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Jeszcze miesiąc temu wszystkim nam wydawało się, że
epidemia COVID-19 i kryzys
ekonomiczny, szybująca w górę
inflacja oraz rosnące ceny paliw to szczyt nieszczęścia jakie
mogło nas dotknąć. W jakim
żyliśmy błędzie i jak egoistycznie patrzyliśmy na otaczający
nas świat, przekonaliśmy się 24
lutego br., czyli w dniu podstępnej napaści Rosji na naszego
ukraińskiego sąsiada.
Nasza lokalna 14-tysięczna społeczność dała schronienie i otoczyła opieką ponad 2300 uchodźców
z ogarniętej wojną Ukrainy, w przeważającej większości kobietom
i dzieciom. Już w sobotę 26 lutego
w budynku urzędu gminy na szybko zwołanym posiedzeniu sztabu
kryzysowego powołaliśmy do życia
Gminne Centrum Pomocy Ukrainie,
które swoją siedzibę dostało w salce
konferencyjnej biura rady gminy.
Społecznym koordynatorem GCPU
została mieszkanka Nadarzyna –
Natalia Jakubowska, a od samego
początku działalności praca w naszym Gminnym Centrum Pomocy
Ukrainie oparta była na wolontariacie mieszkańców, którzy otrzymali
ogromne wsparcie od urzędników,
strażaków OSP, harcerzy, organizacji społecznych, firm i lokalnych
przedsiębiorców. Razem, kierowani
odruchem serca i chęcią niesienia
bezinteresownej pomocy potrzebującym, nie czekając na żadne wytyczne,
specustawy, agitacyjne slogany, czy
nowomodne hasła stworzyliśmy zupełnym przypadkiem wielką wartość,
jednocząc się we wspólnym wysiłku
udzielenia wsparcia ukraińskim kobietom i dzieciom.
Zdecydowana większość z tych
2300 wojennych uchodźców znalazła
schronienie w Waszych prywatnych
domach. Daliście im nie tylko dach
nad głową i miejsce przy własnym
stole, daliście im coś znacznie więcej,
bo poczucie bezpieczeństwa i wiarę
w człowieczeństwo, czyli dokładnie
to co wojna i putinowska Rosja im

Szanowni Mieszkańcy!
Przyjaciele naszej gminy!

odebrała, skazując ich na tułaczy los
poza granicami własnej ojczyzny.
Przez ostatnie cztery tygodnie
byłem świadkiem tylu szlachetnych
zachowań, gestów i działań, że nie jestem w żaden sposób wyrazić i opisać
tego słowami. Gminnemu Centrum
Pomocy Ukrainie zostały bezpłatnie
użyczone przez właściciela budynku
P&R w Nadarzynie trzy magazyny,
które dzięki Wam zostały zapełnione po brzegi żywnością, środkami
higienicznymi, ubraniami, wózkami dziecięcymi i zabawkami dla
potrzebujących uchodźców wojennych. Codziennie setki uchodźców
otrzymują z tych magazynów, dzięki
pracy niesamowitych kobiet i wolontariuszy, niezbędne wsparcie rzeczowe. W tych magazynach mieści się
również centrum logistyczne naszych
humanitarnych konwojów do Hostomela i Charkowa, a także wsparcia,
jakiego udzieliliśmy jako samorząd
rządowemu Centrum Humanitarnemu
w Ptak Expo w Wolicy, gdzie codziennie w trudnych warunkach przebywa
około 7–8 tysięcy uchodźców.
Różnego rodzaju zadaniom i działaniom podejmowanym przez naszą
lokalną społeczność, urząd gminy,

jednostki urzędu gminy, organizacje
społeczne i przedsiębiorców na rzecz
ukraińskich uchodźców i mieszkańców
Ukrainy można by było już poświęcić
kilka kolejnych wydań Wiadomości
Nadarzyńskich. Nie sposób wszystkich
wymienić i nie sposób każdemu z osobna wyrazić swój podziw i uznanie.
W marcu 2018 roku, cztery lata
temu, kiedy wybraliście mnie w przedterminowych wyborach na wójta gminy Nadarzyn w udzielonym dla jednej
z gazet wywiadzie, zapytany co jest
największym atutem gminy Nadarzyn, bez wahania odpowiedziałem:
LUDZIE. Dziś mam nadal to poczucie pewności, że tworzymy wspólnie
nadarzyński samorząd i w trudnych
czasach i chwilach, których ostatnio los
nam nie szczędzi, możemy wzajemnie
na siebie liczyć. Jedyne słowa przychodzące mi do głowy i płynące z głębi
serca, którymi mógłbym podsumować
ten wstępniak i miniony miesiąc są:
DUMA i DZIĘKUJĘ!
W związku z kryzysem uchodźczym, przybyciem do Polski już ponad 2 mln osób uciekających przed
wojną i biorąc pod uwagę prawie 2500
uchodźców w tym ponad 800 dzieci,
którzy zamieszkali w gminie Nadarzyn
oraz 8000 przebywających w Centrum
Humanitarnym Warsaw Ptak Expo,
nie sposób poruszyć jednak kilku ważnych kwestii.
Przede wszystkim pomoc jakiej
udzielamy musi być rozsądna i odpowiedzialna. Pomimo tego, że nasza lokalna społeczność jest w miarę
zamożna, nieskromnie zaryzykuję
stwierdzenie, że gmina zarządzana jest
w sposób właściwy, a cały samorząd
na pewno przewyższa średnią krajową,
to nie możemy ukrywać, że jeszcze
przed wybuchem wojny w Ukrainie
mieliśmy swoje problemy i ograniczenia. One nie zniknęły i nie rozpłynęły
się w ciągu ostatnich tygodni. W żadnym przypadku nie możemy traktować
naszych ukraińskich gości w dostępie
do szeregu społecznych usług w sposób

INFORMACJE GMINNE

priorytetowy, ale też nie możemy pozwolić, aby poczuli się obywatelami
drugiej kategorii. Rozumiem przez
to, że w dostępie do pomocy lekarskiej, pracy, obsługi administracyjnej
będą funkcjonowali na takich samych zasadach jak obywatele Polski.
Nie będziemy także w tym roku szkolnym przekształcali na trzy miesiące
przed zakończeniem roku szkolnego całego planu zajęć i wprowadzali
w naszych placówkach oświatowych
dwuzmianowości. Jeśli zajdzie konieczność tworzenia dodatkowych klas dla
dzieci ukraińskich, to w tym semestrze
będą one uczęszczały na tzw. drugą
zmianę. Nie będziemy także kosztem
pogorszenia bezpieczeństwa dzieci
zwiększali liczebności grup w przedszkolach publicznych i gminnym żłobku. Problem najmłodszych uchodźców
postaramy się do września rozwiązać

Wkrótce zakończy się budowa ścieżki rowerowej w Ruścu,
od drogi serwisowej przy S8 do
ulicy Osiedlowej.
W ramach tej inwestycji powstało
wzdłuż bardzo ruchliwej drogi powiatowej (Aleja Kasztanowa) – 1300
metrów nowej drogi rowerowej, która
połączyła szkołę w Ruścu poprzez ulicę
Południową i węzeł Młochów na S8 ze
Starą Wsią. Przy okazji tej inwestycji
Gmina Nadarzyn oświetliła ten odcinek drogi powiatowej.
Główny wykonawca – firma Efekt
– zrealizowała zadanie w bardzo krótkim czasie, praktycznie w miesiąc i to
bez wyłączenia drogi z użytkowania,
co byłoby dużym utrudnieniem dla
mieszkańców. Projekt zakładał także
wykonanie odwodnienia oraz jednostronne poszerzenie Alei Kasztanowej
na 50 metrowym odcinku w związku
z wejściem nowo budowanej ścieżki
w istniejący pas jezdny wraz z nowym
oznakowaniem poziomym drogi.
Na mocy porozumienia pomiędzy
Gminą Nadarzyn, a zarządem Powiatowu Pruszkowskiego zlikwidowano
„zadolenia” poprzez położenie nowej
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w miarę możliwości na innych zasadach. Natomiast zgodnie z ustawą,
nasi ukraińscy sąsiedzi, którzy uzyskali status uchodźców będą mogli
na ogólnych zasadach przystąpić do
przyszłorocznej rekrutacji w gminnych
placówkach oświatowych. Obowiązki
urzędu gminy względem uchodźców
(nadawanie PESEL i świadczeń socjalnych) będą realizowane równolegle
z dotychczasowymi działaniami, które
leżą w ustawowych obowiązkach instytucji samorządowej względem obywateli. Będzie się to najprawdopodobniej
odbywało kosztem wydłużenia czasu
pracy urzędu oraz pracy w dni wolne.
Napływ ponad 10 000 osób na teren naszej gminy i zwiększenie jej liczebności praktycznie o 80% w ciągu
dwóch tygodni, powoduje wiele problemów wymagających szybkiej reakcji
i dobrego planowania. To nie tylko

kwestie związane z noclegiem i wyżywieniem. To niezbędne do rozwiązania
sprawy związane z zapotrzebowaniem
na wodę, odbiorem ścieków bytowych,
zwiększoną ilością śmieci komunalnych. To niemal dwukrotnie większe
zapotrzebowanie na usługi medyczne,
edukacyjne, sportowo- rekreacyjne,
kulturalne, opiekuńcze, socjalne, obsługę administracyjną, komunikację
publiczną i bezpieczeństwo publiczne, o pomocy psychologicznej nawet
nie wspominając.
Rozwiązanie tych zadań i współbytowanie wymaga wielu pokładów
empatii, tolerancji, cierpliwości, wyrozumiałości i ogromnej chęci współpracy ze wszystkich stron. Wiem,
że potrafimy wspólnie podołać temu
wyzwaniu. Bo kto, jak nie MY?
Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Inwestycje

nakładki asfaltowej na 80-metrowym
odcinku drogi powiatowej przy skrzyżowaniu Alei Kasztanowej z ulicą Jesienną. Niestety wnioskowane przez
gminę położenie nakładki asfaltowej
na całym odcinku przebudowywanej
drogi powiatowej zostało przez zarząd
przeniesione na inny termin w związku

z brakiem środków w budżecie i wysokimi obecnie kosztami asfaltu (wzrost
ceny tony masy asfaltowej w ciągu
miesiąca wyniósł 150%).
Wykonano także oznakowanie
poziome na części drogi rowerowej,
wspomniane ustawienie słupów oświetlenia ulicznego, umocowanie barierek

na części ścieżki rowerowej.Do wykonania pozostało: zainstalowanie tzw.
odblaskowych kocich oczek w krawężniku na łuku ścieżki rowerowej w celu
podniesienia bezpieczeństwa i poprawy
widoczności dla kierowców.
Wraz z realizacją tej inwestycji
Gmina Nadarzyn podjęła rozmowy
z prywatnymi właścicielami w celu
zakupu lub wydzierżawienia gruntu
pod ścieżkę rowerową w Starej Wsi,
która połączyłaby ulicę Brwinowską
poprzez obecnie rozbudowywany teren rekreacyjny u zbiegu ulic Tarniny
i Brwinowskiej z pętlą autobusową przy
ulicy Grodziskiej. Po uzyskaniu zgody
właścicieli, chcielibyśmy w przyszłym
roku przystąpić do wykonania projektu
tej drogi rowerowej, a także rozpocząć
działania w celu uzyskania zewnętrznego wsparcia na jego realizację.
Życzę bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z nowej ścieżki rowerowej i przebudowanej Alei
Kasztanowej.
Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Budowa zespołu usług medycznych przy ul. Granicznej
w Nadarzynie.

Trwa przebudowa oficyny zachodniej w zespole pałacowo
–parkowym w Młochowie. Inwestycja jest dofinansowana
z RPO WM 2014-2020 (dz.5.3
Dziedzictwo Kulturowe).

Budowa boiska w Starej Wsi
u zbiegu ulic Tarniny i Brwinowskiej.

Inwestycja dofinansowana w ramach
RPO WM 2014–2020, Działanie 4.3
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; Poddziałanie: Mobilność miejska
w ramach ZIT.

Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych, przepełnionych wiarą,
nadzieją i miłością oraz spędzonych w gronie najbliższych
życzą
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
Danuta Wacławiak

Wójt Gminy Nadarzyn
Dariusz Zwoliński
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Gminne Centrum Pomocy Ukrainie
– działa: poniedziałek – piątek w godzinach 9–17, sobota w godzinach
9–14, niedziela NIECZYNNE. Poza
godzinami działania Centrum prosimy o kontakt telefoniczny lub na
messengerze. Wszelkie dostawy
poza godzinami działania Centrum
są możliwe po wcześniejszym umówieniu się. E-mail: pomocukrainie@nadarzyn.pl tel. 505 417 519
lub 451 071 239
– osoba koordynująca – Natalia Jakubowska, tel. 505417519
– magazynowanie pomocy rzeczowej
– Arkadiusz Wencel, tel. 505008600
– działania logistyczne Marcin Rybicki, tel. 604561073
– sprawy związane z pracą (zgłoszenia
przedsiębiorców oferujących pracę
dla uchodźców oraz uchodźców
poszukujących pracy) – Roman
Ćwiertniewicz, tel. 791183334
– zdrowie, pomoc medyczna – Elżbieta Zdzebel, tel. 505761764
– pomoc społeczna – Barbara Lisek,
tel. 22 739 73 20 wewn.185 (w godz.
pracy GOPS pon. 9.00 –18.00, wt
– czw. 8.00–16.00. pt. 8.00–15.00);
508686471
– oświata (zgłoszenie potrzeb edukacyjnych) – Paulina Olczak, tel.
22 729 81 85 wewn. 293; Renata
Szostek tel. 22 729 81 85 wewn. 291
(w godz. pracy UG pon. 9.00 –18.00,
wt. – czw. 8.00–16.00, pt. 8.00–15.00)
– zwierzęta (pomoc weterynaryjna) –
Joanna Romanowska, tel. 501804797
Ponadto swoją pomoc oferują radni i sołtysi: Nadarzyn: radna Danuta
Wacławiak 509130107, radna Elżbieta
Zdzebel 505761764, radny Tomasz
Siwa 501367450, radny i sołtys Eugeniusz Kucharski 663359735, radny
Andrzej Wasilewski 501439051, sołtys
Maciej Zalewski 508546073; Srzeniówka: Andrzej Pietrzak 509110227;
Stara Wieś: radny i sołtys Bogdan
Perzyna 503595785; Walendów:
radny i sołtys Krzysztof Burakowski 501740435; Wolica: radny Jacek
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Żukowski 500777260, sołtys Stanisław Żukowski 607263379; Rusiec: radny Marcin Karczmarczyk
695675218, sołtys Karolina Piotrowska 694542700; Rozalin: radny Sylwester Karolak 605235090, sołtys
Agnieszka Palmowska 508012196;
Urzut, Kostowiec: radny Dariusz
Jakubowski 696069655, sołtys Grzegorz Zalewski 695946362; Kajetany,
Szamoty: radna Elżbieta Kościelnicka
(sołtys Szamot) 796111686; Kajetany: sołtys Beata Stępień 516854539;
Parole: sołtys Mirosław Chruściak
695407375; Młochów, Bieliny, Żabieniec: sołtys Sławomir Kucharski
600701705; Wola Krakowiańska
i Krakowiany: radny Jan Perzyna
516036071, sołtys Woli Krakowiańskiej Mirosław Piętka 605120785,
sołtys Krakowian Maciej Wójtowicz
795118970.

Zbiórka rzeczowa:

Gminne Centrum Pomocy Ukrainie działa od poniedziałku do piątku
w godzinach pracy UG Nadarzyn
w sali konferencyjnej przy Radzie
Gminy Nadarzyn.
Zbiórka rzeczowa prowadzona
jest w pawilonie przy Parkuj i Jedź
w godzinach pracy Urzędu Gminy
Nadarzyn. Informacje o najpilniejszych potrzebach uzyskają Państwo
bezpośrednio u koordynatorów,
na stronie UG Nadarzyn lub FB
gminy oraz na FB Gminne Centrum
Pomocy Uchodźcom. W innych niż
wymienione wyżej godzinach, prosimy o bezpośredni kontakt z osobą
koordynującą. Zbiórki prowadzone
są także w sklepach: Warus, U Joli,
Kaprys, w Pawilonach.

Zbiórka pieniędzy:

Gmina Nadarzyn prowadzi zbiórkę finansową na konto: 81 1020 1042
0000 8002 0482 9919, konto na walutę obcą (USD) PL 46 1020 1042
0000 8902 0483 3697, konto na walutę obcą (EUR) PL 59 1020 1042
0000 8102 0483 3564, przy przelewie

w polu „odbiorca” należy wpisać
GMINA NADARZYN, z dopiskiem
„Pomoc Ukrainie – Darowizna”.

Pesel dla obywateli Ukrainy

Obywatele Ukrainy, którzy od 24
lutego 2022 roku uciekają przed wojną do Polski, mogą składać wnioski
o nadanie numeru PESEL. Konieczne
jest dołączenie fotografii o wymiarze
34x45 mm (szerokość i wysokość)
z wizerunkiem twarzy na wprost.
Najważniejsze informacje dotyczące wniosku i wymaganych dokumentów: wniosek wypełnia i podpisuje
osoba, która ubiega się o PESEL,
składając wniosek należy okazać
dokument tożsamości (np. paszport
biometryczny, ukraiński paszport
wewnętrzny, ukraiński dowód osobisty, akt urodzenia w przypadku
braku dokumentów tożsamości), do
wniosku o nadanie numeru PESEL
będzie dołączona kserokopia dokumentu na podstawie którego będzie
ustalona tożsamość. Dokumenty będą
więc kserowane w urzędzie. Składanie wniosku o PESEL dla dziecka –
wniosek dla dzieci składa rodzic lub
osoba sprawująca faktyczną opiekę.
Podczas składania wniosku pobierane
będą także odciski palców. Wyjątkiem
są dzieci do 12 roku życia – od nich
odcisków się nie pobiera.
Wniosek PESEL – Заява про присвоєння номера PESEL у зв’язку з
конфліктом в Україні – link https://
www.gov.pl/…/1becd53c-a933–464bb407–37419d599875
Więcej informacji w języku ukraińskim – link – Отримай номер
PESEL та довірений профіль –
послуга для громадян України у
зв’язку зі збройним конфліктом
на території цієї країни – link to:
gov.pl – link https://www.gov.pl/…/
uzyskaj-numer-pesel-oraz-profil…
PESEL uprawnia do: złożenia
wniosku o świadczenia pieniężne,
bezpłatnej edukacji dla dzieci, bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Numery PESEL w gminie Nadarzyn wyrabiane są w urzędzie stanu
cywilnego (UG ul. Mszczonowska 24)
oraz w Centrum Humanitarnym
PTAK dla uchodźców przebywających
w tymże Centrum.

Wniosek o wypłatę
jednorazowego świadczenia
pieniężnego 300 zł dla uchodźcy.

Wniosek składa się w Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie. Przysługuje Obywatelowi
Ukrainy którego pobyt na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany
za legalny na podstawie art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku
z konfliktem zbrojnym na terytorium
tego państwa i który został wpisany do
rejestru PESEL, przysługuje pomoc
w postaci jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł
na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie
wydatków na żywność, odzież, obuwie,
środki higieny osobistej oraz opłaty
mieszkaniowe. Wniosek w imieniu

osoby małoletniej (dziecka poniżej
18 r.ż.) może złożyć jej przedstawiciel
ustawowy, opiekun tymczasowy albo
osoba sprawująca faktyczną pieczę nad
dzieckiem.
Wzór wniosku do pobrania
w GOPS (ul. Mszczonowska 24) oraz
na stronie www.nadarzyn.pl w zakładce „Pomoc Ukrainie.”

Wnioski o świadczenie pieniężne
z tytułu zakwaterowania
i wyżywienia obywateli Ukrainy:

Mieszkańcy gminy Nadarzyn,
którzy zapewniają Ukraińcom zakwaterowanie i wyżywienie, mogą
otrzymać do 40 zł za osobę na każdy
dzień. Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku złożonego
w UG Nadarzyn, za okres faktycznego zapewniania zakwaterowania
i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
nie dłużej niż za okres 60 dni i jest
wypłacane z dołu. Samorząd na rozpatrzenie wniosku ma miesiąc. Przyznanie lub wypłata świadczenia może
być uzależniona od weryfikacji warunków zakwaterowania i wyżywienia.

Świadczenie nie będzie przysługiwało,
jeśli w złożonym wniosku znajdą się
nieprawdziwe informacje.
Szczegółowe informacje oraz treść
rozporządzenia na stronie: https://
dziennikustaw.gov.pl/DU/2022/608
Wzór wniosku oraz załącznik do
wniosku są do pobraniana na stronie
UG Nadarzyn: https://www.nadarzyn.
pl/851,marzec?tresc=13953
Informacje w sprawie przyjmowania ww. wniosków w Urzędzie
Gminy Nadarzyn: tel. 22 739 76 65,
22 739 76 60 wewn. 122 i 179.

Świadczenia 500 plus dla
obywateli Ukrainy – tym
zajmuje się Zakład Ubezpieczeń
Społecznych.

Wnioski w tej sprawie można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS,
portal Emp@tia oraz przez bankowość
elektroniczną wielu polskich banków.
Rodzic może również przyjść do dowolnej placówki ZUS, gdzie uzyska
pomoc w wypełnieniu i złożeniu wniosku przez portal PUE ZUS. Szczegóły:
www.zus.pl

Wśród działań prowadzonych przez gminne centrum, we współpracy w UG, OSP Nadarzyn oraz wolontariuszami było m.in. przygotowanie i prowadzenie
magazynu rzeczowego; pomoc w dostarczaniu niezbędnych artykułów dla uchodźców – w tym do Centrum Humanitarnego Ptak, organizowanie transportów
z pomocą rzeczową bezpośrednio na Ukrainę – m.in. do Charkowa, Hostomela, Kijowa.
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Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy zaangażowali się w zbiórkę
darów dla Hostomela.
W poniedziałek 21 marca otrzymaliśmy wiadomość, że transport 4 busów
pomocy humanitarnej, ze zbiórek organizowanych w powiecie pruszkowskim,
ale także w Radomiu oraz Milanówku, dotarł do Hostomela. Dziękujemy za
zainteresowanie, hojność, udział w zbiórkach, przekazywanie darów, pomoc
w pakowaniu i transporcie. Wiemy, że jest to dla mieszkańców Hostomela
ważne, że ciągle mają wiarę w zwycięstwo, ale także w ludzką dobroć.
Dziękujemy
Agnieszka Kuźmińska – członek zarządu
powiatu pruszkowskiego
Dariusz Zwoliński – wójt gminy Nadarzyn
Przypomnijmy, Hostomel to podkijowska miejscowość, z którą gmina Nadarzyn przed laty współpracowała, a gdzie od pierwszych dni wojny prowadzone
są zacięte walki z wojskami rosyjskimi.
W imieniu mieszkańców domów wielorodzinnych zrobi to zarządca, o ile
budynek ma jedno źródło ogrzewania
i nikt sobie dodatkowo nie zamontował np. kozy czy kominka.
Przypominamy, że od 1 lipca 2021
roku właściciele lub zarządcy budynków zobowiązani są do złożenia
w Centralnej Ewidencji Emisyjności
Budynków (CEEB) deklaracji dotyczącej źródeł ciepła i spalania paliw. Ewidencję prowadzi oraz jest jej
administratorem minister właściwy
do spraw budownictwa, planowania
i zagospodarowania przestrzennego
oraz mieszkalnictwa. Zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji
i remontów, ewidencja obejmuje źródła ogrzewania i spalania paliw do 1
MW, które w tej chwili nie wymagają
pozwoleń „emisyjnych” ani zgłoszenia
w myśl przepisów 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 ogrzewanie z sieci.
Wiadomości Nadarzyńskie 03 (274) marzec 2022

Jak złożyć deklarację?
W formie elektronicznej, czyli
przez internet – za pomocą profilu zaufanego czy e-dowodu – jest
to najszybszy i najwygodniejszy
sposób. Oprócz tego, że umożliwia
to oszczędność czasu i pieniędzy,
niewątpliwą zaletą jest to, że deklarację można złożyć, nie wychodząc
z domu. Zachęcamy wszystkich do
korzystania z elektronicznego sposobu składania deklaracji. W celu
złożenia deklaracji należy wejść
na stronę internetową: www.zone.
gunb.gov.pl
Terminy na złożenie deklaracji:
Deklarację dotyczącą źródła ciepła i spalania paliw, które zostało
uruchomione przed 1 lipca należy
złożyć w terminie 12 miesięcy. Dla
nowego źródła ciepła, które zostało
uruchomione po 1 lipca, deklarację
należy złożyć w terminie 14 dni. W deklaracji właściciel domu powinien
zgłosić wszystkie źródła ogrzewania.
Wskazuje on bowiem informacje
o liczbie i rodzaju eksploatowanych
w obrębie nieruchomości źródeł ciepła

Z wielkim żalem przyjęliśmy
informację o zastrzeleniu przez
rosyjskich żołnierzy mera
podkijowskiej miejscowości
Hostomel (który przez wiele lat był
naszą gminą partnerską) – Jurija
Pryłypko. Mer zginął podczas
rozdawania pomocy humanitarnej
mieszkańcom.
Świadomi ogromnej straty,
zwłaszcza w tych trudnych
chwilach, łączymy się w bólu
z bliskimi i lokalną społecznością.
Sława Ukrajini!
Samorząd i mieszkańcy gminy
Nadarzyn
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. odpowiedzialności solidarnej. W przypadku złożenia deklaracji tylko przez
jednego ze współwłaścicieli uznaje się
spełnienie tego obowiązku odnoszącego się 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
Budynków można uzyskać na stronie internetowej: https://www.gunb.
gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow-faq
Wypełniony formularz można
również wysłać listem albo złożyć
osobiście w urzędzie gminy Nadarzyn.
Formularze w formacie pdf znajdziemy na stronie www.zone.gunb.gov.pl
w zakładce: do pobrania.

Tu mieszkam –
tu płacę podatki

Z ostawiasz 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 podatki
Im więcej osób będzie płaciło podatki w miejscu zamieszkania (w składanej deklaracji wskazując gminę Nadarzyn jako miejsce zamieszkania
i dołączając formularz ZAP-3), tym lepszy standard życia zaoferuje gmina swoim mieszkańcom. Dzięki tym funduszom możliwe jest finansowanie przez gminę działalności jednostek organizacyjnych, rozwijanie
pasji i zainteresowań dzieci, inwestowanie w sport i kulturę, poprawianie
jakości lokalnej infrastruktury (drogi, chodniki, tereny zielone, place zabaw, świetlice, infrastruktura wodno-kanalizacyjna itp.).
OGŁOSZENIA
Rozliczajmy się z podatkuOGŁOSZENIA
tam gdzie mieszkamy.
DROBNE
DROBNE
Jak to zrobić, gdy Twój adres zameldowania podlega pod
inny urząd skarbowy niż adres zamieszkania?

W takiej sytuacji, poza wpisaniem w części B zeznania podatkowego PIT37 faktycznego adresu zamieszkania, należy we właściwym urzędzie skarUrząd Skarbowy w Pruszkowie,
ul. StaszicaOGŁOSZENIA
1, 05-800,
bowym (Urząd
OGŁOSZENIA
DROBNE
DROBNE
tel. (22) 738 09 00)
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.

Podatek dochodowy od osób
fizycznych (PIT) to jedno z najważniejszych źródeł dochodów
gminy. Jeśli mieszkacie na terenie gminy Nadarzyn i tutaj
płacicie podatki, to uczestniczycie w jej rozwoju. Z podatków finansowane są lokalne
inwestycje podnoszące komfort życia.
Wspierają rozwój miejscowości, z którą
obecnie jesteśmy związani, codziennie
korzystając z infrastruktury oraz różnych usług współfinansowanych właśnie z podatków. Miejscowości, w której
mieszkamy, a nie tej, w której jesteśmy
tylko zameldowani. Warto o tym pamiętać – to taki mały akt lokalnego
patriotyzmu. Nie trzeba w tym celu
nawet zmieniać miejsca zameldowania.
Do gminnego budżetu trafia zaledwie około 38% Twojego podatku
dochodowego. W jaki sposób wykorzystywane są te środki można sprawdzić
w aplikacji „Na co idą moje pieniądze?”
- https://nacoidamojepieniadze.pl/
budzet-gminy/nadarzyn/2022. Pomoc
w rozliczeniu deklaracji podatkowej
PIT w aplikacji „Rozlicz PIT wspieraj lokalnie” - https://www.pitax.pl/
rozlicz/urzad-gminy-nadarzyn/.
https://www.nadarzyn.pl/778,place-podatki-tam-gdzie-mieszkam

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Absolwent politechniki udziela korepetycji z matematyki, tel. 602 246 361
Pogotowie ogrodnicze. Wycinki
drzew, prace porządkowe. Ogrody
– pielęgnacja i wykoszenie. Przyłącza kanalizacyjne od budynku do
studzienki. Drenaże i odwodnienia
rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna.
Tel. 511 289 481
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W celu ułatwienia i przyspieszenia zasad w oddawaniu odpadów komunalnych do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
gmina Nadarzyn informuje, że
zakupiła karty identyfikacyjne
dla właścicieli nieruchomości
z terenu gminy Nadarzyn.
1) Karta umożliwi właścicielowi nieruchomości korzystanie z PSZOK
w celu przekazania do zagospodarowania odpadów komunalnych.
2) Każdej karcie przypisany jest indywidualny numer identyfikacyjny
odpowiednio do nieruchomości.
3) Karta wydawana będzie na czas
aktywnej deklaracji.
Funkcja identyfikacji mieszkańca
ułatwi proces oddawania odpadów. Posiadacz karty nie będzie musiał posiadać
przy sobie deklaracji, zaświadczenia czy
pokwitowania opłaty za śmieci. Pracownik przyjmujący odpady w PSZOK
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nie będzie legitymował mieszkańca, ponieważ karta automatycznie umożliwi
identyfikację nieruchomości.
Dodatkowo wprowadzenie kart
poprawi szczelność systemu poprzez
dokładniejsze weryfikowanie, czy zostawiane odpady rzeczywiście pochodzą od mieszkańców naszej gminy.
Na każdą złożoną deklarację odpadową będzie można odebrać 1 kartę
PSZOK.

W związku z powyższym zapraszamy osoby korzystające z PSZOK do
odbioru kart w Urzędzie Gminy Nadarzyn – Referat Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki ( tel. 22 729
81 85 wewn. 143 lub 147) w godzinach
pracy urzędu.
Referat Rolnictwa, Ochrony
Środowiska i Gospodarki

Dużo ostatnio dociera
do mnie dyskusji o tym,
czy powinniśmy – my
wszyscy, na swoich
profilach, niezależnie
od tego czy mamy siedmiu znajomych, którzy
nas obserwują, czy trzy
miliony followersów – pokazywać, że pomagamy.
A może jest to lansowanie się na tragedii, które
robi dobrze tylko naszemu ego?
Przez chwilę sama nie wiedziałam, co o tym sądzę. Szybko
jednak doszłam do wniosku, że świat nie wymyślił do tej
pory niczego lepszego niż dobry przykład. Przed erą celebrytów, instagramów i zasięgów ONZ miał przecież takich
ambasadorów jak Audrey Hepburn, a kobiety masowo robiły
mammografię po tym, jak zrobiła ją bohaterka serialu Klan.
A więc, pokazujmy, opowiadajmy, dzielmy się pomysłami
na to, jak możemy pomóc. Wiele osób czuje bezsilność
wobec potworności wojny. Nie są w stanie podzielić się
mieszkaniem ani jechać na granicę, ale jednocześnie mają
wrażenie, że kupienie paczki makaronu przy okazji swoich
zakupów to stanowczo za mało. Może właśnie jakiś post,
na który wpadniemy w czasie scrollowania fb, podsunie
nam pomysł? Może możemy podzielić się czymś, co mamy
i czego nie potrzebujemy? Może ktoś obok zbiera karmę
dla zwierząt, a nasz pies odmówił jedzenia tej luksusowej,
której kupiliśmy pięć worków? Może potrzebne są kule
i balkoniki, a my mamy takie po babci? A może ktoś zbiera
kapcie? Przeczytałam ostatnio post, że potrzebne są kapcie.
Nie uwierzycie ile par kapci, nigdy nie noszonych, zalegało
u mnie w szafie. A może nie mamy pieniędzy ale mamy
trochę czasu, żeby podjechać w miejsce, gdzie potrzebne
są ręce do pracy, choćby na jedno popołudnie w tygodniu?
Mnóstwo jest takich ogłoszeń, zamiast jechać „na wariata”,
warto zapisać się na określoną godzinę, upewnić, że o tej
porze, tego dnia, przydamy się właśnie tam, przy robieniu
kanapek, zabawie z dziećmi, skręcaniu mebli…
Uchodźcy nie chcą jałmużny. Chcą pracować. I znowu –
nie mam firmy, nie dam nikomu etatu…, ale ile jest ostatnio
ogłoszeń o pierogach i innych przysmakach, które można
zamówić u goszczących w okolicy pań z Ukrainy. Uwielbiam
pielmieni. W restauracji mała porcja kosztuje 35 zł. Poza tym
nie mam blisko domu żadnej dobrej restauracji, ale mam
5 ogłoszeń o tym, że mogę je zamówić, za 35 czy 40 zł za
kilogram. Robię miejsce w zamrażalniku i szukam sukienki
XXXL. Nie umiem powiedzieć nie, kiedy widzę pielmieni.
A więc, będę nosić namioty. Na pohybel Putinowi…

Drugie pytanie, które pojawia
się bardzo często w internetowych dyskusjach to: Czy powinniśmy śmiać się, żartować,
oglądać komedie, kiedy za naszą
granicą giną ludzie? To często
taki śmiech przez łzy, próby
oderwania myśli, choć na chwilę… Trudno patrzeć dzień i noc
w ekran telewizora/ komputera/ komórki, a powtarzane
cały czas hasło „Zadbaj o siebie,
żeby móc pomagać” ma przecież głęboki sens. Przecież tam,
w Ukrainie, ludzie też próbują
się śmiać. Brat mojej koleżanki, Polak, nadaje z piwnicy pod
Żytomierzem relacje tak pełne
humoru (często czarnego, rzecz jasna), że trudno zachować
kamienną twarz. Ukraińcy wymyślają dowcipy o rosyjskim
wojsku, o Putinie, w sieci pełno jest memów (wrzucam
najłagodniejszy, z Twittera)… to pomaga odreagować,
a ośmieszony wróg staje się na moment mniej straszny…
Ja na razie nie umiem włączyć komedii ani skupić się
na żadnym filmie czy książce. Za to kompulsywnie oglądam
kanały sportowe. Mam taki feler, że nie jestem w stanie
pracować w ciszy. Zawsze szumiał mi w tle ekran TVN24,
teraz robię korektę autorską swojej nowej książki przy
akompaniamencie biathlonistów, skoczków narciarskich…
Wyścigi kolarskie, z etapami trwającymi po 3–4 godziny,
też dobrze mi robią…
A więc, pomagajmy na swój sposób, tak jak możemy, tak
jak czujemy. Uchodźcom i sobie samym. Żeby przetrwać.
I nie oceniajmy, czy ktoś robi za mało, niewłaściwie, inaczej
niż sobie wyobrażamy. Coraz częściej, niestety, słyszę zdanie
„Wojna będzie trwała długo, musimy rozłożyć siły i środki”.
I próbować żyć normalnie? Tak – ale to już zupełnie inna
normalność niż ta sprzed trzech tygodni…
Liliana Fabisińska
Fot. www.provce.ck.ua
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Wataha na posterunku
Nikt nie pozostaje obojętny wobec tragicznej sytuacji, która ma
miejsce za naszą wschodnią
granicą. Niczym nieusprawiedliwiona wojna zmusza miliony
ludzi, szczególnie kobiety i dzieci, do szukania bezpiecznego
miejsca wewnątrz i po za granicami Ukrainy. Fala uchodźców
wojennych dociera i do nas.
Z niewielkiego ogłoszenia, które zainicjowała druhna przewodniczka
Gabriela Lewandowska na szczepowej stronie w sobotę 26 lutego z rana,
utworzyła się lawina ludzkiej solidarności. Ludzie dobrej woli i otwartego
serca spontanicznie dzielili się tym
czym mogli – ubraniami, kocami,
pościelą, artykułami spożywczymi
i higienicznymi, lekami, pieluchami
i wszystkim innym, co tylko mogło się
przydać. Wieczorem ręce harcerskich
i rodzicielskich wolontariuszy były
wciąż zajęte. Ostatnie rzeczy dopakowano w niedzielę po południu, a było
tego dwie i pół ciężarówki! Dary zostały przekazane do punktu w Warszawie.
Od następnego tygodnia rozpoczęliśmy współpracę z Urzędem Gminy
w Nadarzynie, pełniąc wielogodzinne
służby w Gminnym Centrum Pomocy
Ukrainie przy ul. Granicznej. Praca
nieraz ponad siły młodych ochotników
Wiadomości Nadarzyńskie 03 (274) marzec 2022

szczególnie w dni weekendowe od rana
do wieczora – oczywiście przy wsparciu naszych wspaniałych rodziców.
Najwięcej o tej pracy może powiedzieć
druhna przewodniczka Magdalena
Ziętek, która na posterunku wolontariackim TRWA JUŻ KOLEJNY TYDZIEŃ. Druhno Magdo cieszymy się,
że tak wspaniale dajesz siebie i posługujesz tam po mistrzowsku.
Kolejną osobą, która w niezwykły
sposób zaangażowała się w służbę jest
druhna podharcmistrzyni Marta Kuczewska. Od 14 do18 marca przebywała w przygranicznej Medyce w ramach

akcji harcerskiej „Zastęp GRANICA”.
Jak wiemy z jej relacji, w trakcie 12-godzinnych dyżurów trzeba było robić
wszystko – kierować do punktów z jedzeniem, wydawać je, rozdzielać potrzebne rzeczy, na dworcu w Przemyślu
służyć w punkcie informacyjnym, a nawet sprawdzać czy auta zabierające

uchodźców są zgłoszone do ewidencji.
Dziękujemy druhno za twoją odwagę
i wyjazd w trudny teren.
Przed nami kolejne dyżury, jak co
roku, przed świętami, choć pewnie
przyzwyczailiśmy się do wystawionych pojemników w sklepach, które
„wołają” o pomoc dla potrzebujących,
niech to nas nie znieczula i dzielmy się
tym, czym tylko możemy się podzielić.
Zebrane dary, dzięki naszej współpracy z nadarzyńskim
Caritasem i GOPS-em
dotrą do tych, którzy ich
potrzebują.
Nadarzyński Szczep
WATAHA zaprasza
dzieci z klas 0–3 na
zbiórki zuchowe, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu
i w Szkole Podstawowej
w Kostowcu, a dzieci
z klas 4–6 na zbiórki harcerskie w szkole Pitagoras
i w parafii św. Jana Pawła II w Ruścu
oraz młodzież z klas 7–8 i starszą –
na zbiórki starszoharcerskie w parafii
św. Jana Pawła II w Ruścu. CZUWAJ!
Ks. Jarosław Kuśmierczyk,
harcmistrz, komendant szczepu

GOPS NADARZYN

Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2022
Gmina Nadarzyn podpisała umowę
z Wojewodą Mazowieckim w sprawie wysokości i trybu przekazywania
w 2022 roku środków Funduszu Solidarnościowego na realizację zadania
w ramach resortowego Programu
Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja
2022.
Zadanie finansowane z państwowych funduszy celowych.
Gmina Nadarzyn otrzymała kwotę
w wysokości 58 752,00 złotych na realizację usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania, w tym
na koszty obsługi.

Głównym celem programu jest
wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie uzyskania
doraźnej, czasowej pomocy w formie
opieki wytchnieniowej. W tym czasie
opiekun może odpocząć, pójść na wizytę do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp.
Usługi opieki wytchnieniowej
będą realizowane łącznie dla 6 osób
ze znacznym stopniem niepełnosprawności w okresie marzec – grudzień 2022 r. w ilości do 200 godzin
dla członka rodziny lub opiekuna
sprawującego bezpośrednią opiekę
nad osobami ze znacznym stopniem

niepełnosprawności. Wsparciem
mogą zostać objęte osoby niekorzystające z innych form usług w miejscu
zamieszkania.
Realizatorem programu będzie
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nadarzynie.
Więcej informacji można uzyskać
pod numerem telefonu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie (22) 739 73 20 wewn. 183,
184, 185, 187, 284.
Program „Opieka wytchnieniowa”
– edycja 2022 finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.
GOPS Nadarzyn
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SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów
uruchamia dla wszystkich
uchodźców przyjętych przez
mieszkańców gminy Nadarzyn
możliwość wykonania bezpłatnych testów antygenowych
w kierunku zakażenia wirusem
SARS-CoV-2.
Rejestracja tel. 22 739 48 40.
Jednocześnie przypominamy
o przygotowanym panelu pomocy
dla mieszkańców Ukrainy przybywających do gminy.
SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów
пропонує всім біженцям, яких
прийняли мешканці гміни Надажин, можливість безкоштовного
тестування на антиген на інфекцію
SARS-CoV-2. Реєстрація, тел.22
739 48 40.

Zespół medyczny, po prawie tygodniu
spędzonym na granicy, szczęśliwie
wrócił do Nadarzyna! – Są obrazy,
których nie da się wymazać z pamięci. Czasem serce krwawi, łzy stają
w oczach. Trzeba mocno zapanować

Разом з тим нагадуємо про підготовлену панель допомоги для українців, які приїжджають до гміни.

Program pilotażowy E-STETOSKOP II
Ośrodek zdrowia został zakwalifikowany do programu, otrzymał elektroniczne stetoskopy, które następnie są
udostępniane pacjentom do przeprowadzenia badania w sposób zdalny.
Urządzenie pozwala na ocenę zmian
osłuchowych w układzie oddechowym pacjentów zakażonych wirusem
SARS-CoV-2 z ryzykiem ciężkiego
przebiegu choroby COVID-19.
Do kogo jest skierowany program
E-STETOSKOP II?
Projekt polega na wykorzystaniu elektronicznych stetoskopów
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w ramach udzielanych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
przez pacjentów, którzy ukończyli 18.
rok życia oraz są zakażeni wirusem
SARS-CoV-2 z ryzykiem ciężkiego
przebiegu choroby COVID–19, tj.,
zdiagnozowano u nich chorobę nowotworową, wrodzone lub nabyte
zaburzenia odporności, przewlekłą
chorobę układu oddechowego, wielochorobowść (współistnienie co najmniej dwóch chorób przewlekłych),
otyłość, i którzy zostali włączeni do
programu Pulsocare.

nad sobą, bo przybywający uchodźcy potrzebują wsparcia. Nam też jest
ciężko, nie jest to łatwa praca. Każdego
dnia widzimy umęczone twarze ludzi,
którzy idą w nieznane i są naprawdę wystraszeni – mówi w rozmowie
z WP Kobieta pielęgniarka pracująca
na granicy, Danuta Haś.
Zapraszamy do przeczytania relacji z wyjazdu na FB SPG ZOZ
w Nadarzynie!
Masz wrażenie, że spróbowałeś już
każdej diety, zmieniłeś swój styl życia,
regularnie ćwiczysz, a mimo wszystko
nie możesz schudnąć? A może każdy
zrzucony kilogram powraca po czasie w wyniku efektu jojo? Nie jesteś
sam! Okazuje się, że większość osób,
która podejmuje samodzielnie decyzję o pozbyciu się zbędnych kilogramów, nie jest zadowolona z efektów,
dlatego zachęcamy do skorzystania
z porady dyplomowanego dietetyka –
Katarzyny Tennou w SPG ZOZ Filia
w Młochowie.

OŚWIATA

Pierwszy dzień wiosny w gminnym
żłobku „Zaczarowany Ogród” w Ruścu

SP Kostowiec

„Jest miejsce w naszej gminie, gdzie magicznie czas nam płynie. Tu najmłodsi
z naszej wioski porzucając swoje troski,
uczą, bawią się i śmieją. Oni naszą
są nadzieją”.
Foto i tekst: gminny żłobek

Śniegi stopniały, słonko przygrzewa, to znak, że wiosny świat
się spodziewa. A ona dumnie
już kroczy ścieżynką, z trelem
skowronków, z radosną minką.
SP Kostowiec – nasi uczniowie szukali
wiosny…. Omawiali, wspólnie z wychowawcami, zmiany zachodzące o tej
porze roku w przyrodzie, wykonywali
wiosenne prace plastyczne, a podczas
spacerów szukali pierwszych oznak
wiosny.
Foto i tekst: SP Kostowiec
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Polska gościnność
w obliczu kryzysu
Ostatnie tygodnie niewątpliwie
obfitują w nieprzyjemne, stresujące wydarzenia. Wybuch
konfliktu zbrojnego na Ukrainie
stanowi obecnie główny temat
wokół którego skupia się uwaga
opinii publicznej. Sytuacja polityczna u naszych wschodnich
sąsiadów silnie na nas oddziałuje, wzbudza w nas mnóstwo
emocji, przeważnie lawirujących
wokół smutku, frustracji i poczucia bezsilności.
Nie dziwi więc to, że nie tylko jako
państwo, ale również jako społeczeństwo postanowiliśmy zrobić wszystko, aby pomóc niewinnym ludziom,
stojącym w obliczu wojny. Wysyłamy
paczki z żywnością i artykułami higienicznymi, poszliśmy nawet krok
dalej, przyjmując uchodźców, którym
często pozwalamy zamieszkać w naszych domach. Czy pomoc płynąca
z naszej strony jest nowym zjawiskiem,
z którym, jako naród, nie mieliśmy dotychczas do czynienia? A może stanowi tendencję powtarzalną, obrazującą
umiejętność jednoczenia się Polaków
w czasie kryzysu?
Należy zauważyć, że społeczeństwo
polskie jest bardzo podzielone. Różnią nas wyrażane na mnogie tematy
opinie czy poglądy. Nie zgadzamy się
ze sobą w wielu kwestiach, potrafimy
Wiadomości Nadarzyńskie 03 (274) marzec 2022

skłócić się przy najbardziej infantylnych tematach. Jednakże trzeba przyznać nam to, że w obliczu kryzysu,
w momencie, w którym wisi nad nami
widmo niebezpieczeństwa (które może
być definiowane i odbierane na różne
sposoby) lub w chwili, gdy czujemy się
zobowiązani do zapewnienia wsparcia
innym nacjom – zaczynamy działać
w imię jednego wspólnego dobra. Wynika to na pewno z czynnika ludzkiego,
jednoczymy się we wspólnym celu,
przyjmujemy jedno stanowisko, które
nas do siebie zbliża. Współczując potrzebującym, za wszelką cenę próbujemy im pomóc. Jednak na tle innych
państw wyróżnia nas w tej tendencji
to, jak radykalnie potrafimy zmienić
swój sposób komunikacji i współpracy
wtedy, gdy widzimy konieczność pomocy narodom innym, niż nasz własny.
Polskie jednoczenie się, gościnność
i chęć działania dla dobra całego świata
nie są zjawiskiem, które pojawiło się
dopiero w obliczu trwającego obecnie
konfliktu na Ukrainie. Zauważmy, że
już podczas drugiej wojny światowej
robiliśmy wszystko, co w naszej mocy,
aby ratować życie Żydów, nawet, jeśli
za ukrywanie ich groziła nam śmierć.
Jednak źródło tej tendencji znajduje
się w jeszcze wcześniejszych losach
naszego narodu. Szlachta polska
od zawsze charakteryzowała się gościnnością. Organizowała liczne spotkania towarzyskie, biesiady, wspólne
zabawy, podczas których integrowała

się z innymi ich uczestnikami. Sam
Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”,
opisując losy szlachty jako bohatera
zbiorowego, zaznaczył odwieczną gościnność Polaków i ich przywiązanie
do honorowego przyjmowania innych
ludzi do własnych domostw. Niemniej
nasza obecna chęć pomocy Ukrainie
nie opiera się jedynie na wrodzonej
gościnności, z którą jesteśmy zresztą
kojarzeni na całym świecie. Wynika
ona również ze zrodzonego w czasach zaborów polskiego przekonania
o tym, że jako społeczeństwo polskie
jesteśmy mesjaszem narodów, zobligowanym do tego, aby wybawić cały
świat z rąk wroga. Od kilku tygodni
wspólnym wrogiem, przeciwko któremu stajemy jest Rosja, a państwem,
które wspieramy i któremu niesiemy
pomoc jest Ukraina. Bazujemy na silnie zakorzenionej w społeczeństwie
polskim potrzebie takiego zachowania
i postępowania, które pozwoli nam
zapisać się na kartach historii jako ci,
którzy wybawili świat.
Podejmując się tak szlachetnych
działań, niosąc tyle pomocy potrzebującym obywatelom Ukrainy, bez cienia
wątpliwości możemy czuć dumę z tego,
jak świetnie potrafimy się zjednoczyć
w obliczu poważnych zagrożeń. Pytanie,
czy powinniśmy zastanawiać się jakie
idee, jakie skłonności właściwie nami
kierują, kiedy masowo działamy na
rzecz pomocy naszemu wschodniemu
sąsiadowi, czy powinniśmy analizować,
co właściwie nami jako narodem kieruje, co wpływa na podejmowane przez
nas decyzje w momencie pojawienia
się niestabilnej sytuacji politycznej?
Czy to ważne, czy kierują nami zwykłe
ludzkie współczucie, chęć niesienia
pomocy oﬁarom wojny, jednoczenie się
w obliczu zagrożenia, czy zakorzenione
w naszym społeczeństwie dawne tradycje i ta słynna polska gościnność, czy
w końcu polski mesjanizm, potrzeba
bycia wybawicielem świata? A może
wszystko razem daje nam, jako narodowi, tę siłę i moc, i tę ogromną chęć
pomagania? Na pewno historia kiedyś
to opisze i zweryfikuje...
Julia Wilczak
LO Nadarzyn

Drogie Panie, w dniu waszego
święta, my panowie dziękujemy za ubogacenie naszego świata. Świata do którego
wnosicie piękno, dobro, ciepło i wiele wartości, które nas
„wygładzają”.
A było to tak…
1909 r. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się
z ruchów robotniczych na przełomie
dwudziestego wieku w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody
Narodowego Dnia Kobiet odbyły się
28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zostały one wyznaczone
przez Socjalistyczną Partię Ameryki
dla upamiętnienia strajku pracowników przemysłu odzieżowego w 1908 r.
w Nowym Jorku. Wtedy kobiety protestowały przeciwko złym warunkom pracy.
1910 r. Podczas konferencji w Kopenhadze Międzynarodówka Socjalistyczna ustanowiła Dzień Kobiet,
który nabrał charakteru międzynarodowego. Dzień ten służył krzewieniu

idei praw kobiet oraz budowaniu społecznego wsparcia dla powszechnych
praw wyborczych dla kobiet. W konferencji udział wzięło ponad 100
uczestniczek z 17 krajów, w tym trzy
kobiety po raz pierwszy wybrane do
Parlamentu Fińskiego. Ustanowienie
Dnia Kobiet zostało przyjęte w drodze
niejawnego głosowania, bez ustalania
dokładnej daty jego obchodów.
1911 r. Po raz pierwszy Międzynarodowy Dzień Kobiet obchodzono
w Austrii, Danii, Niemczech i Szwajcarii (19 marca). Zorganizowane tego
dnia wiece zgromadziły ponad milion
kobiet i mężczyzn. Domagano się prawa kobiet do głosowania i obejmowania stanowisk publicznych, prawa
kobiet do pracy i szkoleń zawodowych oraz zaprzestania dyskryminacji
w miejscu pracy.
1913–1914 r. W Międzynarodowym
Dniu Kobiet protestowano przeciwko
I wojnie światowej. W Rosji kobiety
po raz pierwszy obchodziły Międzynarodowy Dzień Kobiet, włączając
się w ten sposób do ruchu na rzecz
pokoju. Wiece odbyły się w ostatnią
niedzielę lutego, co według kalendarza

gregoriańskiego miało miejsce 8 marca. Właśnie 8 marca Międzynarodowy
Dzień Kobiet był obchodzony w innych krajach. Na licznych zgromadzeniach i wiecach protestowano
przeciwko wojnie i wyrażano solidarność z ruchem na rzecz praw kobiet.
Rok 1975 został ogłoszony Międzynarodowym Rokiem Kobiet. W tym
roku po raz pierwszy obchodzono
na świecie Międzynarodowy Dzień
Kobiet (8 marca). Dwa lata później,
Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło
rezolucję, na mocy której Dzień Praw
Kobiet i Pokoju na Świecie mógł być
obchodzony w dowolnie wybranym
przez państwa członkowskie dniu,
zgodnie z tradycją danego kraju.
Przyjmując rezolucję Zgromadzenie
Ogólne uznało znaczącą rolę kobiet
w rozwoju społecznym oraz procesach pokojowych. Wezwało również
do zakończenia dyskryminacji oraz
udzielenia większego wsparcia kobietom, aby mogły w pełni i na równych prawach uczestniczyć w życiu
społeczno-politycznym.
LO Nadarzyn
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PARAFIA W NADARZYNIE

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

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

Szanowni Państwo,
Wielkanoc to czas otuchy i nadziei. Czas odradzania się wiary w siłę
Chrystusa i drugiego człowieka. Niech radosna nowina poranka
Wielkanocnego dodaje sił i napełnia serca miłością i pokojem.
Życzymy dobrych i rodzinnych Świąt Wielkiejnocy
Zespół Caritas przy parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Niech Święta Wielkiej Nocy zajaśnieją światłem poranka
zmartwychwstania pełnego wiary, nadziei i radości. Niech blask
Zmartwychwstania Chrystusa Pana rozświetli codzienność życia, a miłość,
pokój i błogosławieństwo niech obficie wypełnią Wasze serca.
Życzą wszystkim paraﬁanom i gościom księża z paraﬁi
pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Pani Ewie Goduli,

Pani Grażynie Witkowskiej

wyrazy współczucia z powodu śmierci TEŚCIA
składają Wójt Gminy Nadarzyn oraz pracownicy
Urzędu Gminy Nadarzyn

składają: dyrektor oraz pracownicy GOPS Nadarzyn

audytor UG Nadarzyn,

wyrazy szczerego żalu i współczucia
z powodu śmierci
TATY
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Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

Niezwykłe książki dla dzieci
W rocznicę urodzin baśniopisarza Hansa Christiana Andersena
(2 kwietnia) obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Książki dla
Dzieci. Andersen pewnie byłby zaskoczony tym, jak zmieniły się
książki dla dzieci od czasów jego dzieciństwa.
Książki mają warstwy
Najprostszy przykład to książki dla
młodszych czytelników, w których powycinane zostały otwory, a w trakcie
przeglądania kolejnych stron odkrywane są przed czytelnikiem (lub wręcz
przeciwnie) kolejne elementy. Wystarczy obejrzeć książki ilustrowane przez

książki i komiksy paragrafowe. Treść
ułożona jest w taki sposób, że czytelnik dokonuje wyboru przechodząc
na wybraną stronę. Może też wybrać,
który bohater będzie narratorem tej
opowieści. Istnieją tego typu książki
zarówno dla młodszych jak i starszych czytelników. Polecamy przygody
Chruptaka co szukał szczęścia, Tappiego (przyjaznego olbrzyma), Cthulhu,
Sherlocka Holmesa albo przeniesienie się do świata Minecrafta. A dla
najmłodszych dzieci świetny będzie
„Skarb straszliwego Zet”, w którym

Brittę Teckentrup „Drzewo”, „Pszczoła”
i „Księżyc”, żeby zobaczyć ten efekt.
Czasem do odkrywania treści będzie
potrzebna latarka (nawet w dzień!)
albo okulary 3D. Dzięki takim gadżetom powstaje iluzja prześwietlenia jaja
dinozaura albo trójwymiarowy model
szkieletu. Poza świetną zabawą to może
być zachętą do poszerzania wiedzy.

wystarczy wybrać obrazek na marginesie, żeby pokierować akcją.

Książki i komiksy paragrafowe
A gdybyśmy tak mogli decydować
o przygodach bohaterów książek jak
w grach? Możemy! Pozwalają na to

Współpraca z aplikacją
Książki i elektronika mogą świetnie
współpracować, zamiast być konkurencją. W serii książek o Neli Małej
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Reporterce znajdziemy kody QR, które
po zeskanowaniu odsyłają nas do nagrań video. Pozwalają zobaczyć i usłyszeć miejsca, o których przeczytaliśmy
w książce. W serii o Krainie Koe aplikacja pozwala na zwiedzanie Central
Parku i śledzenie miejsca wydarzeń.

Aplikacja może czytać za nas albo
robić nastrojowe tło. Do książki
„Symfonia zwierząt” Dana Browna
nagrania wykonała Zagreb Festival
Orchestra, a darmowa aplikacja pozwala odtwarzać muzykę podczas czytania wierszy i oglądania ilustracji.
W podobny sposób działa aplikacja
„Ciocia Ada Czyta” – po zeskanowaniu strony książki z Wydawnictwa
Adamada zostanie odtworzone nagranie treści książki. W książkach do
nauki czytania Wydawnictwa Usborne aplikacja podpowiada prawidłową wymowę w języku angielskim.
Istnieje więcej niestandardowych pomysłów na książki. Dla tych, którzy
już czytają będą miłym dodatkiem.
Dla nieprzekonanych – mogą być
drzwiami do świata książek.
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Zapraszamy miłośników
mang
Wiemy, że wśród naszych Czytelników są wielbiciele mang, dlatego wychodząc naprzeciw
ich oczekiwaniom, utworzyliśmy w bibliotece
dział z mangami.
Dla osób, które pierwszy raz sięgają po tego typu publikacje
forma może być zaskoczeniem. Mangi wydawane są w
odcinkach (od kilku do kilkudziesięciu części). Czyta się
je od ostatniej strony do pierwszej, od prawej, do lewej,
z góry na dół. Dodatkowo drukowane są głównie w czerni
i bieli, nie licząc okładek.
Dziękujemy naszym wolontariuszkom za pomoc w wyborze tytułów. Na początek wybraliśmy 6 serii. Listę
będziemy uzupełniać o kolejne numery i tytuły.

#solidarnizukrainą / #солідарнізукраїною
Dla osób przybyłych z Ukrainy Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn przygotowała specjalną, bezpłatną ofertę:
• możliwość skorzystania ze stanowisk komputerowych
– pl. Poniatowskiego 42 (wejście od strony ronda)
∙ 1 stanowisko stacjonarne (ustawienia w jęz. polskim,
klawiatura z cyrylicą)
∙ 1 laptop (ustawienia w języku ukraińskim)
– pl. Poniatowskiego 42 (wejście od strony rynku)
∙ 1 stanowisko stacjonarne (ustawienia w jęz. polskim,
klawiatura z cyrylicą)
∙ 1 laptop (ustawienia w języku ukraińskim)
– Filia w Młochowie (ul. Mazowiecka 5c, 05–831
Młochów)
∙ 2 stanowiska stacjonarne (ustawienia w jęz. polskim,
klawiatura z cyrylicą)
• dostęp do WI-FI
• możliwość bezpłatnego wydrukowania lub skopiowania
dokumentów
• stanowisko wymiany książek (bookcrossing) w języku
ukraińskim dla dzieci i dorosłych
• na stronie internetowej biblioteki (www.biblioteka.
nadarzyn.pl) można znaleźć zbiór linków do materiałów w języku ukraińskim dla dzieci i dorosłych oraz
przydatnych do nauki języka polskiego
• osoby posiadające PESEL mogą zapisać się do biblioteki
i korzystać ze zbiorów na zwykłych warunkach
(zbiory w języku polskim i angielskim).
Przypominamy, że we współpracy z Gminnym Centrum Pomocy Ukrainie prowadzimy zbiórkę książek w języku ukraińskim
i materiałów plastycznych, które można przynosić do wszystkich naszych
placówek.
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Публіча бібліотека ґміни Надажин підготувала
спеціальну безкоштовну пропозицію для осіб, що
приїхали з України:
• можливість користування комп’ютерами
– пл. Понятовського 42 (вхід з боку дорожнього
кільця)
∙ 1 стаціонарне місце (налаштування польською
мовою, клавіатура з кирилицею)
∙ 1 ноутбук (налаштування українською мовою)
– пл. Понятовського 42 (вхід з боку ринкової площі)
∙ 1 стаціонарне місце (налаштування польською
мовою, клавіатура з кирилицею)
∙ 1 ноутбук (налаштування українською мовою)
– Відділ у Млохові (вул. Мазовецька 5c, 05–831
Млохув)
∙ 2 стаціонарні місця (налаштування польською
мовою, клавіатура з кирилицею)
• доступ до WI-FI
• можливість безкоштовного видруку або копіювання
документів
• місце обміну книжками (bookcrossing) українською
мовою для дітей та дорослих
• на сайті бібліотеки (www.biblioteka.nadarzyn.pl) можна знайти список лінків на матеріали українською
мовою для дітей та дорослих, а також придатних
для вивчення польської мови
• особи, що мають PESEL, можуть записатися
до бібліотеки і користуватися фондами на
звичайних умовах (фонди польською
та англійською мовами)
Нагадуємо, що у співпраці з Ґмінним
центром допомоги Україні ми проводимо збір книжок українською мовою,
а також матеріалів для творчих робіт, які
можна приносити до усіх наших відділів.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury

Pnioki, krzoki, ptoki
– to serdeczne i swojskie określenie od jakiegoś czasu funkcjonuje w Rozalinie. Określa
różne grupy mieszkanek i mieszkańców, kolejno: tych, którzy mieszkają tu od pokoleń,
tych, którzy zakorzenili się tu kilka lub kilkanaście lat temu i tych, którzy są tu od niedawna.
Czy wypada już nazwać się krzokiem, jeśli
mieszka się tu 5 lat? Czy jeśli żona czuje się
ptokiem, to mąż może być krzokiem? I czy
pniokiem jest ten, kto urodził się w Rozalinie,
choć ma 12 lat?

Te pytania i żywe dyskusje wokół nich towarzyszyły projektowi rezydencji animacyjnej, zrealizowanemu przez
Mazowiecki Instytut Kultury, który odbył się w Rozalinie
między czerwcem a wrześniem ubiegłego roku. Do wsi
przyjechała Magdalena Kreis, twórczyni, edukatorka i animatorka, mieszkająca na stałe we Wrocławiu. Podczas kolejnych wizyt u Agnieszki Palmowskiej, sołtyski Rozalina,
poznawała wieś i okolice. Animatorka wraz z sołtyską
wspólnie szukały też pomysłu na działanie, w które mogłaby się włączyć lokalna społeczność.
Tak pojawił się pomysł sesji zdjęciowej z literami, które
układają się w tytułowy napis „PNIOKI, KRZOKI, PTOKI”.
Zdjęcia autorstwa Weroniki Łucjan-Grabowskej powstały
w zorganizowanym w plenerze weekendowym studiu fotograficznym. Mąż fotografki Jakub, przygotował drewniane
litery. Oni także są mieszkańcami Rozalina i wystąpili
przed obiektywem. W sumie do zdjęć zapozowało ponad
dwieście osób.
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Po kilku miesiącach i pandemicznych przestojach,
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury odbędzie się wystawa
portretów mieszkanek i mieszkańców Rozalina.
Wernisaż 23 kwietnia 2022 r. o godz. 17.00.
Zapraszamy!
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Gminny Ludowy Klub Sportowy

Mistrz Polski w jiu-jitsu
Ciągle w to nie wierzę, ale tak
się stało – zdobyłem tytuł mistrza Polski w jiu-jitsu. Złoty
medal wagi ciężkiej w mojej
kategorii wiekowej – Master 3.
Byłem najstarszym uczestnikiem turnieju, a mimo to doświadczeni trenerzy
po całym wydarzeniu podchodzili do
mnie i z podziwem mówili o mojej
wydolności fizycznej. Byłem w stanie
cały czas uprawiać presję! Nie zostawiłem rywalom miejsca na żadną akcję.
Co jest tym ciekawsze, że do pierwszej
walki wyszedłem… bez rozgrzewki!
Jako trener, w sobotę i niedzielę pilnowałem swoich zawodników, którzy
na tych mistrzostwach zdobywali cenne
doświadczenia startowe lub też debiutowali, gdy nagle dostałem informację że czekają na mnie na weryﬁkacji!
Na ponad godzinę przed planowanym
startem! Szaleństwo! Gdyby nie moje
doświadczenie, to kto wie jak potoczyłby się pojedynek otwierający cały
turniej.
Niestety „skończyć” rywali mi się
nie udało, co oznacza, że nad tym

elementem walki należy popracować. Cieszę się natomiast, że treningi
z Adamem Grabowskim BJJ i Jarosławem Dementiewem przynoszą efekty.
Nie zostałem obalony na kolejnych
zawodach, a moja kontrola była nie do
przejścia! Dodatkowo, miłym aspektem
było spotkanie mojego pierwszego trenera od zapasów, Michała Stanisławskiego. Doceniam naprawdę i jestem
wdzięczny za liczne komplementy,

którymi trener mnie obsypał po tylu
latach, niezwykle to motywujące.
A jak już o podziękowaniach mowa –
Adam Grabowski oraz Jarosław Dementiew – dziękuję za przygotowania.
Bez waszej ciężkiej pracy w przekazywaniu wiedzy nie byłoby mnie tutaj.
Dziękuję również moim partnerom,
firmom: MANTO Polska / mantoshop.
pl Perzcourt – gym & fitness I.V. Clinic
Point Gbt Bud Cars Collection – Wypożyczalnia samochodów sportowych
i luksusowych TVB sp. z o.o. – bez ich
codziennego wsparcia nie mógłbym tak
przygotować się do zawodów. Dziękuję
też mocno mojemu uczniowi, Jakubowi
Szklarczykowi, który wsparł mnie na zawodach i stał w moim narożniku. Jest
również wielką częścią tego sukcesu!
A, właśnie. Wiem że niektórzy mogli
zwątpić we mnie po ostatnich występach. Mój przekaz powinien być oczywisty – to jeszcze nie koniec!
#bjj #jiujitsu #tournament #polishchampionships #brazilianjiujitsu
#bjjlifestyle
Tekst: Piotr „Kotlet” Kurkus
Foto by Borojitsu

Rozwiń z nami pewność siebie
Czy wiesz, że uprawianie sportu rozwija pewność
siebie?
Dzieci, które uprawiają np. siatkówkę czują się lepiej zarówno
fizycznie, jak i emocjonalnie. Stają się także bardziej pewne siebie
i wierzą w moc swoich umiejętności. Dlatego naszą misją jest
nie tylko rozwijanie zespołu wykwalifikowanych sportowców,
ale także dbanie o to, aby wszyscy zawodnicy byli pewni siebie,
szczęśliwi, zdrowi i świetnie się przy tym bawili.
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poczet królów polskich

Dwójki i trójki rozpoczęły rywalizację w Kinderze
Za nami I turniej eliminacyjny
Kinder.
Nasze zespoły zaprezentowały się dobrze i bardzo dobrze, w większości
przypadków utrzymując się w swoich
ligach lub je wygrywając.
Dwójki:
Pierwszy zespół wygrał bardzo wysoko swoje spotkania i zajął I miejsce

w I lidze. Równie dobrze w najwyższej
lidze spisał się drugi zespół, który zajął
w niej 3 miejsce i w I lidze się utrzymał.
Troszkę słabiej mogą wyglądać
wyniki pozostałych dwójeczek, ale
nie odzwierciedlają one ich dobrej
postawy na boisku, która zapewniła
im utrzymanie się w swoich ligach.
Trójki:
Pierwsza drużyna trójek, pomimo

kilku potknięć, zakończyła rywalizację na 3 miejscu i utrzymała się
w I lidze.
Drugi zespół, który dobrą grą podczas turnieju eliminacyjnego zapewnił
sobie start od II ligi, zanotował tylko
jedno zwycięstwo i niestety spada
ligę niżej.
Kolejny turniej już 27 kwietnia br.

Zajęcia dla dzieci i młodzieży z Ukrainy
Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież z Ukrainy na zajęcia sportowe,
które poprowadzi nasz nowy trener
Dmytro Varchenko.
Dmytro z wykształcenia jest fizjoterapeutą oraz nauczycielem akademickim wychowania fizycznego.
Zajęcia odbywać się będą we wtorki
i czwartki w hali Gminnego Ośrodka
Sportu w Nadarzynie przy ul. Żółwińskiej 41 w godzinach 16.00–17.30
Pierwsze zajęcia we wtorek
22 marca. Serdecznie zapraszamy!

Останні новини
Щиро запрошуємо дітей та молодь з України на спортивні заходи,
які проводитиме наш новий тренер
Дмитро Варченко.
За фахом Дмитро – фізіотерапевт
та викладач фізичного виховання.
Заняття відбуватимуться по
вівторках та четвергах у залі Муніципального спортивного центру в Надаржині за адресою вул.
Żółwińska 41 з 16:00 до 17:30 годин.
Перші заняття відбудуться у вівторок, 22 березня.
Ласкаво просимо!
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Kadetki GLKS Nadarzyn z awansem do półfinału
Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych
Znamy już 16 półfinalistów
Mistrzostw Polski Juniorek Młodszych, wśród których zaprezentują się nadarzynianki pod wodzą
trenera Michała Jagusiaka.
Nasze kadetki 11–13 marca powalczyły o ½ MP z sukcesem, przegrywając

zaledwie jeden mecz z gospodyniami
grupy I ćwierćfinału – UMKS MOS
Wola Warszawa, które również zakwalifikowały się do półfinałów.
Rywalizacja w półfinale Mistrzostw
Polski już w ostatni weekend marca, trzymajmy kciuki za pomyślność
dziewczyn, bo ducha walki na pewno
im nie zabraknie.

Wyniki rozgrywek:
GLKS Nadarzyn – UMKS MOS Wola
Warszawa – 0:3 (17:25, 16:25, 15:25)
GLKS Nadarzyn – UKS Volley 34 Łódź
3:2 (25:22, 22:25, 22:25, 25:16, 15:12)
GLKS Nadarzyn – MKS Avia Świdnik
3:1 (24:26, 25:12, 25:11, 25:17)
GLKS Nadarzyn – UKS MKS Wybicki
Kielce 3:0 (25:18, 25:14, 25:12).

Zdrowych, spokojnych i pogodnych Świąt Wielkanocnych
życzą
Zarząd Klubu GLKS Nadarzyn wraz z trenerami i zawodnikami
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie
Każdego dnia udaje się nam
dołożyć cegiełkę do wspólnych
działań mieszkańców, władz
samorządowych i wszystkich
zaangażowanych w pomoc naszym gościom z Ukrainy.

Solidarni z Ukrainą
Od pierwszych dni po wybuchu wojny
i w związku z przyjmowaniem rodzin
uchodźców przez mieszkańców naszej gminy oraz przygotowywaniem
transportów na Ukrainę druhowie
OSP Nadarzyn aktywnie włączyli się
we współpracę w ramach Gminnego
Centrum Pomocy Ukrainie.

Ponadto nasza jednostka, w odpowiedzi na apel Komendanta Głównego
PSP, przygotowała i przekazała do
Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie niezbędny sprzęt dla strażaków
z Ukrainy.
13 marca gościliśmy strażaków
z Niemiec, którzy pokonali 2536,9
km, do Nadarzyna i z powrotem, z darami dla uchodźców z Ukrainy. Po
wspólnym rozładowaniu dwóch tirów
pomocy rzeczowej w magazynach

Gminnego Centrum Pomocy Ukrainie, udaliśmy się do naszej remizy,
gdzie zaprezentowaliśmy sprzęt jakim
dysponujemy oraz pochwaliliśmy się
naszą Izbą Tradycji, w której opowiedzieliśmy historię naszej jednostki.
Bardzo dziękujemy za okazaną pomoc
Feuerwehr Willich.
Krzysztof Hamernik
OSP Nadarzyn
Tekst i fot. OSP Nadarzyn

Zdrowych, pełnych miłości
nadziei oraz bezpiecznych
Świąt Wielkanocnych
życzą druhny i druhowie
OSP Nadarzyn
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