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Wiadomości Nadarzyńskie

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Szanowni Mieszkańcy! Przyjacie-
le Naszej Gminy!

Jak wynika z danych sanepidu, 
które na bieżąco monitorujemy  
i analizujemy liczba osób z po-
zytywnym wynikiem w kierunku 
SARS-CoV-2 w ciągu ostatniego 
tygodnia na terenie naszej Gminy 
uległa podwojeniu. Dziś to już po-
nad 50 osób oraz ponad 100 w kwa-
rantannie.

Dbając o swoje zdrowie i zdrowie 
innych pamiętajmy o zasadzie: Dy-
stans – Dezynfekcja – Maseczka.

Wszystkie ważne informacje,  
z telefonami i adresami gdzie szukać 
pomocy w trakcie kwarantanny, izo-
lacji, czy w przypadku występowa-
nia objawów choroby znajdą Pań-
stwo na stronie Facebooka Urzędu 
Gminy, Gminnego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Straży Gminnej oraz 
na plakatach rozwieszonych na ta-
blicach ogłoszeń w poszczególnych 
sołectwach. Znajdą je również Pań-
stwo w tym wydaniu wiadomości.

Pamiętajmy, że łatwiej w tym 
trudnym czasie pokonać piętrzące 
się przeszkody będzie nam Razem  
i Solidarnie. Zwróćmy uwagę  
i otoczmy sąsiedzką opieką szcze-
gólnie osoby starsze, samotne, nie-
pełnosprawne oraz znajdujące się  
w kwarantannie lub izolacji.

Zachęcam do załatwiania spraw  
w Urzędzie Gminy i innych jednost-
kach gminnych telefonicznie lub za 
pośrednictwem internetu.

Najważniejszym działaniem na 
ten czas dla naszego samorządu jest 
zadbanie o zdrowie i dostęp do usług 
zdrowotnych dla naszych miesz-
kańców. W październiku wsparli-
śmy ośrodki zdrowia w Nadarzynie  
i Młochowie sumą 264 tysięcy 
złotych. Za te pieniądze dyrekcja 
naszego podstawowego zakładu 
opieki zdrowotnej przeprowadziła 
ponad 1100 darmowych szczepień 
przeciwko grypie dla seniorów 69+,  
a dla wszystkich pozostałych miesz-
kańców po preferencyjnej cenie  
5 złotych. W sumie w tym progra-
mie szczepionki przeciwko grypie 
zaaplikowano 1850 mieszkańcom 
naszej Gminy.

Pozostała część kwoty ma być 
przeznaczona na wydłużenie czasu 
pracy obu ośrodków, środki ochro-
ny osobistej dla pracowników oraz 
znalezienie dodatkowej kadry me-
dycznej w celu utworzenia trzecie-
go punktu medycznego w Gminie 
Nadarzyn. Dyrekcja naszego ZOZ-u 
wraz władzami gminy planuje także 
otwarcie punktu pobrań wymazów 

do testów genetycznych w kierunku 
SARS-CoV-2, co naszym mieszkań-
com ułatwi dostęp do diagnostyki.

Problemy finansowe samorządów 
spowodowane kryzysem, a także ro-
snącymi kosztami utrzymania infra-
struktury czy nowymi nakładanymi 
przez rząd obowiązkami bez ich od-
powiedniej finansowej rekompen-
saty odbijają się na możliwościach 
inwestycyjnych gmin. Te problemy 
nie ominęły i naszego samorzą-
du. Pomimo tego już dziś możemy  
z dumą poinformować, że w całym 
niezwykle trudnym 2020 roku zre-
alizujemy ponad 90% z zaplanowa-
nych inwestycji. „Lwią” część środ-
ków pochłonęły działania związane  
z remontami i przebudową dróg 
gminnych. Wiele z nich zyskały nie 
tylko nową podbudowę, nawierzch-
nię i pobocza. Wzbogaciły się one 
także o nowe ciągi pieszo – rowe-
rowe, oświetlenie, odwodnienie, 
przystanki autobusowe czy orga-
nizację ruchu. Taki kompleksowy 
„lifting” zrealizowaliśmy w tym 
roku na ulicach: Promyka, Łącznej 
i Malowniczej w Urzucie, Wierzbo-
wej, Przejazdowej i Sienkiewicza  
w Nadarzynie, Jodłowej w Strze-
niówce, Ogrodniczej w Wolicy, Po-
ranka w Kajetanach

Nawierzchnie kilkunastu innych 
dróg gminnych zostały w tym roku 
utwardzone masą bitumiczną (de-
strukt) inne zyskały oświetlenie 
uliczne, ciągi pieszo – rowerowe 
lub odwodnienie pasa drogowe-
go w tym m.in.: Cicha, Rodzinna, 
Diamentowa, Jagodowa, Bałtycka, 
Bursztynowa, Tarczyńska, Ogrodo-
wa, Grodziska, Cygańska, Tatara-
ków, Górna Romantyczna i wiele 
innych. Mogę obiecać, że te działa-
nia będziemy kontynuowali w ko-
lejnych latach. Po prostu nie da się 
wykonać wszystkiego naraz.

Pracy starczy dla kilku pokoleń 
urzędników, że o kolejnych wójtach 
nie wspomnę.

W październiku mieliśmy Dzień 
Edukacji Narodowej. Z tej okazji 
wszystkim nauczycielom i pracow-
nikom szkoły życzę nie tylko wy-
trwałości, cierpliwości i satysfak-
cji. Przede wszystkim życzę Wam 
abyście w każdym swoim uczniu 
potrafili dostrzec potencjał i aby 
wasi uczniowie widzieli w Was  
i potrafili docenić nie tylko do-
brych pedagogów, ale też przy-
jaciół. Wówczas wytrwałość zo-
stanie nagrodzona, a satysfakcja  
w pełni osiągnięta. Wszystkim zaś 

życzę szybkiego powrotu w mury 
placówek oświatowych, spokojnej  
i bezpiecznej pracy.

W ostatnim czasie trudna sytu-
acjaw kraju eskaluje i wydaje się, że 
wymyka sięspod kontroli. Nie bra-
kuje zagrożeń spowodowanych tra-
giczną sytuacją w ochronie zdrowia, 
kolejnymi decyzjami związanymi  
z zamykaniem różnych gałęzi go-
spodarczych, ograniczeniami swo-
bód obywatelskich, niszczenia 
długoletnich, społecznych kom-
promisów. To wszystko niepokoi, 
stresuje i prowadzi do społecznych 
frustracji.

Nie pomagają działania oraz wy-
powiedzi polityków, tak chętnie pre-
zentowane przez media, które tylko 
powodują eskalację konfliktów  
i jeszcze większą frustrację i zdener-
wowanie.

Każdy rozsądny obywatel wie, 
że wisi nad nami widmo konfliktu 
religijnego i światopoglądowego,  
a od tego już tylko krok do woj-
ny domowej. Pamiętajmy, że bez 
względu na poglądy i ci z lewej i ci 
z prawej strony w większości zasłu-
gują na szacunek.

Głęboko wierzę, że w żadnej z na-
szych czterech parafii nie dojdzie do 
sytuacji, w których będą podejmo-
wane próby zakłócenia mszy świę-
tej, choćby z tego powodu, że Nasze 
Świątynie były wolne w ostatnich 
latach od polityki i służyły jedynie 
wiernym do realizacji swoich reli-
gijnych potrzeb.

Każdy ma prawo do manifesto-
wania swoich poglądów i obrony 
swoich obywatelskich praw. Jednak 
wybór miejsca i formy protestu jest 
także miarą naszego człowieczeń-
stwa, miarą dojrzałości obywatel-
skiej i miarą poszanowania demo-
kratycznych norm.

Wszyscy jesteśmy sąsiadami!
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Drogi

Kanalizacja

Oświetlenie

Referat Inwestycji

Szanowni Państwo,

W związku z sytuacją epidemiczną, mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie mieszkańców,  ob-
chody Święta Odzyskania Niepodległości w Gminie Nadarzyn, tym roku będą w zmienionej formie.  
O godz. 10.30 w kościele parafialnym pw. św. Klemensa odbędzie się Msza św. w intencji Ojczy-
zny. Po niej delegacja samorządu lokalnego w imieniu całej społeczności Gminy Nadarzyn złoży 
wiązanki pod krzyżem z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz pod obeliskiem ku czci 
poległych za Ojczyznę w latach 1914 - 1920.

Zachęcamy do wywieszenia w tym dniu flag państwowych. 

O b c h o d y  1 1  L i sto p a d a

Z uzyskanych oszczędności udało się w tym roku 
wykonać oświetlenie ulicy Bałtyckiej w Starej Wsi.  
W najbliższym czasie lampy pojawią się także nad czę-
ścią ulicy Górnej w Ruścu od Szczęśliwej do Osiedlo-
wej. 

Gmina zawarła porozumienie z firmą PLJ i wykorzy-
stując jej infrastrukturę zawiesi oświetlenie na słupach 
światłowodowych.

Wolica, ul. Ogrodowa - została położona nawierzch-
nia z destruktu. Obecnie trwają prace związane z re-
gulacją studzienek i przygotowaniem do wykonania 
poboczy.

W przyszłym roku przy sprzyjającej pogodzie ulica 
zostanie utwardzona emulsją utrwalającą.

Trwają prace przy ul. Grodziskiej w Starej Wsi. 
Związane są one z budowaną przez samorząd Gminy 
Nadarzyn ścieżką rowerową i kanalizacją sanitarną.
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C O V I D  1 9
Od 24 października 

 Gmina Nadarzyn jest  
w czerwonej strefie

  
Wprowadzono następujące  

zasady i ograniczenia:

• w klasach 4-8 szkół podstawowych 
nauka w trybie zdalnym, podobnie  
w przypadku szkół wyższych i ponad-
podstawowych

• osoby do 16. roku życia w godzi-
nach 8.00-16.00 muszą przemieszczać 
się pod opieką dorosłego

• wydarzenia sportowe - bez udzia-
łu publiczności, kulturalne - do 25% 
udziału publiczności

• zawieszenie działalności basenów, 
siłowni

• zakaz działalności stacjonarnej loka-
li gastronomicznych - tylko na wynos

• w placówkach handlowych - 5 osób 
na 1 kasę do 100 mkw., powyżej 100 
mkw. - 1 osoba na 15 mkw.

• 50% miejsc siedzących lub 30% 
wszystkich miejsc zajętych w transpor-
cie publicznym

• zawieszenie działalności sanatoriów

• ograniczenie spotkań do 5 osób spo-
za gospodarstwa domowego

• ograniczenie przemieszczania się 
osób 70+ (z wyłączeniem czynności za-
wodowych, potrzeb życia codziennego, 
uczestniczenia w sprawowaniu kultu re-
ligijnego)

PAMIĘTAJMY O OBOWIĄZKU

• Noszenia maseczek  
w przestrzeni publicznej
• Zachowania dystansu
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Pomoc osobom starszym, samotnym i niepełnosprawnym
W celu udzielenia niezbędnych informacji osobom, które potrzebują pomocy,  

zwłaszcza ludziom starszym, samotnym i niepełnosprawnym  
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie przypomina  

o dodatkowych numerach telefonu:
501 642 417 - czynny w godz. 8.00 – 16.00

508 686 471 - dla osób przebywających w kwarantannie
Przypominamy: jeżeli jesteś osobą samotną, wymagasz pomocy  

w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, wykupieniu leków, 
 bądź znasz osobę potrzebującą pomocy, zadzwoń do:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, 
 tel. (22) 739 73 20, pon. - pt. w godzinach 10.00 - 12.00.

Straży Gminnej w Nadarzynie, tel. (22) 720 08 67, pon. - pt. w godz. 10.00 - 15.00.
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, tel. 502 891 926, pon. - pt. w godz. 10.00 - 12.00.

Caritas przy Parafii w Nadarzynie tel.728 947 323

BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTÓW
Przewodnicząca, Z-ca Przewodniczącej, Członkowie GKRPA, 

 Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień: tel.22 729-82-74, wtorki 16.15-18.00
Psycholog tel.22 729-82-74 zapisy: środy 17.00-19.30; piątek 11.30-14.00

Terapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 
Mediator: zapisy 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.
Psycholog: tel. 514-778-218 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-15.00 

Psycholog dziecięcy: zapisy tel. 22 739 73 11. od poniedziałku do piątku  
w godzinach 10.00 –12.00 w Sekcji Wsparcia Rodziny GOPS.

Szanowni Państwo, niezwykle budujące jest, że w tak  trudnym czasie możemy  
na siebie liczyć. Zgłaszają się do nas kolejne osoby – wolontariusze – gotowi do 

niesienia pomocy. Jesteśmy Wszystkim bardzo wdzięczni i informujemy,  
że będziemy prosili Was o zadeklarowaną pomoc w miarę potrzeb.

G O P S  N A D A R Z Y N

P r o g r a m  „ W S P I E R A J  S E N I O R A ”
22 505 11 11 

Dedykowana infolinia dla seniorów
Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia. Dzwoniąc numer telefonu, 

 osoby starsze mogą poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu,  
a które utrudnione są przez panującą pandemię. Mowa m.in. o zakupach spożywczych, 

zaopatrzeniu w leki czy dostarczeniu artykułów higienicznych. Osoby korzystające  
ze wsparcia pokrywają koszty zakupów, natomiast udzielenie pomocy w formie  

zrobienia i dostarczenia zakupów jest bezpłatne.
Szczegóły Programu Wspieraj Seniora:

https://www.gov.pl/web/rodzina/razem-w-walce-z-koronawirusem-rzad-uruchamia-
solidarnosciowy-korpus-wsparcia-seniorow

https://wspierajseniora.pl/
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Zasiłek dla rodziców lub opiekunów dziecka na 
częściowe pokrycie wydatków związanych z jego 
utrzymaniem.

Wysokość zasiłku rodzinnego  
wynosi miesięcznie:

• 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku 
życia;

• 124,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia 
do ukończenia 18 roku życia;

• 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia 
do ukończenia 24 roku życia.

Komu przysługuje:
• obojgu rodzicom dziecka lub jednemu z nich,
• opiekunowi prawnemu dziecka,
• opiekunowi faktycznemu dziecka (tzn. osobie fak-

tycznie się nim opiekującej, jeżeli wystąpiła do sądu ro-
dzinnego o adopcję tego dziecka),

• osobie uczącej się, pełnoletniej, która 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:
• do ukończenia przez dziecko 18 lat lub nauki w szko-

le (w takim przypadku maksymalnie do czasu ukończe-
nia przez nie 21 lat),

• w przypadku dziecka niepełnosprawnego do ukoń-
czenia przez nie 24 lat - jeżeli kontynuuje ono naukę  
w szkole lub w szkole wyższej,

• w przypadku osoby pełnoletniej niebędącej na utrzy-
maniu rodziców do ukończenia przez nią 24 lat - jeżeli 
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 

przekracza kwoty 674 zł w przeliczeniu na osobę.
Natomiast w przypadku gdy członkiem Państwa rodzi-

ny jest dziecko niepełnosprawne lub w przypadku niepeł-
nosprawnej osoby uczącej się, jeżeli:

• miesięczny dochód rodziny lub takiej osoby nie prze-
kracza kwoty 764 zł w przeliczeniu na osobę.

Warto wiedzieć, że:
• zasiłek rodzinny, jak wszystkie świadczenia rodzinne, 

jest wolny od podatku dochodowego,
• spełnienie kryterium dochodowego jest warunkiem 

niezbędnym do przyznania zasiłku rodzinnego, prosimy 
jednak pamiętać, że nie jedynym. Zasiłek taki nie będzie 
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 przysługiwać będzie 

od miesiąca, w którym złożyliście Państwo wniosek  
o ustalenie prawa do tego zasiłku z prawidłowo wypeł-
nionymi dokumentami, do końca danego okresu zasiłko-
wego.

- Prawo do zasiłku rodzinnego przysługiwać będzie na 
okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 paździer-
nika następnego roku kalendarzowego.

Mając prawo do zasiłku rodzinnego możecie  
Państwo ubiegać się o następujące 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 rodzinne-

go,
• matka dziecka nie później niż od 10 tygodnia ciąży do 

dnia porodu pozostawała pod opieką medyczną (waru-
nek ten nie dotyczy oczywiście osób będących prawnymi 
albo faktycznymi opiekunami 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 dzieckiem  
w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
To dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem dla jego 

mamy, taty lub opiekuna, przebywających na urlopie 
wychowawczym na to dziecko, z minimum sześciomie-
sięcznym 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 opieko-
wania się jednym dzieckiem,

• 36 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opieko-
wania się więcej niż jednym dzieckiem urodzonym pod-
czas jednego porodu,

• 72 miesięcy kalendarzowych – w przypadku opieko-
wania się dzieckiem niepełnosprawnym (z orzeczeniem 
o niepełnosprawności lub znacznym jej stopniu).

Dodatek z tytułu samotnego  
wychowywania dziecka

To dodatek dla samotnie wychowujących dziecko ro-
dziców lub jego opiekunów, którym nie przysługują na 
to dziecko świadczenia alimentacyjne, a także dla osób 
uczących się, do ukończenia przez nie 24 lat, których 
oboje rodzice nie żyją.

Dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego 
wychowywania dziecka przysługuje w wysokości 193 zł 
miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 386 zł na 
wszystkie dzieci.

W przypadku dziecka legitymującego się orze-
czeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem  
o znacznym stopniu niepełnosprawności kwotę do-
datku zwiększa się o 80 zł na dziecko, nie więcej jed-
nak niż o 160 zł na wszystkie dzieci.

Dodatek ten może być przyznany maksymalnie na 
dwoje dzieci.

Za s i ł e k  ro d z i n n y
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Opracowanie:  Krystyna Masłowska, Dyrektor GOPS w Nadarzynie

Prosimy pamiętać, że dodatek nie przysługuje, jeże-
li osoba ubiegająca się o niego nie jest osobą samotnie 
wychowującą dziecko w rozumieniu ustawy o świad-
czeniach rodzinnych. Za osobę samotnie wychowującą 
dziecko uważa się: pannę, kawalera, wdowę lub wdow-
ca, a także osobę pozostającą w separacji orzeczonej pra-
womocnym wyrokiem sądu i osobę rozwiedzioną (która 
żadnego dziecka nie wychowuje z jego rodzicem).

Dodatek z tytułu wychowywania  
dziecka w rodzinie wielodzietnej

To dodatek dla rodziców lub opiekunów na dzieci 
wychowywane w rodzinie wielodzietnej, a więc takiej,  
w której jest ich więcej niż dwoje.

Dodatek przysługuje na trzecie i następne dzieci upraw-
nione do zasiłku rodzinnego w kwocie 95 zł miesięcznie.

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji 
dziecka niepełnosprawnego

To dodatek dla rodziców lub opiekunów niepełno-
sprawnego dziecka oraz niepełnosprawnych osób uczą-
cych się na częściowe pokrycie zwiększonych wydatków 
związanych z ich rehabilitacją i kształceniem.

Przysługuje na dziecko:
• z orzeczeniem o niepełnosprawności - do ukończenia 

przez nie 16 lat lub;
• z orzeczeniem o umiarkowanym lub o znacznym 

stopniu niepełnosprawności, również po skończeniu 16 
lat, ale maksymalnie do ukończenia 24 roku życia.

Wysokość dodatku:
• 90 zł miesięcznie na dziecko do 5 roku życia;
• 110 zł miesięcznie na dziecko pomiędzy 5 a 24 ro-

kiem życia.

Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko  
nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
To dodatek dla rodziców lub opiekunów dziecka oraz 

osób uczących się na częściowe pokrycie wydatków 
związanych z nauką w szkole poza miejscem swojego 
zamieszkania w sytuacji dojeżdżania do niej lub zamiesz-
kania w miejscowości, w której się ona znajduje.

Wysokość dodatku:
• 113 zł miesięcznie na dziecko w przypadku zamiesz-

kania w innej niż swoje miejsce zamieszkania miejsco-
wości, w której znajduje się szkoła.

Prosimy pamiętać, że w tym przypadku dodatek ten nie 
będzie przysługiwać, jeżeli dziecko nie jest tymczasowo 
zameldowane w bursie, 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 (ponadpodstawowej lub 
artystycznej o poziomie ponadpodstawowym) ze swoje-
go miejsca zamieszkania.

Dodatek ten przysługuje w czasie trwania roku szkol-
nego, czyli przez 10 miesięcy od września do czerwca 
następnego roku kalendarzowego.

Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego
To dodatek dla rodziców lub opiekunów 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.

Sekcja Świadczeń GOPS w Nadarzynie

Solidarni ze smakiem
W związku z COVID-19 i obowiązującymi zasadami oraz  

ograniczeniami, przygotowaliśmy zestawienie czynnych restauracji,  
barów i innych lokali gastronomicznych z terenu naszej gminy, 

 w których można zamawiać jedzenie. Obecność w spisie  
jest bezpłatna, a powstał on jako forma pomocy gastronomii.  

Właścicieli lokali prosimy o zgłaszanie się e-mail:
promocja@nadarzyn.pl.  

Was, drodzy mieszkańcy zachęcamy do zamawiania  
posiłków na wynos i wspierania 

 lokalnych przedsiębiorców.

Aktualne zestawienie lokalnej gastronomii znajduje  
się stronie Gminy Nadarzyn  

www.nadarzyn.pl w zakładce Info/Jedzenie na wynos
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14 października 2020 r. Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn wręczył wyróżniającym się  
w pracy nauczycielom, pracownikom administracji i obsługi oraz dyrektorom oświatowych  placó-
wek publicznych nagrody w imieniu samorządu Gminy Nadarzyn z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

Tradycyjnie w części szkół i przedszkoli odbyło się pasowanie na ucznia klasy pierwszej i przed-
szkolaka.

 
Pracownikom oświaty życzymy wytrwałości i cierpliwości w tym trudnym czasie, 

 a pierwszoklasistom gratulujemy rozpoczęcia edukacji.
red.

19 października w Urzędzie 
Gminy Nadarzyn odbyło się spo-
tkanie, podczas którego 

Dariusz Zwoliński wójt gminy 
Nadarzyn i przedstawiciele Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nadarzynie podziękowali wo-
lontariuszom za wsparcie w trak-
cie pandemii koronawirusa. Oka-
zana pomoc jest niezwykle cenna. 
Wolontariusze zaangażowali się 
w szycie maseczek, dostarczanie 
ich do gospodarstw domowych 
i wsparcie dla osób przebywają-
cych na kwarantannie.

Podczas spotkania Wójt Gminy 
Nadarzyn podkreślał zaangażo-
wanie w walce z koronawirusem 
i pomoc dla potrzebujących ze 
strony Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury, Straży Gminnej, Ko-
misariatu Policji w Nadarzynie, 

OSP Nadarzyn, OSP Młochów, 
Caritas w Nadarzynie. Wszyscy 
podjęli działania na rzecz lokal-
nej społeczności. Wójt Dariusz  
Zwoliński zwrócił uwagę na 

ogromny nakład pracy, zaanga-
żowanie i wrażliwość pracowni-
ków Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej.

red.

Podziękowania dla wolontariuszy

Dzień Edukacji  Narodowej

Wyróżnieni pracownicy z LO w Nadarzynie Wyróżnieni pracownicy z SP w Kostowcu

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

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

w samorządowej telewizji  iTVNadarzyn
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Maseczki i środki do dezynfekcji 
rąk zaczęłam kupować w marcu… 
2018 roku, czyli w czasach, kiedy 
nikomu z nas nawet się nie śniło  
o covidzie-19. Powodem była cięż-
ka choroba bliskiej mi osoby oraz 
związana z nią uciążliwa terapia 
dramatycznie obniżającą odpor-
ność. Już wówczas zdarzało mi się 
zostawiać zakupy pod drzwiami  
w razie jakichkolwiek wątpliwości, 
co do własnego stanu zdrowia. Dla-
tego nigdy nie miałam problemu  
z wkładaniem maseczki w sklepie, 
w środkach komunikacji publicz-
nej, w urzędzie, na koncercie czy 
nawet na zatłoczonej ulicy. Zdaję 
sobie sprawę, że nie wszyscy lu-
dzie z obniżoną odpornością mają 
na tyle komfortową sytuację, że 
ma im kto robić zakupy, i że dla 
niektórych nawet zwykłe przezię-
bienie może stać się zagrożeniem,  
a co dopiero covid. Nie chcę też, 
siedząc np. na widowni bez ma-
seczki narażać placówki, w której 
goszczę na kłopoty wynikające  
z niedopilnowania przepisów. Ta-
kie podejście wynika być może  
z faktu, że sama pracuję w instytu-
cji kultury. 

Tak, na mój stosunek do wiru-
sa mają wpływ (między innymi) 
osobiste doświadczenia, mój wła-
sny „punkt siedzenia” i nie sadzę, 
żebym była w tym odosobniona. 
Ale przynajmniej jestem świadoma 
tych osobistych uwarunkowań, któ-
re zniekształcają a zarazem wzbo-
gacają mój ogląd rzeczywistości.

Prawdą jest, że wiele rozwiązań 
i przepisów uważam za absurdalne, 
czasem wręcz szkodliwe. Zdaję też 
sobie sprawę z wątpliwości doty-
czących legalności pewnych rozpo-
rządzeń, a także z tego, że bywają 
wykorzystywane w niewłaściwy, by 
nie powiedzieć haniebny, sposób, 
np. do represjonowania niektórych 
obywateli. Tak się składa, że i taką 
sytuację miałam wśród bliskich, 
o czym wiedzą zapewne znajomi, 
którzy śledzili mojego facebooka  
w sierpniu. Nie uważam jednak, 
żeby zwalniało mnie to z empatii 
i prób racjonalnego ogarnięcia sy-
tuacji. Strategia „Na złość mamie 
odmrożę… komuś (prawdopodob-
nie słabszemu) uszy, a przy okazji 
może również sobie” kompletnie 
do mnie nie przemawia.

Mam świadomość trudnej sytu-
acji osób, które maseczek z jakiś 
powodów nosić nie mogą, bo prze-
cież nie ma możliwości, żeby ten 
fakt ukryć, żeby się nie wyróżnić  
w tłumie. Może jakimś rozwiąza-
niem byłyby w tej sytuacji przy-
łbice? Nie wiem. Pozostawię to 
specjalistom. Myślę jednak, że 
gdyby kwestia maseczek nie nabra-
ła ideologicznego wymiaru, takim 
ludziom byłoby dużo łatwiej. We-
dług mnie najbardziej szkodzą im 
ci, którzy publicznie kpią z „covi-
dian” i „kagańców”. Efekt jest taki, 
że wszystkie osoby, które nie zasła-
niają ust i nosa kojarzą się przede 
wszystkim z takimi właśnie „bo-
jownikami”.

Wiem, że trudno odróżnić fake 
newsy od newsów w zalewie wia-
domości, które do nas docierają 
każdego dnia. Nieustannie podej-
muję ten wysiłek, by nie ulec po-
kusie uznania każdego zgodnego  
z moimi poglądami newsa za praw-
dę objawioną.

Włączam myślenie, jak radzą 
niektórzy. I cóż, zrobiwszy to 
stwierdzam, że teoria o wszech-
światowym spisku obejmującym 
wszelkie warstwy społeczeństwa: 
począwszy od przywódców państw, 
poprzez władze lokalne, skoń-
czywszy na lekarzach i pacjentach  
w szpitalach, kłóci się z moim ro-
zumieniem racjonalnego myśle-
nia. Moje osobiste doświadczenie 
również (niestety) wskazuje na to, 
że koronawirus SARS-CoV-2 ist-
nieje. W kręgu znajomych osób 
coraz więcej zachorowań i śmierci  
z powodu COVID-19. Nie będę 
więc kpić z pandemii choćby z sza-
cunku dla ich cierpienia.

Kwestię sensowności noszenia 
maseczek rozstrzygają, jak na mój 
rozum, między innymi takie kwe-
stie jak kropelkowa droga rozno-
szenia wirusa i przykład chirurgów, 
którzy podczas operacji zasłaniają 
nos i usta. I robili to również przed 
pandemią. Przecież nie po to, żeby 
utrudniać sobie pracę.

Reasumując, narzędzia jakich 
używam, żeby nie dać się zwario-
wać w tym całym chaosie poznaw-
czym to:

- empatia,
- tzw. zdrowy rozum albo racjo-

nalne myślenie,

- weryfikowanie źródeł, jeśli jest 
to możliwe, a czasem jest,

- wzgląd na osobiste doświadcze-
nia, ze świadomością ich jednost-
kowości.

Ciekawa jestem jak Wy sobie ra-
dzicie?

I jeszcze… tak sobie myślę: za-
miast wywieszać maseczki na 
sztandary i pozwalać, by po raz 
kolejny nas podzielono, lepiej wy-
łuskać te sprawy, które zagrażają 
większości z nas, niezależnie od 
tego, po której z wielu stron się 
znajdujemy i skupić się na tym, co 
naprawdę zagraża naszym prawom 
obywatelskim. A są one niestety 
coraz częściej łamane. Mam wręcz 
wrażenie, że ta maseczkowa wojna 
to kolejny sposób, żeby odwrócić 
uwagę, od tego, co naprawdę istot-
ne. No tak wiem, że ta idea z zako-
pywaniem podziałów (nawet tych 
maseczkowych) jest nieco ideali-
styczna, ale pomarzyć można.

Dorota Suwalska
Facebook -  wpis z dnia 23.10.2020 r.

* tytuł nadany  przez redakcję

„Maseczki - test empatii” *
wpis z facebooka Doroty Suwalskiej - pisarki, instruktorki NOK

Na zdjęciu: dawny strój chirur-
ga pracującego podczas epide-
mii. Eksponat z wystawy „Pro-
fesjonalne zabawy z ciałem”  
z 2016 roku zorganizowanej we 
fromborskim Muzeum Koperni-
ka, dział historii medycyny, czyli  
w Szpitalu Św. Ducha i opowiada-
jącej o historii chirurgii.
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Chcesz zapytać o spis rolny? 
 Zadzwoń!

Od 17 sierpnia pod numerem 
 22 279 99 99  
będzie działać  

specjalna infolinia  
Powszechnego Spisu 

 Rolnego 2020.

Trwający Powszechny Spis 
Rolny to wyjątkowy czas próby 
dla statystyki publicznej. Aktu-
alnie najważniejszym zadaniem 
jest zapewnienie bezpieczeństwa 
rachmistrzom i rolnikom w cza-
sie pandemii. Nie zapominamy 
również o gromadzonych da-
nych.

Po pierwsze - człowiek
Ze względu na stan zagroże-

nia zdrowotnego Centralne Biuro 
Spisowe wstrzymało na począt-
ku października możliwość kon-
taktów bezpośrednich rachmi-
strzów  spisowych z respondentami  
w gospodarstwach  rolnych. Jed-
nak ze względu na liczne sygnały 
zgłaszane przez rolników czekają-
cych na wizytę rachmistrzów oraz 
gotowość pracowników statystyki 
do służby w warunkach zwięk-
szonego zagrożenia, Centralne 
Biuro Spisowe dopuściło możli-
wość realizacji od 10 październi-
ka wywiadów bezpośrednich. Tro-
ska o bezpieczeństwo rachmistrzów  
i rolników spowodowała wprowa-
dzenie szczególnych zasad w kon-
taktach z respondentami. Masecz-
ki, żele i wywiady na otwartym 
terenie stały się już normą.

Użytkownik gospodarstwa rol-
nego, który ze względu na sytuację 
epidemiczną wyraża obawę przed 
bezpośrednim kontaktem, powi-
nien przekazać rachmistrzowi nr 
telefonu w celu odbycia obowiąz-
kowego wywiadu.

Po drugie - ochrona danych
Informacje o jednostkowych go-

spodarstwach rolnych zebrane pod-
czas Powszechnego Spisu Rolnego 

NIE BĘDĄ NIGDZIE  
I NIKOMU UDOSTĘPNIANE!
Gwarantują to zarówno rygo-

rystyczne procedury prawne, jak  
i nowoczesna infrastruktura informa-
tyczna statystyki publicznej.

Zgodnie z ustawą o statystyce 
publicznej informacje statystyczne 
dotyczące pojedynczego gospodar-
stwa podlegają bezwzględnej ochro-
nie. Dane te mogą być wykorzy-
stywane wyłącznie do opracowań, 
zestawień i analiz statystycznych  
w formie zbiorczej. Udostępnianie 
lub wykorzystywanie tych danych 
dla innych celów niż podane w usta-
wie jest zabronione (tajemnica staty-
styczna).

Powyższy zapis oznacza, że

DANYCH ZEBRANYCH OD 
UŻYTKOWNIKA  

GOSPODARSTWA NIE  
MOŻNA UDOSTĘPNIAĆ 

NIKOMU 
 – nawet organom ścigania  

i prokuraturze!!!

Zapis o tajemnicy statystycznej 
obowiązuje też wszystkich rach-
mistrzów! Przed podjęciem pra-
cy przy spisie rolnym złożyli oni 
przysięgę, w której zobowiązali się 
do przestrzegania tajemnicy staty-
stycznej. Jej złamanie grozi poważ-
nymi konsekwencjami prawnymi 
- nawet karą pozbawienia wolności 
do lat 3!

Bezpieczne metody zbierania 
i przechowywania danych. Dane 
spisowe są zbierane w sposób gwa-
rantujący ich bezpieczeństwo. Za-

równo samospis internetowy, jak  
i spis przez telefon, odbywają się 
za pośrednictwem nowoczesnych  
i odpowiednio zabezpieczonych 
systemów teleinformatycznych.

Bezpieczne są też dane zgroma-
dzone i przechowywane w bazach 
statystyki publicznej. Dostęp do 
nich mają jedynie upoważnieni 
pracownicy statystyki publicznej. 
Podmiotom zewnętrznym te dane 
są przekazywane jedynie w formie 
zbiorczej, gdzie nie można ziden-
tyfikować pojedynczego gospodar-
stwa.

Warto więc porzucić wszelkie 
wątpliwości związane z bezpie-
czeństwem udziału w spisie rolnym 
i wypełnić obowiązek „spisania 
się” jak najszybciej.

Więcej informacji: 
 https://spisrolny.gov.pl/

S p i s  ro l ny -  b ez p i e cze ń st wo l u d z i  
i  d a nyc h  to p r i o r y tet !



10 (257) październik 2020 13

Wiadomości Nadarzyńskie

Sprzedam: 2 fotele welurowe beżowo-zielone - wym. 
 1m x1m, lustro stojące - wym. 150cm x 38cm, stabilizator 

nowy - roz.38 prawa kostka.  
Tel: 694 930 816

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

Tel. kontaktowy: 511 069 550

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

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

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

tel. 600 283 038

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

radet@radet.pl; www.radet.pl Auta do ślubu i innych imprez okolicznościowych.  
Nadarzyn, Warszawa i okolice. Okazyjna cena.  

Tel: 505 849 419

Absolwent politechniki udziela korepetycji 
 z matematyki,  

tel. 602 246 361

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj” 
- ostrzega Międzywojewódzki Cech  
Kominiarzy

Rozpoczyna się sezon grzewczy, 
tymczasem skutki zaniedbywania 
konserwacji i czyszczenia urządzeń 
grzewczych, przewodów kominowych  
i wentylacji mogą być tragiczne. 
Wraz ze spadkiem  temperatury na ze-
wnątrz,rośnie ryzyko pojawienia się 
śmiertelnych przypadków zatruć osób 
tlenkiem węgla wynikających z niewła-
ściwej eksploatacji urządzeń grzew-
czych. 

Prawo budowlane na właścicieli 
i zarządców bloków mieszkalnych 

oraz domów jednorodzinnych  
nakłada obowiązek wykonywania 

okresowej kontroli stanu techniczne-
go instalacji gazowych oraz przewo-

dów kominowych co najmniej  
raz w roku.

„ S a d za  p ł o n i e. Cza d  za b i j a .  Ży j ”

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

Przyłącza kanalizacyjne od budynku do studzienki.
Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty.

Okolice Nadarzyna.
Tel. 511 289 481
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Korepetycje j. angielski,j. polski. Matura, egzamin  
8-klasisty, szkoła podstawowa. Miła atmosfera,  

satysfakcjonujące rezultaty.Możliwość zajęć on-line.  
Tel. 501 936 198

Sprzedam: szafkę podTV -szer.110 cm, głęb. 44, wyso-
kość 94 cm, karnisz aluminiowy z osłonązdrewna - dł. 4 

m., plafon na 3 żarówki drewniany, komodęIkea  
na 5 szuflad -szer.70 cm., gł. 40 cm., wys. 102 cm., 

komodę na 2 szuflady. Tel:694 930 816
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ZDROWIE i URODA:
Salon Urody; ul. Młochowska 
137,  Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 
10% karnet na solarium. I założenie 
rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216 
906  

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

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

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

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

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

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

Bilety oferty Warszawa+  
ważne w strefie 1 i 2

Koszt pasażera 
[zł]

Koszt pasażera 
[zł]

dopłata
gminy

dopłata
gminy

imienny

imienny

30
dniowy

90
dniowy

90
 dniowy

30
dniowy

N

U

N

N

N

U

U

U

Bilety oferty Warszawa+  
ważne w strefie 2

120
60

330

165

30

60

65

130

20

40

106

212

36

72

135

70

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

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

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

Referat Organizacyjny

KULTURA, ROZRYWKA I 
SPORT: 

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

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

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

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

we, budowa domów, prace ziemne 
koparko-ładowarką, 10% alarmy  
i monitoringi. tel. 506 907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,  
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sie-
ci komputerowe i serwis oraz dostawa 
sprzętu komputerowego; 10% systemy 
monitoringu oraz systemy alarmowe. 
Tel. 606 96 26 36
Dayton Motors Sp z o.o. ,ul. 
Średnia 5, 05-822 Milanówek; 10% 
naprawy mechaniczne, 5% części do 
napraw mechanicznych
PLJ Telcom s.c. Rusiec, al.Ka-
towicka 213, 05-830 Nadarzy; 20% 
światłowodowe 
internetowe przy-
łacze, 10% łącze 
światłowodowe 
100/200 Mbps, 
10% łącze światłowodowe 200/200 
Mbps, 15% łącze światłowodowe 
300/300 Mbps
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Stefania Łęcka  
Przewodnicząca Parafialnego Caritas   

tel. 728 947 323

Caritas przy Parafii
 św. Klemensa
 w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w NadarzynieList

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

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

Punkt Caritas czynny: 
wtorki 10.00 – 12.00

czwartki 15.00 – 17.00

Kancelaria parafialna w dni powszednie czynna 
codziennie rano pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon. - pt.16.30 - 17.30.  

Tel. 22 739 76 20

Panu Stanisławowi Żukowskiemu
sołtysowi Wolicy

wyrazy współczucia i ubolewania  
z powodu śmierci

MAMY
 składa Rada Sołecka Wolicy

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

Z przykrością informujemy o śmierci

Śp. Ks. Józefa Przeklasy CSMA 

Ks. Józef Przeklasa ur. się 19.11.1932 r. Przez wiele lat pełnił funkcję nauczyciela i wychowawcy w Niższym  
Seminarium Duchownym Księży Michalitów w Miejscu Piastowym. W latach 1993 -2003 był Proboszczem w Parafii  
Św. Michała Archanioła w Młochowie. Od 2004 r. posługiwał w parafii Matki Bożej Królowej Aniołów na Bemowie. 
Zmarł 7.10.2020 r. Pochowany został na cmentarzu w Młochowie.

Panu Jackowi Żukowskiemu
radnemu Gminy Nadarzyn

wyrazy ubolewania z powodu śmierci

BABCI
składa Rada Sołecka Wolicy

„(...) Umarłych wieczność dotąd trwa,
dokąd pamięcią się im płaci.”

Wisława Szymborska

Panu Maciejowi Wójtowiczowi
sołtysowi Krakowian

wyrazy głębokiego współczucia i ubolewania
z powodu śmierci

TATY
Przewodnicząca Rady, Radni i Sołtysi Gminy Nadarzyn,
Wójt, Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn, Dyrektorzy

i Pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych
oraz placówek oświatowych
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F u n d u s z  S o l i d a r n o ś c i  N a d a r z y n 
Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Nadarzyn, GOPS wraz z parafią w Nadarzynie, nadarzyńskim Caritas oraz Caritas  
Archidiecezji Warszawskiej, mający doświadczenie w zbiórkach na rzecz osób potrzebujących, stworzyli-
specjalny fundusz solidarnościowy.  Jego  celem jest  pomoc osobom,  które  w  tym trudnym czasie potrze-
bują wsparcia. 

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

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

 
Wpłaty prosimy uiszczać na konto: 

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

Zareklamuj  się w Wiadomościach Nadarzyńskich
więcej  informacji  na stronie

w w w.nok .pl/wiadomosci-nadarzynskie

R E K L A M A

Zeskanuj
i  sprawdź

ofertę

Na co idą moje pieniądze!  
Budżet, podatki,  

inwestycje - sprawdź!
 Wszystkich zainteresowanych  

bieżącymi dochodami, wydatkami  
gminy zapraszamy na stronę:

https://nacoidamojepieniadze.pl/ 
budzet-gminy/nadarzyn/2020
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Więcej o działaniach gminnych strażaków czytaj na profilach 
 Fb: OSP Nadarzyn, OSP Młochów

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

tel. 22 729 81 83 

Krzysztof Hamernik 
 Naczelnik OSP Nadarzyn 

21 października braliśmy udział w ćwiczeniach obron-
nych „Powiat 2020”, które odbyły się na stadionie GOS 
w Nadarzynie.

Scenariusz zadania stanowił atak wojsk wroga na 
Urząd Gminy w Nadarzynie.

Do zadań OSP należało ugaszenie pożaru, który po-
wstał w wyniku użycia środków pirotechnicznych, udzie-
lenie pomocy osobie poszkodowanej w wyniku strzelani-
ny oraz ewakuacja osoby poszkodowanej.

Ćwiczenie „Powiat 2020”

Każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, potocznie zwane-
go czadem, umiera ponad sto osób, a blisko dwa tysiące ulega podtru-
ciu. W okresie jesienno-zimowym, w domach, w których urządzenia 
grzewcze oraz przewody kominowe i wentylacyjne są wadliwe lub źle 
użytkowane wzrasta ryzyko śmiertelnego zatrucia czadem, który nazy-
wany jest także cichym zabójcą, ponieważ jest niewidoczny oraz nie 
ma smaku ani zapachu.

• Źródłem emisji tlenku węgla są urządzenia grzewcze opalane drew-
nem, węglem, gazem, olejem opałowym.

• Co roku, a tym bardziej przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, 
należy wykonać obowiązkowe okresowe przeglądy i czyszczenie prze-
wodów kominowych oraz sprawdzenie instalacji wentylacyjnej.

• Państwowa Straż Pożarna rekomenduje instalowanie czujek dymu 
i tlenku węgla.

• Państwowa Straż Pożarna przypomina o obowiązku właściwego 
utrzymania stanu technicznego czujek dymu i tlenku węgla (m.in. wy-
mianę baterii). Osobom starszym strażacy gotowi są pomóc w zamon-
towaniu danej czujki lub wymianie w nich baterii.

• Państwowa Straż Pożarna zwraca uwagę na fakt, że czujka tlenku 
węgla nie zastępuje przeglądu technicznego przewodów wentylacyj-
nych i kominowych.

Źródło: PSP
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K u l t u r a

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

www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 

Co to są DUŻE LITERY? To  wydania książek ze specjalną czcionką, składem i kontrastem, które chronią 
wzrok i ułatwiają czytanie osobom słabowidzącym. Dzięki powiększonej czcionce czytanie jest wygodniejsze, 

a przejrzysty format nie nadwyręża wzroku. Są to książki wyjątkowe także pod względem formatu 
 (16 x 23,5 cm). Mamy ich już ponad 500, a ich liczba będzie się dynamicznie zwiększać!  

Książki z działu Dużych Liter polecamy osobom słabowidzącym i seniorom oraz tym, którzy  
chcą dać odpocząć oczom. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!

Nowości  w dziale DUŻE LITERY
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W sobotę 10 października odbyła się kolejna edy-
cja Nocy Bibliotek. Spotkanie pod hasłem „Klimat na 
czytanie” odbyło się w filii Biblioteki w Młochowie. 
W ramach wydarzenia przygotowaliśmy mobilną grę 
terenową. Fabuła i poszczególne zadania oparte były 
o książki, w których drzewa, bądź inne rośliny odgry-
wają ważną rolę. Niektóre z nich potrafią nawet mówić  
i snują opowieść jako narrator. W trakcie zabawy uczest-
nicy fotografowali najpiękniejsze kwiaty, żywe pomniki 
oraz tworzyli zabawne opowieści na podstawie wyloso-
wanych ilustracji. Atrakcji mnóstwo,a niektóre z nich 
były sporym zaskoczeniem, np. rozbrzmiewający w par-
ku ryk książkowego potwora Gruffalo. W grze wzięło 
udział blisko 60 osób, jeżeli jednak ktoś nie zdążył, nic 
straconego. Gra pozostanie nadal aktywna, więc jeżeli je-

sienna pogoda pozwoli na spacery, zapraszamy do Parku 
w Młochowie z urządzeniem mobilnym i aplikacją Ac-
tionBound.

Dodatkowo, wszyscy, którzy odwiedzili nas w sobotnie 
popołudnie otrzymali dostęp do seansu filmowego „Ja-
kub, Mimmi i gadające psy”.

Kolejna „Noc Bibl iotek” za nami!

Niestety, pandemia zmusiła nas do częściowej zmiany 
planów. Zamiast przeprowadzenia stacjonarnych zajęć 
wyposażyliśmy osoby zapisane na warsztaty w zesta-
wy oraz instrukcję do samodzielnego stworzenia lasu  
w słoiku. Dołączyliśmy również drobne jesienne dodatki. 
Otrzymaliśmy już pierwsze zdjęcia posadzonych roślin. 
Zdjęcia pokazują, że świetnie sobie poradziliście.

Podczas kolejnych planowanych warsztatów mieliśmy 
robić świece zapachowe. Te zajęcia będziemy chcieli 
zorganizować w innym terminie, gdy tylko sytuacja na 
to pozwoli. Mimo że nie wszystko poszło zgodnie z pla-
nem, bawiliśmy się świetnie, a kolejna Noc Bibliotek już 
za rok.
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Beata Fedorko, Dyrektorka Biblioteki 

Projekt „Mała książka – wielki człowiek” realizo-
wany jest w ramach ogólnopolskiej kampanii. Każde 
dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do 
biblioteki otrzyma w prezencie wyjątkową Wyprawkę 
Czytelniczą na dobry czytelniczy start.

W wyprawce dzieci znajdą wyjątkową książkę 
„Pierwsze czytanki dla…”, a także Kartę Małego Czy-
telnika.

Za każdą wizytę w bibliotece, zakończoną wypoży-
czeniem minimum jednej książki z księgozbioru dzie-
cięcego, Mały Czytelnik otrzyma naklejkę. Po zebraniu 
dziesięciu naklejek zostanie uhonorowany imiennym 
dyplomem potwierdzającym jego czytelnicze zaintere-
sowania.

W wyprawce znajdą coś dla siebie także rodzice – 
przygotowana dla nich broszura informacyjna przy-
pomni o nieocenionej roli czytania w rozwoju dziecka 
oraz o rozmaitych korzyściach wynikających z częste-
go odwiedzania biblioteki.

Po więcej informacji zapraszamy  
do naszych placówek

Mała książka - wielki człowiek

Na początku lipca informowaliśmy o zakwalifi-
kowaniu Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn 
do projektu realizowanego przez Fundację Rozwo-
ju Społeczeństwa Informacyjnego „Biblioteka onli-
ne: program szkoleniowy”. W czasie wakacji oraz 
we wrześniu dwójka bibliotekarzy wzięła udział  
w szkoleniu, dotyczącym działań bibliotecznych  
w sferze wirtualnej. Praca zdalna, działania online  
i komunikowanie się na odległość coraz częściej stają 
się konieczne, gdyż pandemia spowodowała zmiany  
w niemal każdej dziedzinie życia. Aby sprawnie 
funkcjonować, stanęliśmy przed potrzebą nauki no-
wych rzeczy i rozwijania kompetencji. A wszystko to 
po to aby móc sprawnie działać w sieci i w ten sposób 
rozwijać ofertę Biblioteki.

Z pewnością umiemy więcej, a pierwsze efekty zdo-
bytej wiedzy udało się już wykorzystać w praktyce. 
Przeprowadziliśmy ankietę online dotyczącą ocze-
kiwań czytelników w zakresie rozszerzenia zdalnej 
oferty. Udostępniliśmy wirtualną wystawę na temat 
„Balladyny” oraz Narodowego Czytania. Również 
mobilna gra terenowa, przygotowana na Noc Biblio-
tek, została opracowana przy wykorzystaniu nowych 
umiejętności, a zapisy na planowane warsztaty zosta-
ły przeprowadzone całkowicie zdalnie. Z pewnością 
możemy obiecać, że to nie koniec! Już wkrótce Bi-
blioteka przygotuje dla Was kolejne aktywności on-
line.

Wystawa online: http://www.sites.google.com/.../
balladyna-wystawa.../

Gra terenowa: www.facebook.com/bibliotekanada-
rzyn/videos/397474161252914/ Strona biblioteki: www.biblioteka.nadarzyn.pl

Biblioteka również online!
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42, Tel. 22 729 89 15;  

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

Supernova  
w Kinie NOKowym

„Trzyma w napięciu i zmusza do 
myślenia.” - pisze dari71 na Film-
webie1. A to rzadkie zestawienie, 
zwykle albo gryziemy paznokcie 
czekając, co się za chwilę wyda-
rzy albo poddajemy się refleksji. 
W tym filmie udało się to połączyć. 
Również zawodowi recenzenci nie 
szczędzą zachwytów.

„Świetnie wyreżyserowany, znako-
micie zagrany dramat sensacyjno-
-społeczno-obyczajowy” – zachęca 
Janusz Wróblewski w „Polityce”.

„Mocne, przejmujące, świetnie 
zrobione kino.” - podsumowuje na 
Onecie Łukasz Maciejewski3.

W listopadzie pokażemy Pań-
stwu Najlepszy Debiut Reżyserski 
44. Festiwalu Filmów Fabularnych  
w Gdyni. Po projekcji zapraszamy 
na spotkanie z reżyserem i scenarzy-
stą Supernovej - Bartoszem Kruhli-
kiem, młodym twórcą docenionym 
na wielu krajowych i międzynaro-
dowych festiwalach. 

Zapraszamy 22.XI  
o godzinie 19:30  

do siedziby NOK. 
WSTĘP WOLNY! 

SUPERNOVA
Film fabularny 
Produkcja: Polska
Rok produkcji: 2019
Barwny, 78 min
Reżyseria i scenariusz: Bartosz 
Kruhlik
Zdjęcia: Michał Dymek
Scenografia: Radosław Zielonka
Muzyka: Endy Yden
Montaż: Magdalena Chowańska
Produkcja: Stowarzyszenie Fil-
mowców Polskich, Studio Munka, 
Canal+ Polska
Obsada aktorska: Marek Braun, 
Sławek Makowski, Adam Nowak, 
Marcin Zarzeczny

Trzech mężczyzn, jedno miej-
scei jedno zdarzenie, które zmieni 
życie każdego z nich. Utrzymana  
w realistycznym stylu uniwersalna 
historia opowiada o kilku godzinach 
z życia wiejskiej społeczności, każe 
przyjrzeć się kondycji człowieka 
postawionego w sytuacji granicz-
nej oraz postawić pytania o istotę 
przypadku i przeznaczenia. Krwista 
obyczajowa opowieść, oscylująca 
na granicy dramatu, thrillera i kina 
katastroficznego.

BARTOSZ KRUHLIK
Rocznik 85. Absolwent Wydziału 
Reżyserii PWSFTviT w Łodzi. Jego 
filmy były pokazywane setki razy 

na polskich i zagranicznych festi-
walach, gdzie zdobyły blisko 150 
nagród i wyróżnień. Najważniejsze 
selekcje: San Sebastian IFF, Tallin 
PÖFF, Karlove Wary IFF, Montreal 
WFF, Sarajevo FF, IDFA. W roku 
2013 otrzymał Nagrodę Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
za wybitne osiągnięcia dla studen-
tów uczelni artystycznych. Autor 
nagradzanych spotów społecznych. 
Jego debiut fabularny „Superno-
va” otrzymał nagrodę za Najlepszy 
Debiut Reżyserski na 44. Festiwalu 
Filmów Fabularnych w Gdyni.

http://www.kruhlik.com/pl/about/
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Zosia i Pola na podium w Szoso-
wych Mistrzostwach Mazowsza

S P O R T

Kamila Michalska 
 Dyrektorka NOK

Koniec sezonu UKS Kolarz Nadarzyn
Wyścig w Sobótce

Sezon startowy kończymy na mię-
dzynarodowym wyścigu Ślężań-
ski Mnich w Sobótce. Górska trasa  
w masywie Ślęży ze ścianką o na-

chyleniu 16% i prawie 3-kilometro-
wym podjazdem na metę podoba-
ła się wszystkim, choć wymagała 
mnóstwo wysiłku! W tak trudnej 
rundzie i przy silnej obsadzie z ca-
łej Polski i z zagranicy, wspaniale 
pokazał się Krzysiek zajmując 4 
miejsce i tylko 4 sekundy zabrakło 
mu do podium. Klasę pokazali też 
inni:miejsce 9-Zosia, 10 -Pola, 15 
-Zuza, 21 -Maks oraz 25-Janek.
Szosowe Mistrzostwa  

Mazowsza
 

W Długosiodle nasi zawodnicy 
wystartowali w wyścigu, który zali-
czał się do finału w kryterium ulicz-
nym regionu, a także do szosowych 
mistrzostw Mazowsza i międzywo-
jewódzkich mistrzostw młodzików  
i młodziczek. Takie „trzy w jed-
nym”. Na szybkiej rundzie wszyscy 
walczyli do ostatnich metrów, co 

przyniosło dobre wyniki.
Generalna Klasyfikacja Mi-

strzostw w Kryterium Ulicznym: 
miejsce 1–Zosia.

Szosowe Mistrzostwa Mazow-
sza: miejsce 2 -Zosia, 3 -Pola, 3 
Krzysiek, 5-Maks, 6-Zuza,6-Mar-
cel, 9-Lech, 9-Janek, 15-Antek.

Mistrzostwa Młodzików

Międzywojewódzkie Mistrzostwa 
Młodzików kończymy srebrem 
w jeździe dwójkami na czas oraz 
bardzo  wysokim piątymi szóstym 
miejscem dziewczyn w indywidu-
alnej czasówce Ponadto nasz nowy 
Zawodnik Igor Hofman zajął wyso-
kie 2 miejsce podczas PolandBike  
w swojej kategorii.

UKS Kolarz
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Z radością informujemy, że już od września  
w Nadarzynie, powstał projekt piłkarski Legii War-
szawa „Szkoły Techniki”. Mistrz Polski nawiązał 
współpracę z Klubem GLKS Nadarzyn. Celem jest 
szkolenie zawodników z klubów regionalnych. Za-
praszamy Państwa podopiecznych na treningi, przy 
ul. Sitarskich 4 w Nadarzynie 

Zawodnicy, którzy będą wyróżniać się swoimi 
umiejętnościami będą mieli możliwość sprawdzenia 
się w akademii w Książenicach. 

Zapoznaj się z Projektem  
www.nadarzyn.legiasoccerschools.pl 

Ruszyły zapisy do Szkół Techniki Legia Soccer Scho-
ols w Nadarzynie! Zapraszamy wszystkie dzieci w wieku 
6-12 lat do pracy nad indywidualnymi umiejętnościami 
piłkarskimi. Doskonała forma uzupełnienia tygodnia  
o wartościową jednostkę treningową!

 
Treningi w Szkole Techniki to m. in.: 
• Rozwój piłkarskich umiejętności 

indywidualnych dla dzieci od 6 do 14 
roku życia. 

• Główny nacisk położony na od-
powiednie wykorzystanie najważ-
niejszych umiejętności technicznych  
w warunkach meczowych. 

• Praca w małych grupach (8-10 osób 
na trenera) a przy wyborze treningów 
PREMIUM - maksymalnie 2 zawodni-
ków na trenera. 

• Bilety na mecze Legii Warszawa 
dla opiekuna oraz zawodnika. 

• Możliwość zakupienia oficjalne-
go sprzętu treningowego firmy adidas  
w barwach Legii Warszawa. 

• Wsparcie projektu edukacyjnego 
LegiaCoaching.pl 

• Treningi 1 raz w tygodniu. 
• Wykwalifikowana kadra trenerska 

Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. 
• Zajęcia w dogodnych terminach. 
• Profesjonalne wyposażenie placów 

treningowych. 

Program szkolenie m.in. obejmu-
je: 

• System stopniowania trudności 
ułatwiający zawodnikom prawidłowe 
wykonanie ćwiczenia (I stopień - bez 
presji, II stopień - średnia presja, III - 
pełna presja). 

• Duży zasób ćwiczeń treningowych, 
nauczanie i doskonalenie techniki ma 
interesującą formę i jest dostosowane 
do wieku piłkarzy. 

• Każda jednostka ma charaktery-
styczny układ (płynne przejście z jed-
nego ćwiczenia do kolejnego). 

• Zawodnicy otrzymują zadania do-

mowe (filmy video z konkretnymi ćwiczeniami). 
• Nauczanie zwodów, którymi charakteryzują się naj-

lepsi zawodnicy na świecie. 
• Większa ilość powtórzeń i ich systematyka - lepsza 

automatyzacja ruchu (nawyk ruchowy). 
• W każdym ćwiczeniu występuje forma rywalizacji, 

co wpływa na tempo wykonywanych ćwiczeń i lepszą 
motywację zawodników. 

• Ćwiczenia kontroli piłki (czucia), których opanowa-
nie jest podstawą do przyswojenia pozostałych umiejęt-
ności technicznych. 

• Dużo małych gier 1v1, 2v2, 3v3. 
• Specyficzne formy gier, każda gra ma charakter zada-

niowy. Przyznawane są dodatkowe punkty za wykonanie 
elementów technicznych, określonych przez trenera. 

• Wysoka ilość i intensywność gier mających wpływ 
na rozwój inteligencji (podejmowania decyzji, szybkości 
myślenia, itp.). 

Koordynator Legii Warszawa
Adam Kubas 

Projekt piłkarski Legii Warszawa „Szkoła Techniki”
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Już wkrótce koszykarskie przedszkola Legii Warsza-
wa zawitają do Nadarzyna. To właśnie w tym podwar-
szawskim mieście powstanie nowy ośrodek - GLKS 
Nadarzyn Legia Basket Schools

Zajęcia w GLKS Nadarzyn Legia Basket Schools 
ruszą już lada chwila. Dzieci trenować będą w małych 
grupach, co pozwoli na indywidualne podejście do każ-
dego z ćwiczących. Zajęcia odbywać się będą w hali 
sportowej Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszew-
skiego przy ul. Sitarskich 4. W każdą sobotę podczas 
60-minutowych treningów uczestnicy będą poznawać 
kolejne elementy gry w koszykówkę.

Rozszerzając współpracę również na polu zawodni-
ków w wyższych klasach rozgrywkowych, oba kluby 
zyskają możliwość korzystania z umiejętności koszyka-
rzy na zasadzie umowy szkoleniowej. Legioniści będa 
wzmacniać szeregi GLKS-u, a zawodnicy z Nadarzyna 
będą zasilać drużyny Akademii Koszykówki stołeczne-
go klubu.

Wychowankowie GLKS Nadarzyn od kilku lat zasila-
ją szeregi koszykarskich drużyn w Polsce na poziomie 
juniorskim i seniorskim. Dzięki współpracy pomiędzy 
legendą koszykówki Jackiem Gembalem i Grzegorzem 
Iwanowiczem udało się doprowadzić do poziomu eks-
traklasowego takich zawodników jak Przemysław Kuź-
kow będący w podstawowym składzie ekstraklasowej 
Legii Warszawa. Zarządy obu klubów doszły więc do 
wniosku, aby zacieśnić współpracę na każdym poziomie 
rozgrywek koszykówki. Cykl szkoleniowy zaczniemy  od 
najmłodszych poprzez otwarcie w Nadarzynie GLKS 
Nadarzyn Legia Basket Schools, a dalej poprzez wspól-
ne treningi i szkolenia oraz wymianę zawodników na 
pozie juniora i seniora. W ten sposób  nakreślamy moż-
liwość rozwoju koszykarskiego naszym wychowankom 
aż do najwyższego poziomu. Dotychczasowa współpra-
ca z Akademią Koszykówki Legii Warszawa daje nam 

Nowy ośrodek Legia Basket Schools w Nadarzynie

gwarancję sukcesów - powiedział Grzegorz Kawecki 
członek Zarządu GLKS Nadarzyn.

Legia Basket Schools to projekt dzięki któremu blisko 
200 dzieci od trzeciego do jedenastego roku życia może 
poznać podstawy koszykarskiego rzemiosła. W 2015 
roku zajęcia w ramach Legia Basket Schools odbywały 
się w dwóch lokalizacjach. Obecnie zajęcia prowadzo-
ne są w Wilanowie, na Woli, Ursynowie i Białołęce,  
a już wkrótce uruchomiony zostanie nowy ośrodek  
w podwarszawskim Nadarzynie.  Wychowankowie Legia 
Basket Schools uczestniczą w rozgrywkach prowadzo-
nych przez Warszawski Okręgowy Związek Koszyków-
ki. Młodzi koszykarze startują w kategorii U12 i U13. 

Zapisz swoje dziecko już dziś i podaruj mu niepowta-
rzalną szansę na zyskanie nowej pasji i mistrzowską 
zabawę z Legią Warszawa! Szczegółowe informacje  
o terminach, lokalizacjach odbywających się treningów 
na stronie: http://legiabasketschools.pl/

Źródło: legiakosz.com
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Trenowanie sportów zespoł-
wych, takich jak np. siatkówka, 
daje dzieciom wiele korzyści, któ-
re przedstawiamy poniżej. Podnie-
sienie samooceny dziecka to jeden  
z wielu plusów. Jeżeli Twoje dziecko 
świetnie się bawi, poprawia umie-
jętności lub przyczyniasię do waż-
nej wygranej, członkowie zespołu  
i trener przekażą mu swoje gratu-
lacje oraz radość wywołaną jego 
postawą. Takie sytuacje zwiększa-
ją pewność dziecka i wywierają 
pozytywny wpływ na jego opinię 
o samym sobie. Sporty zespołowe 
promują zdrowie i przyczyniają się 
do poprawy kondycji. W obecnych 
czasach, kiedy dzieci bardzo dużo 
czasu spędzają przed kompute-
rem, czy telefonem, należy zwrócić 
uwagę na ciekawą alternatywę dla 
tychzajęć. Dziecko, które jest ciągle  
w  ruchu, ćwiczy i spędza sporo 
czasu na treningach, będzie znacz-
nie zdrowsze i w lepszej kondycji  
w porównaniu z tym, które więk-
szość czasu spędza przed urzą-
dzeniami elektronicznymi. Dobra 
kondycja ma pozytywny wpływ na 
pracę mózgu dziecka, ponieważ jest 
on ciągle dotleniony, a co za tym 
idzie, dziecko będzie łatwiej się sku-
piało i szybciej przyswajało  wie-
dzę,  np.  wszkole. Sport uczy dzieci 

Dlaczego warto trenować sporty zespołowe
G L K S  N a d a r z y n  P i ł k a  s i a t k o w a

także, w jaki sposób należy postępo-
wać. Często zachęcasię je, aby były 
wzorem do naśladowania dla dru-
żyny. To pomaga im zrozumieć, że 
prawdziwy lider niekoniecznie jest 
gwiazdą, ale jest kimś, kto daje przy-
kład jak się zachowywać na boisku 
i poza nim.Podczas spędzania czasu 
z innymi dziećmi Twoje dziecko na-
uczy się jak wchodzić w interakcje 
z innymi. Niestety epoka cyfrowa 
sprawiła, że umiejętność nawiązy-

wania kontaktów  towarzyskich jest 
mniej powszechna. Zdobycie odpo-
wiednich  umiejętności społecznych 
pozwoli dzieciom budować i utrzy-
mywać wysokiej jakości relacje  
z innymi. Umożliwi im  to  znaj-
dowanie przyjaciół w zespole i po-
zanim. Zdrowe życie towarzyskie 
przyczynia się do ogólnego szczę-
ścia, co oznacza, że dzieci, które 
angażują się w sporty zespołowe, 
częściej są szczęśliwe i zadowolone.
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Małgorzata Żwirska
GLKS Nadarzyn

Kadetki GLKS Nadarzyn
 MŁODZICZKI  

W PIERWSZEJ LIDZE!

W dniach 10 - 11 października 
odbył się turniej rozstawieniowy 
młodziczek. 

Rozgrywki grupy B miały miej-
sce w hali sportowej przy ulicy 
Żółwińskiej wNadarzynie 

Sobotni turniej rozstawienio-
wy młodziczek w Nadarzynie był 
dobrym pierwszym krokiem dla 
drugiego zespołu młodziczek pro-
wadzonego przez  trenera  Carlo-
sa Beniteza. Dziewczyny wygrały 
jeden mecz, jeden też przegrały. 
Pracujemy dalej!

Wyniki spotkań:
GLKS NADARZYN II - 

MUKS KRÓTKA MYSIADŁO 
2:0 (-12,-11)

GLKS NADARZYN II - AKA-
DEMIA SIATKÓWKI TOMASZA 
WÓJTOWICZA 0:2 (-23,-12)

Pierwszy zespół Nadarzynianek 
prowadzony przez trenerkę Do-
minikę Leśniewicz, w niedziele, 
bez straty seta wygrał turniej i tym 
samym zapewnił sobie miejsce 
wśród zespołów wpierwszej lidze. 
Wielkie gratulacje!

Wyniki spotkań:
GLKS Nadarzyn I - KS Saska 

Warszawa 2:0 (-9, -19)
GLKS Nadarzyn I - UKS Plas 

2:0 (-13, -2)
GLKS Nadarzyn I - NOSiR 

Nowy Dwór Mazowiecki 2:0 (-23, 
-15)

GLKS Nadarzyn I w składzie:
Basińska Barbara, Białek Ka-

rolina, Duczek Lillia, Jureńczyk 
Magdalena, Lasota Amelia, Mo-
czulska Zuzanna, Pruchniewicz 
Aleksandra, Rostkowska Kaja, Ry-
barczyk Aleksandra, Struzik Nata-
lia, Szczęsna Zuzanna.

NOWY SEZON
KADETEK

Kadetki GLKS Nadarzyn rozpo-
częły październik zmaganiami w II   
lidze kadetek. Nasz ambitny zespół 
wygrał pierwszy z meczy już po 
około 70 minutach. Pierwszy mecz 
i pierwsza wygrana kadetek w se-
zonie 2020/2021 stała się faktem.

GLKS Nadarzyn - Legia War-
szawa 3:0 (7, 17, 13)

Skład: Ania Wrońska, Wikto-
ria Zantonowicz, Kasia Serwin, 
Gabrysia Melewska, Lena Kwiet-
niewska, Ola Bajan, Tosia Dośpiał, 
Zuzia Moczulska (L), Basia Basiń-
ska, Natalia Struzik, Ania Majew-
ska.

Drugi niedzielny mecz w dru-
giej lidze kadetek z MUKS Krótka 
Mysiadło rozpoczął się dobrze dla 
naszego zespołu, który  pierwszy 
set wygrał, w drugim secie prze-
ważała dobra gra naszych przeciw-
niczek, a mimo to w trzecim secie 
nasz zespół odzyskał prowadzenie. 
Pomimo dobrego spotkania  nada-
rzynianki przegrały w tie-breaku.

MUKS Krótka Mysiadło - 
GLKS Nadarzyn 3:2 (18:25, 
25:20, 20:25, 25:12, 15:13)

Skład: Wiktoria Zantonowicz, 
Ola Bajan, Lena Kwietniewska, 
Ania Wrońska, Tosia Dośpiał, Ola 
Kierzkowska (L), Kasia Serwin, 
Gabrysia Melewska.

Kolejny mecz lidze kadetek  
z Nadarzyna, można określić mia-
nem szybkiego i jednostronnego. 
Zdecydowana przewaga naszego 
zespołu pokazała duże możliwo-
ści dziewczyn, co przełożyło się 
na wynik spotkania. Zespół pod 
wodzą trenera Michała Jagusiaka 
odniósł drugą wygraną w rozpo-
czynającym się sezonie.

GLKS Nadarzyn - UKS Sparta 
Grodzisk Mazowiecki 3:0 (25:7, 
25:9, 25:13)

Skład: Ola Bajan, Wiktoria Zan-
tonowicz, Kasia Serwin, Gabrysia 
Melewska, Tosia Dośpiał, Ania

Wrońska, Lena Kwietniewska, 
Basia Basińska, Natalia Struzik.

Pierwszy zespół młodziczek
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24 października, w związku z pandemią koronawirusa, weszły w życie 
 nowe zasady bezpieczeństwa dotyczące obszaru sportu.  

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi wytycznymi.

Od soboty 24 października cała Polska znajduje się w czerwonej strefie – oznacza to nowe zasady 
obowiązujące m.in. w sporcie.

 
WSPÓŁZAWODNICTWO I WYDARZENIA SPORTOWE – bez udziału publiczności

Wydarzenia sportowe, współzawodnictwo sportowe i zajęcia sportowe  
w całej Polsce odbywają się bez udziału publiczności.

ZAJĘCIA, WYDARZENIA SPORTOWE ORAZ WSPÓŁZAWODNICTWO  
SPORTOWE – liczba uczestników bez zmian

W zajęciach lub wydarzeniach sportowych oraz współzawodnictwie sportowym (z wyłączeniem pól 
golfowych, kortów tenisowych, stajni, stadnin i torów wyścigowych dla koni, infrastruktury do spor-
tów wodnych i lotniczych, których nie dotyczą ograniczenia co do maksymalnej liczby osób) może 
brać udział nie więcej niż 250 uczestników jednocześnie, nie licząc osób zajmujących się obsługą 

wydarzenia.

SIŁOWNIE, KLUBY I CENTRA FINTESS, BASENY, AQUAPARKI

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności z wyłączeniem podmiotów, które:

• działają w podmiotach wykonujących działalność dla pacjentów,
• są przeznaczone dla osób uprawiających sport w ramach współzawodnictwa 

 sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych,
 •są przeznaczone dla studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole.

Obowiązuje zakaz prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji  
fizycznej obejmującej działalność usługową łaźni tureckich, saun i łaźni parowych, 

 solariów, salonów odchudzających, salonów masażu na celu poprawę samopoczucia).
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W  o b i e k t y w i e  N O K

Koncert Mazowsze w Koronie, Młochów Słoneczne malarstwo,  
wystawa prac studentów UTW

Salon Poezji K40, Magdalena Warzecha Salon Poezji K40 

Kino NOKowe, „Cud nad Wisłą”


