprawiło, że turniej stał na bardzo 
wysokim poziomie.

Po rozegraniu spotkań grupowych nasza jedyneczka 
zajęła 3 miejsce w swojej grupie i znalazła się w finale B, 
w którym nie przegrała już żadnego spotkania.

Drugi zespół, pomimo zestawienia w nieco ekspery-
mentalnym składzie, rozegrał bardzo fajne zawody i zdobył 
niemałe doświadczenie przed zbliżającymi się turniejami 
z cyklu Kinder.
Klasyfikacja końcowa: finał B: 1 m. GLKS Nadarzyn I; 2 
m. SL Salos Staniątki I; 3 m. SPS Zbąszynek I

W finale C GLKS II zajął 12 miejsce.
Tydzień później udaliśmy się na dużo krótszy wyjazd do 

Lesznowoli, a właściwie do leżącego nieopodal Zamienia. 
Tam klub UKS Lesznowola organizował I Ogólnopolski 
Festiwal Minisiatkówki Lesznowola 2022.

Nasz klub reprezentowały tym razem 3 zespoły i wszyst-
kie trzy spisały się świetnie!

Dwójki nie zwalniają tempa
w nowym roku

GLKS I zajął 4 miejsce, przegrywając walkę o brązowy 
medal małymi punktami z Zawierciem. GLKS II uplasował 
się na 23 miejscu, a GLKS III miejscu 19.

Niedługo czas na walkę w kategorii trójek, trzymajcie 
kciuki!

Nowy rok to nowe wyzwania i postanowienia, wśród nich również 
te sportowe. Warto zadbać o ruch dzieci, które spędzają zbyt 
dużo czasu w pozycji siedzącej w domu na zdalnym naucza-
niu. Dlatego proponujemy zajęcia piłki siatkowej. To nie tylko 
znakomita zabawa, ale i wszechstronny rozwój psychoruchowy.

Warto uczyć dzieci tej gry, bo dobrze wpływa na stan zdrowia, jest doskona-
łym sposobem na spędzanie wolnego czasu poza lekcjami, a latem, w wakacje 
– umożliwia przyjemną aktywność na świeżym powietrzu, a ponadto uczy 
współpracy w grupie i rozwija relacje towarzyskie.

Tekst i foto: GLKS Nadarzyn
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Poczet Królów i Książąt Polskich

Zapraszamy na zajęcia. Trening prowadzi wykwalifikowana 
kadra trenerska, a jej członkami są: trener główny, Piotr 
Kurkus – wielokrotny medalista pucharów świata i Europy 
w taekwondo; trener jiu-jitsu, Adam Grabowski – czarny 
pas BJJ, przygotowuje wielu znanych zawodników, m.in. 
byłego mistrza UFC Jana Błachowicza; trener Jaroslaw 
Dementiew – świetny zapaśnik, posiadający umiejętności 
szkolenia zawodników zarówno w stylu klasycznym, jak 
i wolnym.

Treningi odbywają się w specjalnie przygotowanej sal-
ce sportów walki przy ul. Żółwińskiej 41 w Nadarzynie. 
Numer telefonu do kontaktu: 518 623 342

Serdecznie zapraszamy!

Podziękowania za 2021 rok
Rok 2021 był bardzo 
udany dla naszej sek-
cji, medal Mistrzostw 
Polski, 5 medali Mi-
strzostw Mazowsza, 
kilkanaście ogólno-
polskich zawodów 
zorganizowanych w Nadarzynie. Wszystkie sukcesy osiągnę-
liśmy dzięki wsparciu jednostek budżetowych i sponsorów.

Dlatego styczeń rozpoczęliśmy trasą z podziękowaniami.
Serdecznie podziękowania kierowaliśmy do:

– gminy Nadarzyn i Dariusza Zwolińskiego, wójta gminy 
Nadarzyn

– powiatu w Pruszkowie, a w szczególności Krzysztofa 
Rymuzy, starosty pruszkowskiego i Agnieszki Kuźmińskej, 
członka zarządu powiatu pruszkowskiego

– Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II 
w Nadarzynie

– Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy w imieniu swoim 
i młodych sportowców.

#GLKSNadarzyn
Tekst i foto: GLKS Nadarzyn

GLKS Nadarzyn
MMA/sporty walki
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Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie

Sezon grzewczy w pełni… Ape-
lujemy o sprawdzanie drożno-
ści przewodów kominowych 
i  regularne ich czyszczenie 
przez wykwalifikowane osoby 
– KOMINIARZY. Przypominamy 
także, że palenie nieodpowied-
nim paliwem może doprowa-
dzić do pożaru oraz zatrucia 
tlenkiem węgla. Zachowajmy 
rozwagę!

29 grudnia w naszej gminie miało 
miejsce bardzo niebezpieczne zda-
rzenie, związane z paleniem nieod-
powiednim paliwem, które mogło 
zakończyć się tragicznie. Na szczęście 
tym razem czujność świadka, który 
zgłosił niepokojąco duże zadymienie 
okolicy, okazała się bezcenna.

Przed świętami Bożego Narodzenia 
dotarł do nas „prezent”: SLRr Ford 
Ranger 4x4 z silnikiem 2.0 litry Biturbo 

Jeśli chcesz działać dla lokalnej społeczności 
oraz nieść pomoc potrzebującym – zostań 

jednym z Nas!
Dołącz do strażaków ochotników z OSP Nadarzyn.

Zbiórki w każdą sobotę w siedzibie OSP Nadarzyn (ul. Warszawska 15) 
od godz. 9.00 – do 12.00

Zapraszamy 

213KM. Już niebawem zostanie włą-
czony do podziału i będzie służył 
na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców 
naszej gminy.

Szczególne podziękowania dla Rady 
Gminy Nadarzyn, pana Dariusza Zwo-
lińskiego, wójta gminy Nadarzyn, pani 

Magdaleny Sieczki, skarbnik gminy Na-
darzyn oraz pracowników UG z Refera-
tu Zamówień Publicznych i Funduszy 
Zewnętrznych, Referatu Organizacyjny 
i Referatu Realizacji Budżetu.

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
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Orszak Trzech Króli

foto: Maria Kołecka i UG Nadarzyn




