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Szanowni Mieszkańcy,
Przyjaciele Gminy Nadarzyn!
Listopad był miesiącem, w którym w całej Polsce „rozszalała”
się epidemia wirusa SARS-CoV-2.
Nie ominęła ona naszej Gminy. 16
listopada dane z Sanepidu w Pruszkowie mówiły, że na terenie Gminy Nadarzyn było: 112 osób w izolacji domowej z powodu zakażenia
CO-VID-19; 148 osób w kwarantannie domowej; 2 osoby zakażone COVID-19 zmarły z powodu
niewydolności oddechowej.
Od samego początku epidemii,
czyli od marca br., pracownicy
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, na podstawie danych z sanepidu oraz policji, zbierali informacje o osobach
zarażonych oraz przebywających
na kwarantannie. Pracownicy
GOPS, Urzędu Gminy, Straży
Gminnej, Caritas Nadarzyn, Nadarzyńskiego
Ośrodka
Kultury
i Ochotniczej Straży Pożarnej nietylko kontaktowali się telefonicznie z tymi osobami, ale wszystkim
potrzebującym nieśli pomoc, dostarczając zakupy, ciepłe posiłki
czyleki. Niestety od połowy listopada sanepid w raportach podawał
do naszego UG jedynie dane liczbowe, bez danych kontaktowych
i adresowych. Po 22 listopada, na
mocy decyzji Ministra Zdrowia,
stacje sanepidu w całej Polsce nie
raportują już o liczbie zakażonych nikogo poza Ministerstwem
Zdrowia. Oznacza to, że obecnie nie tylko nie mamy kontaktu
z osobami w izolacji i na kwarantannie, ale również nie wiemy ile
tych osób na terenie naszej Gminy aktualnie jest. W tej sytuacji
wszystkie osoby potrzebujące od
naszego samorządu pomocy muszą się same zwrócić o nią, najlepiej do Straży Gminnej lub Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Przez ostatnie osiem miesięcy,
dzięki zaangażowaniu pracowników jednostek urzędu Gminy
Nadarzyn oraz wolontariuszy (którym z całego serca dziękujemy)
i przy wykorzystani danych z sanepidu, udałosię stworzyć sprawnie działający mechanizm monitoringu osób w izolacji oraz na
kwarantannie i skutecznie nieść
pomoc potrzebującym w Gminie
Nadarzyn. Dziś, po ostatnich decyzjach rządu, takich możliwości
już niestety nie mamy! W ostatnim okresie nadarzyńscy samorządowcy podjęli szereg istotnych
11 (258) listopad 2020

decyzji, które miały wpływ na
podniesienie bezpieczeństwa naszych mieszkańców w okresie epidemii. Dyrekcja Ośrodka Zdrowia
w Nadarzynie i Młochowie otrzymała 64.000 złotych na sfinansowanie dodatkowych darmowych
szczepień przeciw grypie oraz
200.000 złotych na rozszerzenie
oferty lekarskiej dla mieszkańców
poprzez wydłużenie godzin pracy przychodni w dni powszednie,
a także w soboty.
W Ośrodku Zdrowia w Nadarzynie można także wykonywać
testy genetyczne i serologiczne
w kierunku COVID-19. Nasze
ośrodki zdrowia osobom w izolacji są także w stanie wypożyczyć
pusooximetry do mierzenia saturacji. W celu podniesienia bezpieczeństwa epidemiologicznego
dzieci i wychowawców w działających przedszkolach publicznych, żłobku gminnym oraz szkolnych oddziałach przedszkolnych.
Urząd Gminy zakupił 12 bakteriobójczych i wirusobójczych lamp
UV-C. Cztery dodatkowe takie
lampy zostały także ustawione
w miejscach obsługi mieszkańców
w UG, przy komunikacji, USC,
GOPS i kancelarii podawczej.
Jednym z najważniejszych działań, które musieliśmy zakończyć
ustawowo do 15 listopada, byłoprzygotowanie projektu budżetu
Gminy Nadarzyn na rok 2021.
Z powodu SARS-CoV-2 konsultcje z organizacjami społecznymi, z radą gminy, sołtysami, radą
seniorów i dyrektorami jednostek organizacyjnych były bardzo
utrudnione. Przy tworzeniu tego
projektu kierowaliśmy się zasadą
„umiarkowanego optymizmu” co
do przyszłości finansów Państwa,
a co za tym idzie również Gminy, licząc na zakończenie epidemii do połowy przyszłego roku
i poprawienie się sytuacji ekonomicznej w kraju. Wpływy do budżetu prognozujemy w wysokości około 150 milionów złotych
i na podobnym poziomie zaplanowane są wydatki, z czego około 20
milionów możemy przeznaczyć
na nowe inwestycje. Więcej o nowym budżecie będziemy rozmawiać po jego zatwierdzeniu, co nastąpi na przełomie nowego roku.
O planach, nadziejach i zagrożeniach dla budżetu Gminy Nadarzyn na rok 2021 będziemy Was
na bieżąco informować. Nim zaczniemy realizować nowy budżet
w nowym roku, kończymy zadania

zaplanowane na rok 2020. Zanim
jednak przejdę do meritum, muszę
Państwu przypomnieć, że rozprawiać będę o działaniach gminy
w roku koronowirusa, a dokładnie
w końcówce roku. Problemy, jakie
mieli wszyscy samorządowcy, niedotyczą wyłącznie spadku dochodów, a więc braku pieniędzy na
szereg działań. To także problemy
firm z dotrzymaniem terminów,
spowodowane chorobami czy
kwarantanną pracowników oraz
trudnościami z pozyskiwaniem
materiałów niezbędnych do realizacji zadań. To również wydłużony czas na uzyskiwanie szeregu
pozwoleń niezbędnych do budowy, spowodowany utrudnieniami
w pracy urzędów i instytucji. Jeszcze przed epidemią współpraca
z Wodami Polskimi, konserwatorem zabytków, czy Regionalną
Dyrekcją Ochrony Środowiska
do najłatwiejszych nie należała.
Jednak od marca 2020 roku, parafrazując powiedzenie „łatwiej
jest przejść przez ucho igielne”, że
o sanepidzie (przepracowanym)
nie wspomnę.
Tak więc łatwo nie było, ale
daliśmy radę, przez co satysfakcja jest większa, bo to co piękne
rodzi się ponoć w bólach. Przedstawione poniżej działania dotyczą IV kwartału 2020 roku. Działania zakończone: dostosowanie
pomieszczeń strychu w nowym
budynku SP w Młochowie, utworzenie trzech pracowni do pracy indywidualnej oraz pracowni
techniczno-plastycznej, wybudowanie ścieżki rowerowej od Młochowa do Przypek wraz z dwoma
przeprawami przez rzeki Utrata
i Głoskówka, wybudowanie plcu
zabaw w Kajetanach przy ulicy
Rolnej (pozostało dokończenie
na wiosnę ogrodzenia od strony
prywatnej posesji, zasianie trawy
i zamontowanie furtki), wybudowanie ulicy Poranka w Kajeta-
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nach, utwardzenie destruktem ulicy Ogrodowej w Wolicy.
Ścieżka rowerowa Młochów –
Krakowiany - Przypki. Prace na ul.
Grodziskiej w Starej Wsi na wiosnę
zostanie położona emulsja utrwalająca), oświetlenie ulicy Bałtyckiej
w Starej Wsi oraz części ulicy

(dokończenie prac na wiosnę),
oświetlenie ulicy Glicynii w Ruścu, zakup kosiarki na stadion
GOS w Nadarzynie, remont belek
zewnętrznych na hali sportowej
GOS na ulicy Sitarskich w Nadarzynie, remont przepustu na Utracie wraz z remontem jezdni na

Ścieżka rowerowa Młochów - Krakowiany - Przypki
ulicy Brzozowej w Walendowie,
Górnej w Ruścu, odwodnienie
zakup i instalacja nowych witaulicy Środkowej w Ruścu, Kokoczy drogowych, położenie nakładsowej w Strzeniówce, Akacjowej
ki asfaltowej na ulicy Tarczyńw Nadarzynie, Morelowej wraz
skiej od Młochowa do cmentarza
z Graniczną w Nadarzynie, zaoraz przed mostkiem na Utracie
kup lamp UV antywirusowych
w Krakowianach -starostwo podla placówek oświatowych. Dziawiatowe, położenie nakładki asłania, które trwają i zostaną zafaltowej na odcinkach ulicy Grokończone do końca br. roku:
dziskiej w Starej Wsi – starostwo
budowa ścieżek rowerowych na
powiatowe, wykonanie świateł na
ulicy Grodziskiej w Starej Wsi
przejściu dla pieszych na skrzyżooraz pomiędzy Starą Wsią i Urzuwaniu ulic Nad Utratą i Stawowa
tem z mostkiem na cieku wodnym
w Walendowie - starostwo po(pozostały działania porządkowe
wiatowe. Zakończenie prac prooraz organizacja ruchu), budowa
jektowych i pozwoleń na budowę
kanalizacji na ulicyGrodziskiej
do realizacji na rok 2021: projekt
w Starej Wsi, budowa kolektora
chodnika na ulicy Południowej
ściekowego na ulicy Romantyczw Rozalinie, projekt ścieżki rowenej w Walendowie, budowa worowej od węzła Młochów na S8
dociągu na ulicy Romantycznej
do szkoły w Ruścu, projekt now Walendowie, budowa kanalizawego Ośrodka Zdrowia w Nadacji w miejscowości Urzut, odwodrzynie, projekt basenów letnich
nienie i izolacja hali sportowej w
i terenów rekreacyjnych w StrzeNadarzynie, budowa oświetlenia
ulicznego na ulicy Cygańskiej
w Wolicy, budowa kanalizacji
deszczowej na ulicy Warszawskiej w Nadarzynie - starostwo
powiatowe, remont ronda AK
w Nadarzynie - Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich.
Działania, które zostały podjęte
w 2020 r. i wykonane do końca
2021 roku: budowa wodociągu
naulicy Poświętnej w Nadarzynie, budowa placu zabaw dla
dzieci młodszych przy przedszkolu w Ruścu (dokończenie prac
na wiosnę), rekultywacja terenu
i dostawienie zabawki w ogólnodostępnym placu zabaw w Ruścu
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niówce, projekt rozbudowy i modernizacji stacji uzdatniania wody
w Bielinach, projekt przeprawy
rowerowej na rzece Utrata, ulica
Brzozowa w Walendowie, projekty kanalizacji sanitarnej na ulicach Sadowa, Bukietowa, Różana,
Sygietyńskich, Gruszy, Rumiankowa, Młodości, Górna, Letnia,
Czajki, projekt ulicy Głównej
w Ruścu wraz z kolektorem sanitarnym, projekt rozbudowy
i modernizacji oczyszczalni w Walendowie, projekt remontu oficyny kompleksu pałacowego Parku
w Młochowie.
Na koniec, Szanowni Państwo,
oddajemy do Waszej dyspozycji
nową stronę internetową Gminy
Nadarzyn. Nowoczesna, funkcjonalna, przejrzysta - taka jest nowa
odsłona witryny Urzędu Gminy
Nadarzyn. Podążając za trendami
i zmianami technologicznymi,
wsłuchując się w głosy mieszkańców przygotowaliśmy wersję
strony, która jest czytelna, intuicyjna i posiada spójną identyfikację wizualną. Ponadto witryna
jest zintegrowana z mediami społecznościowymi przystosowana do
urządzeń mobilnych oraz potrzeb
osób z niepełnosprawnościami.
Oczywiście strona będzie systematycznie uzupełniana, a ponieważ ma stanowić przede
wszystkim sprawne narzędzie dla
mieszkańców, bardzo liczymy na
kulturalne uwagi i podpowiedzi
z Waszej strony. Jest szansa, że
razem stworzymy takie nadarzyńskie „cacuszko”. Czekamy na Wasze opinie, konstruktywne uwagi
i sugestie.
Zapraszamy do korzystania
z nowej odsłony strony gminy
Nadarzyn.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Prace na ul. Grodziskiej w Starej Wsi
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COVID 19
Profilaktyka COVID 19
w placówkach
oświatowych
19 listopada do żłobka, przedszkoli i szkół
zostało rozdysponowanych 12 wirusobójczych
lamp przepływowych UVC.
Urządzenia służą do oczyszczania
powietrza w zamkniętych pomieszczeniach.
Dbamy o bezpieczeństwo naszych
przedszkolaków i zerówkowiczów
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Przedszkole Publiczne w Nadarzynie
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W ramach
VIII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki
i Zdrowego Stylu Życia
zapraszamy do udziału w konkursie
plastycznym
„Zostań w domu,
zadbaj o relacje – pamiętaj o innych”
Szanowni Państwo to dobry moment, aby właśnie teraz w czasie
epidemii, kiedy większość czasu spędzamy w domach,
podjąć działania w ramach akcji
WSPÓLNIE PRZECIW KORONA WIRUSOWI (COVID-19).
W związku z powyższym, cytując słowa Jana Pawła II:
„Człowiek jest wielki, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym
dzieli się z innymi” całej społeczności Gminy Nadarzyn
proponujemy podzielenie się swoim czasem wolnym
i przygotowanie karty bożonarodzeniowej dla osoby starszej,
samotnej, niepełnosprawnej lub po prostu potrzebującej
drobnego gestu dobroci.

Regulamin konkursu, klauzula informacyjna
oraz karta zgłoszeniowa dostępne na stronie
internetowej www.nadarzyn.pl
102. Rocznica Odzyskania
Niepodległości
W tym roku 11 listopada - Święto Odzyskania Niepodległości - uczcić mogliśmy w bardzo symboliczny sposób. W związku ze stanem epidemicznym niemożliwe
było wspólne, radosne świętowanie. Tego dnia w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie odprawiona została
Msza św. w intencji Ojczyzny. Następnie na placu Poniatowskiego pod krzyżem z popiersiem Marszałka Józefa
Piłsudskiego oraz po obeliskiem ku pamięci poległych
w latach 1914 - 1920 delegacja władz samorządowych z Wójtem Dariuszem Zwolińskim na czele złożyła wiązanki w imieniu całej społeczności
Gminy Nadarzyn. Wartę honorową pełnili strażacy
z OSP Nadarzyn i OSP Młochów oraz nadarzyńscy harcerze.
Ponadto z okazji Święta Odzyskania Niepodległości
przy Placu Poniatowskiego stanęła wystawa pt. „Z salo-
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nów na front - Polki w obronie wolności”. Przedstawia
ona sylwetki kobiet, które wolność i Ojczyznę ukochały
nad życie. Zapraszamy do obejrzenia.
red.
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GOPS NADARZYN

21 listopada - Dzień Pracownika Socjalnego

Z tej okazji w imieniu naszego samorządu Wójt
Dariusz Zwoliński wraz z Sekretarz Gminy Edytą
Gawrońską złożyli życzenia pracownikom Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie i podziękowali za pełną zaangażowania pracę oraz niesienie
pomocy potrzebującym. Jednocześnie Wójt podkreślał
szczególną rolę GOPS w czasie pandemii koronawirusa.
Każdego dnia pracownik socjalny styka się z ludzkimi problemami. To niezwykle odpowiedzialna i wymagająca ofiarności praca, a wręcz misja.
Pracownicy socjalni pomagają osobom w trudnej sytuacji życiowej, niosą im wsparcie i niezbędną pomoc. Za poświęcenie, wysiłek, empatię i troskę
o drugiego człowieka - ogromnie dziękujemy.

Z okazji Dnia Pracownika Socjalnego
składamy najserdeczniejsze życzenia
zdrowia, pomyślności, sukcesów
w życiu zawodowym i prywatnym
oraz siły w realizacji misji
niesienia pomocy
drugiemu człowiekowi.

Dyplomy uznania dla asystentów rodziny
W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzynie
zatrudnione są dwie osoby na stanowisku asystent rodziny - Pani mgr Małgorzata Truszkowska oraz Pani
Marzena Latoszek. Obie Panie są osobami wrażliwymi
na potrzeby innych, wykazują ogromne zaangażowanie
w pracy z rodzinami, a w swoim działaniu są niezastąpione. W tym miesiącu do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej przekazane zostały dyplomy uznania za aktywne wsparcie rodzin z dziećmi w czasie epidemii COVID-19 od Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Marleny Maląg. Rolą asystenta rodziny jest wspieranie
rodzin, które z różnych powodów nie są w stanie samo-
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dzielnie pełnić prawidłowo funkcji opiekuńczo–wychowawczych wobec własnych dzieci. Natomiast celem
pracy asystenta jest osiągnięcie przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej
wychowywanie dzieci. Głównym zadaniem asystenta
jest nie dopuścić do oddzielenia dziecka od rodziny lub
umożliwić jak najszybszy powrót dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej do rodziców.
Pani Małgorzacie Truszkowskiej i Pani Marzenie
Latoszek gratulujemy wyróżnienia i życzymy siły oraz
satysfakcji z wykonywanej pracy.
GOPS
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Specjalny Zasiłek Opiekuńczy
Specjalny zasiłek opiekuńczy
jest świadczeniem pieniężnym,
o które mogą ubiegać się osoby, na których ciąży obowiązek
alimentacyjny, a także małżonkowie jeżeli rezygnują lub nie
podejmują zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej w celu
sprawowania stałej opieki nad
najbliższą poważnie niepełnosprawną osobą.

1. Komu przysługuje
świadczenie?
Specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje osobom, na których
zgodnie z przepisami ustaw z dnia
25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek
alimentacyjny, a także małżonkom,
jeżeli:
• nie podejmują zatrudnienia lub
innej pracy zarobkowej lub
• rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
- w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem
o niepełnosprawności łącznie ze
wskazaniami: konieczności stałej
lub długotrwałej opieki lub pomocy
innej osoby w związku ze znacznie
ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień
opiekuna dziecka w procesie jego
leczenia, rehabilitacji i edukacji.

2. Czy aby otrzymać
świadczenie należy spełnić
kryterium dochodowe?
Specjalny zasiłek opiekuńczy
przysługuje, jeżeli łączny dochód
rodziny osoby sprawującej opiekę
oraz rodziny osoby wymagającej
opieki w przeliczeniu na osobę nie
przekracza kwoty kryterium dochodowego wynoszącego 764 zł netto
(na podstawie dochodów z roku
poprzedzającego okres zasiłkowy
z uwzględnieniem utraty i uzyskania dochodu).

3. Czym jest dochód osoby
sprawującej opiekę?
Za dochód rodziny osoby sprawującej opiekę, zgodnie z art. 3
pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych, uważa się dochód nastę-
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pujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna
faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,
a także dziecko, które ukończyło
25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku
z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub
specjalny zasiłek opiekuńczy albo
zasiłek dla opiekuna; do członków
rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna
prawnego, dziecka pozostającego
w związku małżeńskim, a także
pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

4. Czym jest dochód osoby
wymagającej opieki?
Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki, uważa się dochód
następujących członków rodziny:
1. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b) rodziców osoby wymagającej
opieki,
c) małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
d) osoby, z którą rodzic osoby
wymagającej opieki wychowuje
wspólne dziecko,
e) pozostających na utrzymaniu
osób, o których mowa w lit. a-d,
dzieci w wieku do ukończenia 25.
roku życia
- z tym, że do członków rodziny
nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
dziecka pozostającego w związku
małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko,
a także rodzica osoby wymagającej
opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz.
2. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
a) osoby wymagającej opieki,
b)małżonka osoby wymagającej
opieki,
c) osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne
dziecko,
d) pozostających na utrzymaniu
osób, o których mowa w lit. a-c,
dzieci w wieku do ukończenia 25

roku życia
- z tym, że do członków rodziny
nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego,
dziecka pozostającego w związku
małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne
dziecko.

5. Kiedy zasiłek nie
przysługuje?
1. osoba sprawująca opiekę
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia
emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego,
świadczenia
przedemerytalnego
lub rodzicielskiego świadczenia
uzupełniającego, o którym mowa
w ustawie z dnia 31 stycznia 2019
r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym,
b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa
w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla
opiekunów,
d) legitymuje się orzeczeniem
o znacznym stopniu niepełnosprawności;
2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej,
w rodzinnym domu dziecka albo,
w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym
w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej
z całodobowej opieki przez więcej
niż 5 dni w tygodniu;
3. na osobę wymagającą opieki
inna osoba ma ustalone prawo do
wcześniejszej emerytury;
4. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku
do zasiłku rodzinnego, o którym
mowa w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, prawo
do świadczenia pielęgnacyjnego
lub prawo do zasiłku dla opiekuna,
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o którym mowa w ustawie z dnia
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
5. na osobę wymagającą opieki
inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie
wydatków związanych z opieką,
chyba że przepisy o koordynacji
systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią
inaczej.

6. Gdzie należy złożyć
wniosek?
Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w urzędzie
wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta właściwego ze względu na
miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie. W przypadku Gminy Nadarzyn z wnioskiem należy udać się do budynku
Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Msz-

czonowska 24 pokój 133 na parterze, od poniedziałku do czwartku,
w godzinach pracy Urzędu, piątek
jest dniem wewnętrznym. Wniosek można złożyć również w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy Empatia.

7. Jakie są terminy
rozpatrywania wniosków?
Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwłoki. Wypłata
świadczenia następuje do końca
miesiąca, w którym złożono wniosek z pełnym kompletem dokumentów, jeżeli wpłynął przed 10 dniem
tego miesiąca. W przypadku złożenia wniosku z pełnym kompletem
dokumentów po 10 dniu miesiąca, świadczenie jest wypłacane do
ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

8. Druki do pobrania
Druki w wersji papierowej:
do pobrania w budynku Urzędu
Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowska 24 w pokoju 133.

9. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2003
r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.
Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

10. Kontakt
Szczegółowych informacji na temat świadczenia oraz sposobu realizacji w Gminie Nadarzyn udzielają
pracownicy Sekcji Świadczeń pod
numerem telefonu (22) 739 97 07
w. 177, 182 i 186.

Sekcja Świadczeń
GOPS w Nadarzynie

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.
11 (258) listopad 2020
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PROGRAM WSPIERAJ SENIORA
Odpowiedzi na pytania
Podstawowe pytania
o program Wspieraj
Seniora - Solidarnościowy
Korpus Wsparcia Seniorów
Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów
do domu seniora, by ograniczyć
konieczność wychodzenia osób
starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.

Kto jest bezpośrednim
realizatorem programu?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na terenie gminy (w zakresie organizacji
i realizacji dostarczania artykułów
pierwszej potrzeby do osób starszych).

W jaki sposób finansowany
jest program?
Gminy będą mogły skorzystać
z dofinansowania ze środków budżetu państwa na zorganizowanie
i realizację usługi wsparcia. Środki
te gminy będą mogły przeznaczyć
m.in. na zatrudnienie nowych pracowników do realizacji zadania,
przyznanie dodatków zadaniowych,
zlecenie usługi organizacjom pozarządowym czy jej zakup od prywatnych podmiotów. Na realizację dofinansowania przeznaczono kwotę
100 mln zł.

Od kiedy zaczyna się realizacja
programu i do kiedy trwa?
Program jest realizowany od 20
października do 31 grudnia 2020 r.

Jak wygląda mechanizm
udzielania pomocy
w ramach programu?
Krok 1. Osoba starsza w wieku 70 lat i więcej, która zdecyduje
się pozostać w domu w związku
z utrzymującym się stanem epidemii, dzwoni na ogólnopolską
infolinię uruchomioną w ramach
programu Solidarnościowy Korpus
Wsparcia Seniorów - 22 505 11 11.
Krok 2. Osoba przyjmująca zgłoszenie przekazuje prośbę o pomoc
do ośrodka pomocy społecznej
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w danej gminie przez system Centralnej Aplikacji Statystycznej.
Krok 3. Pracownik ośrodka pomocy społecznej kontaktuje się telefonicznie z seniorem, weryfikuje
zgłoszenie i ustala usługę wsparcia,
która ma polegać w szczególności
na dostarczeniu zakupów, zgodnie
ze wskazanym zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze
i środki higieny osobistej.
Krok 4. Koszty zakupów pokrywa Senior.

Kto może skorzystać
z programu?
Z programu mogą skorzystać
osoby starsze po 70 roku życia.
W szczególnych przypadkach pomoc może być udzielona osobie
przed 70 r.ż. Szczególne sytuacje
oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby.
Ocena stanu sytuacji i udzielenia
wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej. Z programu nie mogą korzystać osoby, które już otrzymują
wsparcie w ramach usług opiekuńczych, czy specjalistycznych usług
opiekuńczych. Udzielenie pomocy
w ramach programu nie zależy od
kryterium dochodowego ani nie jest
przyznawne na drodze administracyjnej.

Na jaką pomoc mogą liczyć
osoby starsze w ramach
programu?

W ramach programu osobom
starszym mogą być dostarczone
artykuły podstawowej potrzeby,
w tym artykuły spożywcze i środki
higieny osobistej. Koszty zakupów
pokrywa Senior. Osoba wspierająca seniora może również wykonać
(nieodpłatnie) czynności związane
z codziennym funkcjonowaniem,
np. załatwić sprawy urzędowe
(jeżeli zakres tych usług nie wymaga upoważnienia od Seniora lub
udostępnienia danych wrażliwych),
wyprowadzenie psa itp. Zakres
usług na rzecz osoby starszej jest
ograniczony tzw. dystansem sanitarnym.

Kto pokrywa koszty
zakupów dla Seniora?
Za zakupy płaci Senior. Senior
przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów. Zasady i sposób
rozliczania ustala indywidualnie
ośrodek.
Czy usługa pomocy osobom
starszym jest świadczona
jednorazowo, czy może być
realizowana wielokrotnie?
W zależności od zorganizowania
usługi wsparcia przez ośrodek pomocy społecznej i potrzeb osoby
starszej w wieku 70 lat i więcej (np.
może być świadczona raz w tygodniu, bądź kilka razy w czasie trwania programu).

Czy w przypadku zgłoszenia
się Seniora bezpośrednio do
ośrodka pomocy społecznej
będzie mogła zostać przyznana
usługa w ramach programu?
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Tak, jeśli senior jest w wieku 70+
i wymaga wsparcia, taka pomoc
może zostać zrealizowana w ramach
programu.

W jaki sposób pomoc jest
dostarczana do domów osób
starszych w gminie?
Lokalne ośrodki pomocy społecznej realizują program na
terenie gminy w zakresie organizacji i realizacji dostarczania
artykułów pierwszej potrzeby
do osób starszych. Dostarczanie
niezbędnych artykułów do domów seniorów może być realizowane przez pracowników OPS
(pracowników socjalnych, asystentów rodziny, pracowników
administracyjnych i innych). Gmina może również podjąć decyzję
o zatrudnieniu nowych pracowni-

ków, zleceniu realizacji tego zadania organizacjom pozarządowym,
zakupie usługi od sektora prywatnego, współpracy z wolontariuszami, harcerzami, żołnierzami WOT,
członkami ochotniczych straży pożarnych.

Bezpieczeństwo osób starszych
podczas realizacji programu.
Realizator programu, ośrodek
pomocy społecznej, odpowiada
za działania mające na celu
ochronę osób starszych.

Apel o rozwagę!
W tym miejscu Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nadarzynie
apeluje o rozwagę – należy uważać
na oszustów - osoby podszywające
się za pracowników OPS, Policję,
pracowników służby zdrowia, wo-

lontariuszy i inne.
1.Pracownik GOPS, funkcjonariusz Policji czy Straży Gminnej będzie miał legitymację.
2. Dane identyfikacyjne/weryfikacyjne Wolontariusza również będą
przekazywane indywidualnie Seniorowi.
3.Wolontariusz skierowany do
Seniora przez GOPS w Nadarzynie
będzie miał legitymację.
4. Sposób rozliczenia musi być
wcześniej indywidualnie ustalony
przez Ośrodek Pomocy Społecznej
razem z Seniorem.

Źródło: https://www.gov.pl/
web/rodzina/program-wspieraj-seniora---solidarnosciowykorpus-wsparcia-seniorow-wpytaniach-i-odpowiedziach

PROGRAM WSPIERAJ SENIORA
Szanowni Państwo, aktualna sytuacja epidemiczna pokazuje jak ważne
jest, aby osoby starsze pozostały w domu. Każdy z nas powinien zadbać
o senioróww swoim otoczeniu, aby w miarę możliwości bezpiecznie
przetrwać najbliższy, bardzo trudny czas.
Jest wiele życzliwych i wrażliwych osób, której chcą pomagać i już pomagają.
Ale potrzeby w tym zakresie będą niewątpliwie rosły. Zapytajmy starszych
sąsiadów w naszych środowiskach czy potrzebują sąsiedzkiej pomocy.
Od naszej społecznej solidarności i odpowiedzialności zależy zdrowie osób,
które ze względu na wiek i współistniejące choroby mogą być bardziej
narażone na ciężki przebieg Covid-19. Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nadarzynie koordynuje pracę wolontariuszy, którzy zgłosili się
do pomocy osobom starszym i samotnym, które nie mają pomocy
ze strony rodziny, najbliższych, sąsiadów.
Od samego początku trwania epidemii Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nadarzynie współpracuje w tym zakresie z Urzędem Gminy,
Strażą Gminną, Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, Policją,
Parafialnym Caritas i Wolontariuszami.

INFOLINIA PROGRAM „WSPIERAJ SENIORA”
Czynna całą dobę, tel. 22 505-11-11
Informacje trafiią do naszego Ośrodka Pomocy Społecznej, a pracownicy
ośrodka skontaktują się z Państwem, dokonają wstępnej weryfikacji
i ustalą szczegóły pomocy.
11 (258) listopad 2020
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Informacja - osoby bezdomne
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie, w związku
ze zbliżającym się okresem zimowym, zwraca się z prośbą do wszystkich
mieszkańców Gminy Nadarzyn o zachowanie
szczególnej wrażliwości i uwagi wobec zauważonych osób
bezdomnych.

Prosimy o zgłaszanie informacji na temat
osób wymagających pomocy do:
1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
tel. (22) 739 73 20,
2. Straży Gminnej, tel. (22) 720 08 67,
3. Policji (telefon dyżurny czynny do godz. 20.00)
tel. (22) 729 81 77.
Wszystkie osoby potrzebujące pomocy w formie tymczasowego schronienia mogą
zgłaszać się bezpośrednio do ośrodków pomocy społecznej funkcjonujących w każdej
gminie na terenie całego kraju.
Schronisko dla osób bezdomnych zapewnia osobom bezdomnym, które podpisały
kontrakt socjalny, całodobowe tymczasowe schronienie oraz usługi ukierunkowane na
wzmacnianie aktywności społecznej, wyjście z bezdomności i uzyskanie samodzielności życiowej.
Schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi zapewnia osobom bezdomnym, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych.
W noclegowni, schronisku dla osób bezdomnych, ogrzewalni mogą przebywać osoby zdolne do samoobsługi, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych
osób przebywających w placówce.
W schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi mogą przebywać
osoby, których stan zdrowia nie zagraża zdrowiu i życiu innych osób przebywających
w placówce.
W schronisku dla osób bezdomnych oraz schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi nie mogą przebywać osoby będące pod wpływem alkoholu lub
pod wpływem substancji psychoaktywnych.

Ważna informacja!
Podczas zbliżającej się zimy Schroniska
dla Bezdomnych będą działać przy wielu
obostrzeniach spowodowanych pandemią koronawirusa.
Najpierw izolacja, potem przyjęcie do schroniska.
Opracowanie: Krystyna Masłowska, Dyrektor GOPS w Nadarzynie
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O Ś W I ATA

Język angielski w czasie pandemii – jest na to sposób!
W dzisiejszych czasach nauka zdalna
jest praktykowana we wszystkich szkołach w Polsce. Dla wielu uczniów jest
to bardzo duża niedogodność. Nauka
języków obcych w dobie pandemii jest
szczególnie trudna i wymagająca, lecz
my – LO im. Jana Pawła II – znaleźliśmy na to sposób.
7 listopada 2020 roku chętni uczniowie naszej szkoły, dzięki pomocy
i kontaktom naszej nauczycielki i ambasadorki programu English Teaching,
Pani Magdaleny Drzewieckiej, dołączyli do ogólnopolskiego programu prowadzonego w języku angielskim ‘Youth in UVCA World’ (Młodzi
w świecie zmian i przemian) przez
Worldlink Foundation. Celem programu jest wsparcie młodzieży w
nauce angielskiego metodą ‘content-based learning’, przeprowadzenie wielu warszatów
dotyczących motywacji, działania w grupie, poznania
i zastosowania kanadyjskiej metody ‘Leadership of
Heart’, rozwinięcie umiejętności przywódczych oraz
zdobycie umiejętności rozróżniania rzetelnych informacji od fake newsów. Jednym słowem, zmierzenie się
z wyzwaniami, które niesie współczesny świat.
Warsztaty odbywają się co trzecią sobotę i zakończą
się w czerwcu ogólnoświatową konferencją i uzyskaniem
certyfikatu. Spotykamy się na platformie ZOOM i mamy
wielu wspaniałych trenerów z całego świata.
Główna prowadząca i odpowiedzialna za projekt, Pani
Anna Krzemińska – Kaczyńska jest jedną z założycieli
Worldlink Foundation, polską ambasadorką programu
English Teaching. Otrzymała także medal komisji Edukacji Narodowej oraz certyfikat „European Language
Label”. Współprowadzący, Pan Alexander Pikulski jest
studentem historii i kultury Zatoki Arabskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz wiceprezydentem globalnego centrum dyskusyjnego na Pekińskim
Uniwestytecie – Education in Spark Club.
Podczas pierwszego spotkania omówiliśmy wiele ważnych tematów dotyczących młodzieży i naszej roli we
współczesnym świecie – wszystko oczywiście po angielsku. Mnie najbardziej zapadły w pamięć warsztaty
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z Patrickiem Kozakiewiczem nazwane ‘Mindfulness In
Education’ ( uważność w edukacji). Patrick pokazał nam
co jest kluczem do sukcesu i jak bycie uważnym przynosi niezliczoną ilość korzyści. Zastanawiacie się, jakie
mogą one być? Oto odpowiedź: dzięki wprowadzeniu do
naszego życia tzw. uważności (mindfulness), jesteśmy
w stanie podnieść swoją zdolność koncentracji, poziom
inteligencji oraz polepszyć swoją pamięć. Jednak największą korzyścią jest stanie się lepszym obywatelem
świata przez rozumienie własnych emocji. Mieliśmy
szansę przetrenować naszą uważność – skupiając się na
własnym oddechu, staraliśmy się kontrolować tor naszych myśli. Spotkanie zakończyło się sugestią zwolnienia tempa naszego życia, chociaż na chwilę. Wyjście na
spacer, skupienie się na sobie i na tym, co dzieje się teraz
z nami i naszym otoczeniem.
Kolejne spotkania przed nami! Czekamy na kolejne
wskazówki i nieustannie szlifujemy swój angielski! Chętnych dołączyć do nas serdecznie zapraszamy . Szczegółowych informacji udziela Pani Magdalena Drzewiecka
i Weronika Trzcińska, uczennica klasy 3B.

Weronika Trzcińska
LO Nadarzyn, klasa 3B
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Punkt Selekt y wnego Zbierania
O d p a d ó w Ko m u n a l n yc h
Informacja
Szanowni Państwo!
Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że odpady komunalne zbierane w sposób selektywny są również przyjmowane nieodpłatnie od
mieszkańców objętych gminnym
systemem zbiórki odpadów komu-

nalnych (tzn.od tych, którzy złożyli deklaracje o wysokości opłaty
za odpady komunalne w Urzędzie
Gminy) w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się
w Nadarzynie przy ul. Turystycznej 38.
Oddawanie odpadów komunalnych do PSZOK-u odbywa się na
następujących zasadach:
1. Odpady budowalne, poremontowe i gruz (max 300 kg/
rok) oraz opony (max 4 szt. /rok)
– należy uzyskać zaświadczenie
z Urzędu Gminy poprzez zgłoszenie telefoniczne, mailowe lub osobiste. (Uwaga: ważność zaświadczenia to 2 tygodnie od daty jego
wystawienia).
2. Pozostałe selektywnie zebrane
odpady komunalne - należy okazać dowód wniesienia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy Nadarzyn (aktualny wydruk z kasy lub
wydruk z konta bankowego) albo
uzyskać zaświadczenie z Urzędu Gminy o złożeniu deklaracji
„śmieciowej” poprzez zgłoszenie
telefoniczne, mailowe lub osobiste. (Uwaga: termin ważności zaświadczenia to 1 miesiąc od daty
jego wystawienia)
Powyższe zasady pomogą znacznie uszczelnić system gospodarki
odpadami w naszej gminie poprzez weryfikację osób czy przedsiębiorstw, które nielegalnie oddają odpady do gminnego PSZOK-u,
a tym samym podwyższają koszty
zagospodarowania odpadów komunalnych.
red.

Solidarni ze smakiem
W związku z COVID-19 i obowiązującymi zasadami
oraz ograniczeniami, przygotowaliśmy zestawienie 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 na stronie Gminy Nadarzyn
www.nadarzyn.pl w Aktualnościach - Jedzenie na wynos.
14

11 (258) listopad 2020

Wiadomości Nadarzyńskie

Walczyli dla nas, zawalczmy dla Nich
Paczka dla Bohatera
Twarzą X edycji zbiórki jest kombatant z terenu naszej gminy ppłk Henryk Filipski. Stowarzyszenie działa
bezpośrednio dla Weteranów w wielu miejscach w Polsce. W tym także na terenie gminy Nadarzyn w wyznaczonych miejscach (m in. sklepy: Warus, U Joli, sklep przy, ul. Mszczonowskiej 18a, Odido ul. Grodziska 39,
Przedszkole „Bajkowy Lasek” przy ul. Sympatyczna 3 w Starej Wsi). Każdy najmniejszy gest jest ogromnym
wsparciem - przekazują organizatorzy - informują organizatorzy, ponieważ dzięki temu możemy pomóc większej
ilości kombatantów oraz sprawić, że święta Bożego Narodzenia staną się choć trochę piękniejsze dla naszych
Bohaterów. Wiemy, że z pomocą ludzi o dobrych sercach to się uda.
Bohaterzy, wterani i kombatanci pamiętają czasy, kiedy wszystko robiło się ręcznie, a to co się popsuło, to się
naprawiało. Zapraszamy dzieci, młodzieżi dorosłych do własnoręcznego przygotowania kartek bożonarodzeniowych (laurek) dla Bohaterów, które można przesłać organizatorom akcji lub złożyć między innymi w kancelarii
UG lub placówkach oświatowych. Wolontariusze ze Stowarzyszenia włożą je do bożonarodzeniowych paczek.
Talent i predyspozycje nie są tak ważne. Ważne jest to, że taką wykonaną własnoręcznie kartkę lub ozdobę otrzyma Ten, który na pewno to doceni, Ten który „Walczył dla nas...”
Nr konta: 61 1140 2004 0000 3902 7866 0327 z dopiskiem
„ Darowizna - Bożonarodzeniowa Paczka dla Bohatera”.
Zrzutka na organizację X Bożonarodzeniowej Paczki dla Bohatera
https://zrzutka.pl/fwdvdh
https://www.facebook.com/bazarek.paczkadlabohatera/
https://www.facebook.com/Holandia-Bazarek-Paczka-dla-Bohatera-340551776541911/
https://www.facebook.com/Belgia-Bazarek-dla-Bohatera-103264751499495/
https://www.facebook.com/Niemcy-Bazarek-Paczka-dla.../
https://www.siepomaga.pl/paczka-dla-bohatera
Zrzutka na remont łazienki harcerki Szarych Szeregów
https://zrzutka.pl/z/akcjaurka

OGŁOSZENIA DROBNE
Pogotowie ogrodnicze. Wycinki drzew, prace
porządkowe. Ogrody - pielęgnacja i wykonanie.
Przyłącza kanalizacyjne od budynku do studzienki.
Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty.
Okolice Nadarzyna.
Tel. 511 289 481

RADET – klimatyzacja. Rekuperacja. Pompy ciepła.
Montaż, serwis. Warszawa i okolice. Tel. 601 397 784;
radet@radet.pl; www.radet.pl
Anteny TV – montaż, ustawianie, naprawy, serwis,
tel. 883 997 800
Pani z Ukrainy, wykształcenie – szkoła gastronomiczna,
duże doświadczenie, poszukuje pracy w zawodzie,
poprowadzi dom lub zaopiekuje się starszą osobą.
Tel. kontaktowy: 511 069 550
11 (258) listopad 2020

Sprzedam działki budowlane o pow.1500 m kw.
w Starej Wsi, ul. Głogowa 37,
tel. 600 283 038
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

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Ogrodzenia, balustrady, schody i inne.
Tel. 785 063 795

Auta do ślubu i innych imprez okolicznościowych.
Nadarzyn, Warszawa i okolice. Okazyjna cena.
Tel: 505 849 419
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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 po TV szer. 110 cm, głęb. 44,
wysokość 94 cm, karnisz aluminiowy osłona z drewna
dł. 4 m., plafon na 3 żarówki drewniany, komodę Ikea
na 5 szuflad szer. 70 cm., gł. 40 cm., wys. 102 cm.,
komodę na 2 szuflady. Tel: 694 930 816

11 (258) listopad 2020
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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 proszeni 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 Nadarzyniaka 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 zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy dostarczyć osobiście 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 usytuowany na poziomie -1, CH Blue City al. Jerozolimskie 179 - teren Centrum
Handlowego Blue City (lokal -1/28), Stacja Metra Świętokrzyska 2 - linia M2
pawilon handlowy 1011, Stacja Metra Rondo ONZ - linia M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Nowy Świat-Uniwersytet - linia M2 pawilon handlowy nr 1012, Stacja Metra Stadion Narodowy - linia M2 pawilon handlowy nr
1023, Stacja Metra Dworzec Wileński - linia M2 pawilon handlowy nr 1012.

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 1 i 2

imienny

[zł]

dopłata
gminy

30
dniowy

N

120

60

U

60

30

90
dniowy

N

330

130

U

165

65

Koszt pasażera

[zł]

dopłata
gminy

N

72

40

U

36

20

N

212

70

U

106

135

Bilety oferty Warszawa+
ważne w strefie 2
30
dniowy

imienny
90
dniowy

Basen „KAPRY” w Pruszkowie; Bilety wstępu na pły-

walnię: poniedziałki – piątki
w godz.6.30 – 16.00; NORMALNY - 14 zł /godz.- cena po rabacie
11,- /godz. ULGOWY - 9 zł /godz.
- cena po rabacie 7,-/godz.
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Koszt pasażera

poniedziałki – piątki w godz. 16.00–
22.00 oraz w soboty, niedziele
i święta w godz.7.00 – 22.00; NORMALNY - 18 zł /godz. - cena po rabacie 14,-/godz. ULGOWY - 12 zł /
godz. - cena po rabacie 9,-/godz.

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% fotoodmładzanie,15% terapia trądziku.

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 GAZOWE, ul. Modra 10, Kajetany;
tel. 511 929 559; 5 % budowa instalacji gazowej
11 (258) listopad 2020
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Red Ingo; ul. Komorowska 48,

Nadarzyn; 10% strony internetowe,
5% sklepy internetowe.
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 % kwiaty cięte;5 %
kwiaty doniczkowe.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5%
prace remontowo - wykończeniowe, 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% sieci 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%
11 (258) listopad 2020

naprawy mechaniczne, 5% części do
napraw mechanicznych
PLJ Telcom s.c. Rusiec, al.Katowicka 213, 05-830 Nadarzy; 20%
światłowodowe
internetowe przyłacze, 10% łącze
światłowodowe
100/200 Mbps,
10% łącze światłowodowe 200/200 Mbps, 15% łącze światłowodowe 300/300 Mbps
Katarzyna Klimczuk Fitness
,,sekcja treningu fitness’’- 15% karnet 20 wejść www.kasiaklimczukfitness.pl
Zajęcia odbywają się w różnych lokalizacjach: Nadarzyn, ul. Sitarskich
4,; Urzut al. Katowicka 360, Świetlica NOK Rozalin, ul. Młochowska
59; Świetlica NOK, ul.Olesińska
5;Świetlica NOK Rusiec; BOISKO
ORLIK; Brwinów, ul.Moczydłowskiego 2; Hala sportowa
Marmor Stone Tomasz Kos,
al. Krakowska 20, 05-090 Janki,
Spieki i konglomeraty kwarcowe
5%, Granity i marmury 5%; Usługa
Montażu 5%.
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24,
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy
wod-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie operatu wodnoprawnego.

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.

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
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

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
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List
Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

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
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
ks. Andrzej Wieczorek
Internet: www.parafianadarzyn.pl,
e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Caritas przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie

Punkt Caritas czynny:
wtorki 10.00 – 12.00
czwartki 15.00 – 17.00

Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
tel. 728 947 323

22. rocznica powstania
Grupy AA Klemens
W dniu 7 listopada Grupa AA „Klemens”
z Nadarzyna obchodziła 22. rocznicę swojej działalności. Z tej okazji o godz.16.00 w kościele
p.w. św. Klemensa w Nadarzynie odbyła się uroczysta Msza św., którą odprawił o. Adam Krawczyk
z Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości z Zakroczymia.
Pamiętajmy! Nie trzeba być bogaczem, aby ofiarować coś cennego drugiemu człowiekowi. Można podarować odrobinę swojego czasu i uwagi.
Grupa „Klemens” ten czas daje sobie nawzajem. Jesteście Państwo nadzieją dla tych, którym trudniej
jest powstać z upadku. Dajecie Państwo świadectwo,
że można trwać w abstynencji i żyć pełnią życia.
I chociaż ten rok 2020 z powodu pandemii koronawirusa jest bardzo trudny, to Grupa AA Klemens trwa
i o każdej porze jesteście Państwo dla siebie wsparciem. Za Waszą obecność dziękujemy i życzymy
Wszystkim Państwu i Waszym bliskim zdrowia i pogody ducha.
Krystyna Masłowska
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

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
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W iesz cz y m o ddych as z
Przypominamy, że na terenie naszej gminy od
zeszłego roku jakość powietrza można sprawdzać
na tablicach z czujnikiem kontrolującym jego
stan.
Czujniki są zamontowane na budynku urzędu
Gminy, na SP Rusiec, SP Kostowiec, SP Wola Krakowiańska oraz na budynku Liceum w Nadarzynie.
Wskazują one następujące pomiary: temperatury,
wilgotności powietrza, ciśnienia atmosferycznego,
stężenia pyłów PM 2,5, PM 10. Komunikaty są wyświetlane na tablicach LED i aktualizowane nie rzadziej niż raz na 15 minut. Stan powietrza mierzony
w ww. miejscach można sprawdzić korzystając ze
strony SYNGEOS, do której przekierowanie znajduje się na stronie Urzędu Gminy Nadarzyn (https://
panel.syngeos.pl/sensor/pm2_5).
Zadanie to zrealizowano dzięki uzyskanemu przez
Gminę Nadarzyn dofinansowaniu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.
red.

11 (258) listopad 2020
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Fundusz Solidarności Nadarzyn
Szanowni Państwo,
Urząd Gminy Nadarzyn i GOPS wraz z parafią w Nadarzynie, nadarzyńskim Caritas oraz Caritas
Archidiecezji Warszawskiej, mający doświadczenie w zbiórkach na rzecz osób potrzebujących, stworzylspecjalny fundusz solidarnościowy. Jego celem jest pomoc osobom, które w tym trudnym czasie potrzebują wsparcia.
Pomoc będzie polegała na tym, iż za zebrane pieniądze zakupimy m.in. bony na artykuły pierwszej potrzeby do zrealizowania w sklepach na terenie naszej gminy. Wpłaty od osób fizycznych, jako darowizna
będą zwolnione z podatku.
Mamy nadzieję, że w ten sposób uda nam się pomóc nie tylko osobom, które 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”
NEKROLOGI
Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

ŚP. JUSTYNY KUSIO
wyrazy żalu i współczucia z powodu tak dotkliwej straty
Mężowi Dariuszowi, Dzieciom i Bliskim
składają Druhny i Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie.
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Kultura

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

Noc Bibliotek – nagroda dla biblioteki w Nadarzynie
Tegoroczna Noc Bibliotek to było prawdziwe wyzwanie. Dlatego tym bardziej cieszymy się, że nasza biblioteka znalazła się wśród stu bibliotek wyróżnionych za
relacjęz tego wydarzenia
Noc Bibliotek to coroczna ogólnopolska akcja organizowana przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Tegoroczna 6. edycja pod hasłem „Klimat na czytanie” odCieszymy się, że mogliśmy spotkać się z naszymi czybyła się 10 października. Z całą pewnością różniła się telnikami wykorzystując przestrzeń Parku w Młochowie
od poprzednich. Pandemia wymusiła zmianę formuły, i aplikacje mobilne.
a część działań przeniosła się do Internetu.

Czytaj on-line
Ponieważ nasze zbiory na razie są dla Was niedostępne,
przygotowaliśmy ofertę z której można korzystać on-line.
Platforma Legimi – bezpłatny dostęp dla użytkowników naszej
biblioteki do ponad 50000 tytułów na smartfonie, tablecie lub czytniku.
Dostępna na naszej stronie lista cyfrowych bibliotek w Polsce
i na świecie, których zbiory znajdują się w domenie publicznej lub są
udostępniane na odpowiednich licencjach

Zapraszamy!
Śledźcie nasz profil na Facebooku, aby być na bieżąco
ze wszystkimi aktualnościami.

Dzień
Pluszowego Misia
Z okazji Dnia Pluszowego Misia mamy dla Was
zagadkę. Czy pamiętacie z jakich książek pochodzą CI bohaterowie? Wszystkie tytuły znajdują się
w naszych zbiorach. A dodatkowo na naszej stronie w zakładce „Dla dzieci” znajdziecie wycinanki, memory do pobrania i wycięcia oraz misiowe
czytanki.
11 (258) listopad 2020
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Spotkania
wirtualne
Wprowadzone ograniczenia nie pozwalają
nam na spotkania na żywo z czytelnikami,
dlatego staramy wykorzystywać kanały komunikacji zdalnej. W najbliższych dniach
odbędą się zaplanowane spotkania z grupą
przedszkolaków z Publicznego Przedszkola
w Nadarzynie oraz grupą seniorów w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki. Spotkania zespołu również musiały się przenieść do świata wirtualnego. Bibliotekarze
z Nadarzyna pozdrawiają z aplikacji Zoom.

Ad we ntow y bi bl i okal endar z

Biblioteczny kalendarz adwentowy to propozycja dla młodszych
czytelników. Na interaktywnej
grafice pod każdą cyferką kryje
się jeden tytuł książki o tematyce
świątecznej ze zbiorów naszej biblioteki. Niektóre linki prowadzą
do dodatkowych materiałów, które można wykorzystać do pracy
z danym tekstem lub niezależnie
od niego. Ukryliśmy tam ciekawostki i pomysły na świąteczne ozdoby, które łatwo wykonać
w domu.
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Całość znajdziecie na
stronie biblioteki,
wystarczy zeskanować
kod QR.
www.biblioteka.nadarzyn.pl/
adwentowy-bibliokalendarz/
Beata Fedorko
Dyrektorka Biblioteki
11 (258) listopad 2020
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42, tel. 22 729 89 15;
e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

M i ko ł a j w G m i n i e N a d a r z y n !
Doszły nas słuchy, że Święty Mikołaj
chce spotkać się ze wszystkimi grzecznymi
dziećmi z naszej gminy.
Kiedy?
Oczywiście 6 grudnia.
Gdzie?
Musicie szukać go - będzie spacerował
po naszej gminie z workiem prezentów.
Z pewnością coś dla Was przygotował!

Kartka dla
Powstańca
W tym roku Nadarzyński
Ośrodek Kultury postanowił przyłączyć się do akcji „Kartka dla Powstańca”, którego głównym organizatorem jest Fundacja SENSORIA.
Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego,
edukację społeczeństwa, a także
promocję patriotycznych postaw
i historii Polski XX wieku.
11 (258) listopad 2020
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Kultura od wewnątrz czyli pandemia i święta
Dziś będzie inaczej. Bo też czas jest szczególny.
Pandemiczny a zarazem… przedświąteczny. Dotychczas na rozkładówce NOK w Wiadomościach Nadarzyńskich przedstawialiśmy głównie ofertę dla naszych odbiorców. Można tu było znaleźć zaproszenia
na warsztaty i zajęcia cykliczne, informacje o koncertach, spektaklach, wystawach, pokazach filmowych
i wszelkiego rodzaju imprezach organizowanych
w ośrodku kultury. Tym razem chciałabym Państwa
zachęcić, żebyście spróbowali zobaczyć to wszystko z całkiem innej perspektywy. Z punktu widzenia
ludzi, którzy tę naszą ofertę współtworzą: artystów,
aktorów, muzyków, instruktorów, prelegentów.
Dlaczego ma to być spojrzenie przez pryzmat pandemii? Bo po raz drugi w tym roku działalność instytucji kultury została „zamrożona”, odcinając wielu
współtwórców naszej oferty od źródeł dochodu.
Czemu świątecznie? Bo przed Bożym Narodzeniem
jesteśmy, bardziej niż na co dzień, nastawieni na pomaganie.
Kupując piękną ceramiczną figurkę, ręcznie robioną biżuterię, obraz czy grafikę nie zawsze zdajemy
sobie sprawę, że dla wielu twórców głównym źródłem utrzymania są warsztaty prowadzone w takich
miejscach jak NOK. Słuchając w domowym zaciszu
płyty, nie mamy świadomości, jak wielu muzyków
czerpie dużą część dochodów z koncertów organizowanych przez instytucje kultury. Zamawiając książkę
przez internet nie przypuszczamy nawet, jak wielu
pisarzy, żyje nie z odsetek od sprzedanych egzemplarzy, lecz ze spotkań autorskich. Przyprowadzając
dzieci na spektakl teatralny nie mamy wiedzy, jak
wielu aktorów utrzymuje się głównie z objeżdżania
domów kultury. Nie wspomnę nawet o instruktorach,
do których my lub nasze dzieci przychodzimy na
warsztaty, kursy, naukę gry na instrumencie, tańca
czy zajęcia artystyczne.
Do tego dochodzi rzesza dźwiękowców czy oświetleniowców, bez których przynajmniej część wspomnianych powyżej wydarzeń nie miałaby szansy się
odbyć. Straty ponieśli również ludzie, którzy zarabiają na rejestrowaniu imprez artystycznych, niezależni
twórcy oprawy graficznej wydarzeń artystycznych
czy prelegenci oferujący instytucjom kultury różnego
rodzaju wykłady. Przykłady można by mnożyć.
Zamknięcie instytucji kultury to nie tylko odcięcie odbiorców od ogromnej części form obcowania z kulturą, ale
również pozbawienie (czasem całkowite) wielu jej twórców
i współtwórców możliwości zarabiania pieniędzy.
Jako społeczeństwo wielokrotnie stawaliśmy na
wysokości zadania reagując na pandemiczne bolączki różnych branż i wykazując się empatią. Wystarczy
wspomnieć akcję kupowania chryzantem na przełomie października i listopada czy zachęcanie do zamawiania dań na wynos od lokalnych restauratorów.
Z wspieraniem ludzi kultury jest, wydaje mi się, trudniej. Jak zwykły obywatel miałby zamówić usługę od
grupy aktorów, która wystawia przedstawienia w domach kultury, szkołach i przedszkolach? Jak mógłby
wspomóc, dajmy na to, dźwiękowca? Niestety nie
mam na to zbyt wielu dobrych odpowiedzi.
Na pewno można kupować prace od lokalnych
(albo nie tylko lokalnych) artystów i rękodzielników
czy książki polskich pisarzy, najlepiej w małych lo-
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kalnych księgarniach, które też bardzo ucierpiały.
To może być dobry pomysł na świąteczne prezenty.
Niektóre teatry zdecydowały się na sprzedaż voucherów (na lepsze czasy) - również ciekawy i pożyteczny pomysł na prezent. Warto zamawiać bilety na wydarzenia kulturalne on-line: koncerty, spektakle czy
projekcje w ramach festiwali filmowych, które mają
ogromne znaczenie dla ludzi filmu. W grudniu odbędą się dwa: Festiwal Polskich Filmów Fabularnych
w Gdyni i jubileuszowy 20. Międzynarodowy Festiwal Filmowy WATCH DOCS. PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE.
Niektórzy twórcy zdecydowali się prowadzić
warsztaty artystyczne w sieci, więc korzystanie z takiej oferty również jest nie od rzeczy. Można też się
dołożyć do którejś z pro-kulturalnych zrzutek. Dobrym pomysłem jest kupowanie muzyki na platformach, które pobierają niewielką prowizję od sprzedanej muzyki, dzięki czemu duża część zarobku trafia
do twórców. Przykładem może być bandcamp.com,
nie dość, że promują się tam głównie niezależni artyści, to na dodatek ich prowizja wynosi zaledwie 15%.
Nie wspominając o bandcampowych pandemicznych
udogodnieniach z 2020 roku, takich jak Bandcamp
Friday. W ramach tej akcji w każdy pierwszy piątek
miesiąca portal w ogóle rezygnuje z prowizji (nie
wiadomo jeszcze, czy akcja zostanie przedłużona na
2021). Dla porównania na mainstreamowych serwisach streamingowych artysta chcąc zarobić 1 funta
potrzebuje nawet setek odtworzeń.
Co jeszcze? Liczę na to, że Państwo również znacie
jakieś ciekawe pro-kulturalne inicjatywy lub macie
pomysły, którymi zechcecie się podzielić.
Niewykluczone, że w chwili, w której będziecie
Państwo czytać te słowa, kultura będzie, przynajmniej w części, „odmrożona”. Taką mam nadzieję.
Nie znaczy to jednak, że solidarność z twórcami kultury nie będzie już potrzebna.
Dorota Suwalska
Instruktorka NOK

Drodzy Uczestnicy zajęć,
nasza Publiczności,
z przykrością informujemy, że na
podstawie par.10 ust.11
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26
listopada 2020 r. w sprawie ustanowienia
określonych ograniczeń, nakazów
i zakazów w związku z wystąpieniem stanu
epidemii (Dz. U. poz. 2091), do dnia
27 grudnia 2020 r. działalność
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury jest

ZAWIESZONA
11 (258) listopad 2020
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Ruszył Sztab WOŚP w Nadarzynie

wiedni formularz zgłoszeniowy, po rozpatrzeniu zgłoszenia otrzymacie puszkę kwestarską, zestaw naklejek
- serduszek oraz zaświadczenie o możliwości prowadzenia kwesty w swojej firmie. Zbiórkę będzie można
rozpocząć już od 15 grudnia 2020 r. do dnia finału 10
stycznia 2021 r.

Mamy już założony sztab Wielkiej Orkiestry
Świątecznej Pomocy w Nadarzynie
i 30 wolontariuszy!!!
10 stycznia 2021 r. zbieramy dla fundusze
dla laryngologii i diagnostyki głowy.
Jest to już drugi Finał WOŚP
dedykowany laryngologii.
Nie wiemy jak będzie wyglądał najbliższy
finał, ale na pewno „gramy do końca świata
i o jeden dzień dłużej”!
Będziemy na bieżąco informować
o tym co się dzieje w sztabie na naszej
stronie www.nok.pl i Fb.
Wspomagaj WOŚP już teraz!
Zachęcamy do założenia Sztabowej Puszki Stacjonarnej! Do współpracy zapraszamy sklepy, zakłady,
restauracje, szkoły, przedszkola, jednym słowem,
wszystkich! Każdy z Was może otrzymać do swojego
lokalu puszkę WOŚP, do której Wasi klienci będą mogli wrzucać pieniądze na rzecz 29. Finału WOŚP.
Wystarczy, że zgłosicie się do nas, wypełnicie odpo-

Zapraszamy do kontaktu z nami:
Siedziba sztabu WOŚP - Nadarzyński Ośrodek
Kultury pl. Poniatowskiego 42,
Nadarzyn, tel. 22 729 89 15
Szef Sztabu Nadarzyn: Monika Mazurek
e-mail: monika@nok.pl
Po 13 latach od ostatniego “Finału z głową” postanowiliśmy powrócić do systemowego wsparcia laryngologii i otolaryngologii. W 2008 roku, w czasie
16. Finału WOŚP, Fundacja zbierała środki na zakup
sprzętu dla dzieci ze schorzeniami laryngologicznymi, zakończył się on wynikiem 14 milionów USD,
dzięki którym do szpitali trafiły m.in. nasofiberoskopy, zestawy do endoskopowych operacji nosa i zatok
oraz inhalatory ultradźwiękowe. Po 13 latach urządzenia, które wtedy kupiliśmy, po prostu się zużyły.
W ostatnich latach dostajemy bardzo dużo próśb
o nowoczesne urządzenia, które nie tylko skutecznie
diagnozują i leczą, ale też robią to w sposób komfortowy dla małego pacjenta. Dodatkowo widzimy
jak bardzo w dzisiejszym świecie, w którym wszyscy zmagamy się ze smogiem, ale także pandemią
koronawirusa, potrzebna jest sprawna diagnostyka
i leczenie dróg oddechowych. - Lidia Owsiak,
Dyrektor ds. Medycznych Fundacji WOŚP
Źródło: https://www.wosp.org.pl/
aktualnosci/znamy-temat-29-finalu-wosp

SPORT

Jacek Chojnacki obronił tytuł Mistrza Polski

„Po wygranej w 7 Rundzie Wyścigowych Samochodowych Mistrzostw Polski wiedziałem już, że obroniłem
zdobyty w poprzednim roku tytuł Mistrza Polski. 8 Rundę pojechałem „na luziku”, podejrzewając, że już nie dam
rady utrzymać za sobą Marka Kurzętkowskiego, który od
połowy sezonu poczynił ogromny postęp i, w mej ocenie,
jest zdecydowanym faworytem przyszłorocznego sezonu„
– czytamy na fanpage’u mistrza. - Tak się stało w ósmej
rundzie - Jacek Chojnacki stanął na podium, zajmując
II miejsce.
- Tak zakończył się sezon sportowy - dziwny dla mnie
i nieznany od ponad 40 lat przygody z motorsportem.
Pandemia! Okrojona do minimum liczba wyścigów, brak
kibiców i mediów. Nie odbędzie warszawski Rajd Barbórka 2020, coroczna impreza wieńcząca sezon sportowy
w Polsce i gromadząca mnóstwo kibiców na ul. Karowej.
Nie będzie także corocznej Gali PZMotu, gromadzącej
mistrzów i wicemistrzów Polski w rajdach, wyścigach,
rallycrossie. „Mnie ogromnie cieszy obrona tytułu Mistrza Polski z poprzedniego roku i z dużą zawziętością
przygotowuję się już do przyszłego sezonu” – relacjonuje
rajdowiec.
Gratulujemy sukcesu, życzymy równie udanego kolejnego sezonu z dużą liczbą wyścigów, kibiców i mediów.
11 (258) listopad 2020
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SPORT

Te n i s s t o ł o w y

MUKS START Nadarzyn

Trybulski 17-20, Jan Nowacki 21-24, Aleks Pham Quang
21-24, Franciszek Lewandowski 25-28.

Zwycięstwo Oskara Mroczka
i Brąz Mai Pawłowskiej

Gratulacje dla naszych podopiecznych

W dniu dzisiejszym rozegrano I Grand Prix Mazowsza
żaków i juniorów w Piasecznie. 1 miejsce w kategorii żaków zajął Oskar Mroczek, 3 miejsce w kategorii juniorek
zajęła Maja Pawłowska.

Zespół zawodniczek I GPP Seniorów

Dwa medale w I GPP Seniorów

Oskar na podium
Wyniki pozostałych zawodników:
Juniorzy: Karol Matyjek: 4.
Juniorki: Kinga Teodorczuk 5-8, Dorota Sass 9-12,
Blanka Kusińska 13-16, Aleksandra Oskiera 17-20;
Żacy: Oliwier Odolczyk 5-8, Piotr Zioło 9-12, Antoni

KS Nadarzyn
Awans na pozycje medalową!
Zwycięstwo 8-2 w zaległym spotkaniu z zespołem SKS 40 Warszawa w rozgrywkach 3 ligi dodatkowo dał nam awans na trzecią pozycje w tabeli.
W spotkaniu, które odbyło się 21 listopada swoje pierwsze punkty w tej klasie rozgrywkowej zdobył Filip
Frankowski. Wygrał pierwszego singla oraz razem
z Piotr Napiórkowski pokonali swoich przeciwników

Bardzo dobry występ naszych zawodniczek podczas I GPP Seniorów w Nowym Dworze Mazowieckim. Brązowe medale wywalczyły Dominika Wołowiec
i Paulina Krzysiek, a miejsce 5-8 zdobyła Kasia
Ślifirczyk. Udany występ zaliczyła również nasza Juniorka Julka Czubakowska, która zajęła miejsce 29-32.
MUKS START

w grze podwójnej. Dodatkowo punkty zdobyli Filip
Kostecki 2,5; Maksymilian Nawarski 1,5; Piotr Napiórkowski 2,5. Gratulacje! Ten mecz wcale łatwy
nie był, a nasi przeciwnicymieli też swoje szanse na
zwycięstwo. Mamy jeszcze jeden zaległy mecz do
rozegrania. Ale to dopiero przed nami. Teraz trzeba pomyśleć jak lepiej trenować, by podnieść swoje umiejętności przed kolejnymi zawodami. Jeszcze raz gratulacje! Warto też wspomnieć iż to już
drugi mecz rozgrywany na hali Gminnego Ośrodka
Sportu przy ul. Sitarskich (przy SP w Nadarzynie),
i drugi wygrany.

Blisko pierwszej czwórki
w młodzikach
W I Grand Prix Mazowsza młodzików KS Nadarzyn
reprezentowali Marek i Paweł Klinowscy. Po dobrych
grach obaj awansowali do ćwierćfinału. W meczach
o pierwszą czwórkę bliżej awansu był Marek, który
początkowo prowadził ze swoim rywalem już 2-0 niestety przegrał 2-3. Paweł przegrał zaś 0-3 z faworytem
zawodów M. Burakowskim z Piaseczna 0-3, ale jego
postawa szczególnie w 3 secie pokazuje że z każdym
może wygrać. TRZEBA WIERZYĆ I WALCZYĆ!!!
Gratulacje, chłopcy za walkę w dzisiejszych zawodach

Grand Prix Mazowsza Juniorów
Zwycięski zespół KS Nadarzyn
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15 listopada w Piasecznie rozegrany został turniej
rangi Grand Prix Mazowsza Juniorów, w którym star11 (258) listopad 2020
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Nowy tydzień, nowe motywacje.
Zapraszamy młodzież i dorosłych na zajęcia
tenisa stołowego. Treningi prowadzimy
w każdy wtorek: 18.00-21.30 i piątek: 18.00-21.00.
Czasem jest już za późno na zostanie mistrzem
świata, ale nigdy nie jest za późno na to, aby
dobrze bawić się przy pingpongowych stołach,
poznając przy okazji nowe osoby i dbając
o zdrowie. Do zobaczenia w hali sportowej
przy ul. Żółwińskej 41 w Nadarzynie.

I Grand Prix Mazowsza młodzików
towała nasza 4-osobowa reprezentacja w składzie: Filip
Kostecki, Maksymilian Nawarski, Tomek Trzaskowski
i Adaś Kostecki. Do czołowej 16 awansowało trzech
zawodników z których do ćwierćfinału doszedł Filip
Kostecki. Tu w grze o medale przegrał z późniejszym
zwycięzcą Janem Należytym 1-3. Było blisko, jednak
to czego zabrakło dziś, to wiara i pewność siebie. Ostatecznie Filip zajął miejsce 5-8. Pozostali nasi zawodnicy
zdobyli następujące miejsca: 9-12 Tomek Trzaskowski,
13-16 Maksymilian Nawarski, 33-48 Adaś Kostecki.
GRATULACJE ZA WALKĘ.
KS Nadarzyn

UKS Kolarz Nadarzyn
Sezon kolarski w roku 2020 ostatecznie się zakończył. Przez pandemię był to bardzo
dziwny i krótki sezon. Część wyścigów została odwołana, a inne musiały się
potem pomieścić w zatłoczonym kalendarzu. Nasi zawodnicy wystartowali jednak
w tym roku w 29 różnych zawodach w całej Polsce. I aż 37 razy stawali na podium!
Gratulujemy wszystkim naszym kolarzom!
Teraz już szykujemy się do kolejnego sezonu.

Zimowe treningi
Możemy już powiedzieć,
że sezon zakończony.
Działamy dalej.
Nasze treningi z przestrzeganiem
przepisów i zasad dotyczących
stanu epidemii, odbywają się:
Dla starszej grupy:
Wtorek - marszobieg i hala
godzina 18:00
Środa - siłownia godzina 18:30
lub 19:30
Sobota - szosa/marszobieg o 11:00
Dla młodszej grupy:
Czwartek - sala godzina 18:00
Sobota - marszobieg/szosa
godzina 9:00
11 (258) listopad 2020

102 kliometry na
102 lata niepodległości

11 listopada to ważna data dla każdego Polaka, dlatego każdyświętuje ją tak, jak uważa za najsłuszniejsze. A jak można lepiej
uczcić ważny dzień, jak nie na rowerze? Dobry trening i #102km na
102 lata niepodległości. Pomysł super i nawet udało się go zrealizować. A dokonał tego skład niemały, bo większość członków Klubu,
a jedyne co spaliliśmy, to dużo kalorii na rowerze.

UKS Kolarz Nadarzyn
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GLKS Nadarzyn Piłka siatkowa
ZWYCIĘSKI WEEKEND DLA
MŁODZICZEK GLKS-U!

nym po 5 setach. Wygrana w piątym secie dała kadetkom
remis w dwumeczu.

W weekend 7-8 listopada został rozegrany turniej 1 ligi
młodziczek w Warszawie.
Nadarzynianki sukcesywnie zameldowały się na boisku rozpoczynając turniej wygraną 2:0 z Atena Warszawa. Drugi mecz był rywalizacją z faworytem rozgrywek
w kategorii młodziczek MOS Wola Victoria Lubowidz
Warszawa. Końcowy wynik 1:2 dla przeciwniczek pokazał hart ducha, walki naszych zawodniczek i wiele bardzo dobrych i efektownych akcji.
Niedziela dla naszego zespołu była bardzo szczęśliwa
już od samego początku, za sprawą wygranej bez przeszkód 2:0 z Nike Ostrołęka.
W spotkaniach z zespołami Beta Błonie i MUKS Krótka Mysiadło nasz zespół musiał rozegrać po 3 sety, przy
czym z tych najważniejszych potrafił wyjść zwycięsko.
Mecze z Mysiadłem i z Błoniem zakończył się zwycięstwem GLKS Nadarzyn 2:1.
W całym turnieju nasz zespół zajął 2 miejsce, co oczywiście pozwoliło mu utrzymać się w najwyższej lidze.
Skład zespołu: Jureńczyk, Moczulska, Struzik, Białek,
Rostkowska, Pruchniewicz, Duczek, Lasota, Basińska,
Szczęsna.

Skład: Anna Wrońska, Wiktoria Zantonowicz, Gabrysia Melewska Kasia Serwin, Lena Kwietniewska,
Ania Majewska, Julka Głodek, Natalia Struzik, Basia
Basińska, Tosia Dośpiał, Ola Bajan.

WYNIKI SPOTKAŃ:
SOBOTA
GLKS Nadarzyn – Atena 2:0 (25:18, 25:21)
GLKS Nadarzyn – MOS 1:2 (26:24, 15:26, 6:15)

GLKS Nadarzyn - MUKS Krótka Mysiadło 3:2
(25:15, 25:22, 14:25, 21:25, 15:8)
Kolejne dwa rewanżowe mecze Nadarzynianki zagrały
z zespołem Legii Warszawa oraz SMS Sparta Warszawa.
W obu meczach nasze siatkarki grały bardzo skupione
i skoncentrowane na grze. Świadomość, że rywalizują
o pierwsze miejsce w lidze z wcześniejszym rywalem –
Mysiadłem, napędzała kadetki do walki o każdy punkt.
Z pojedynku o pierwsze miejsce w grupie wyszedł zwycięsko zespół z Nadarzyna, pokazując tym samym swoje
serce na boisku i ogromny zapał do dalszej pracy.

Gratulacje dla dziewczyn!

V OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ
NIEPODLEGŁOŚCIOWY ZA NAMI!
Zakończyliśmy już V Ogólnopolski Turniej Minisiatkówki z okazji Odzyskania Niepodległości. W tym roku
dziewczynki rywalizowały w dwóch kategoriach: dwójek i czwórek.

NIEDZIELA
GLKS Nadarzyn – Nike 2:0 (25:13, 25:12)
GLKS Nadarzyn – Krótka 2:1 (25:17, 24:26, 15:9)
GLKS Nadarzyn – Beta 2:1 (25:16, 21:25, 15:13)
W sobotę 7 listopada swoje zmagania rozpoczął też
drugi zespół młodziczek w VII lidze w Radomiu.
W pierwszym meczu z MUKS Radomka Radom, młodziczki z Nadarzyna pokazały, że są lepsze od przeciwniczek od początku do końca, pewnie wygrywając 2:0
Kolejny mecz był bardzo trudny dla naszego zespołu,
o czym świadczy wynik, 1: 2 dla UKS G-8 Bielany.
Ostatni mecz z MOS Wola był bez wątpienia jednym
z lepszych meczy w wykonaniu naszych młodziczek.
Dziewczęta wygrywając po porządnej grze 2:1 zakończyły swoje zmagania tak samo jak pierwszy zespół, na
2 miejscu w swojej lidze.
Skład zespołu: Wojtczuk, Miranda, Wójcik, Gołębiewska,
Bęza, Kłaniecka, Siwik, Święcicka, Serwin, Zimnicka.
WYNIKI SPOTKAŃ:
GLKS - Radomka 2:0 (25:10, 25:15)
GLKS - Bielany 1:2 (26:24, 16:25, 12:15)
GLKS - MOS 2:1 (18:25, 26:24, 15:10)

KADETKI WYGRYWAJĄ LIGĘ!
Swoją dobrą passę zespół kadetek pod wodzą trenera Michała Jagusiaka rozpoczął od zaciętego meczu
z MUKS Krótka Mysiadło. W pierwszym - nieznacznie
wygrały dziewczyny z Mysiadła (2:3). Jednakże mecz
w Nadarzynie stał się emocjonującym rewanżem wygra-
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Zwycięski zespół kadetek
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8 listopada (dwójki) klasyfikacja końcowa:
1 miejsce - Dwójka Zawiercie 1
2 miejsce - NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki 1
3 miejsce - Dębina Nieporęt 1
4 miejsce - Dwójka Zawiercie 2
Zespoły GLKS zajęły miejsca:
Nadarzyn 1 - 9 miejsce
Nadarzyn 2 - 7 miejsce
Nadarzyn 3 - 10 miejsce
Nadarzyn 4 - 13 miejsce
Najlepsze zawodniczki turnieju:
Julia Galas (Zawiercie)
Julia Ślusarz (NOSiR)
Zuzia Szymczyk (Nieporęt)

Zespół czwórek
11 listopada (czwórki) klasyfikacja końcowa:
1 miejsce – GLKS Nadarzyn I – Dębowska, Miller,
Siwik, Lechman
2 miejsce – Sandencja Nowy Sącz
3 miejsce – Saska Warszawa I
4 miejsce – Lider Konstantynów
GLKS Nadarzyn II zajął 7 miejsce – Perkowska A.,
Perkowska K., Święcka, Kowalczyk, Dośpiał.
Najlepsze zawodniczki turnieju:
Julka Dębowska (GLKS Nadarzyn)
Jagna Wiśniewska (Sandencja)
Liliana Wójcik (Saska)

Zespół dwójek

Turniej był współfinansowany ze środków Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Małgorzata Żwirska
GLKS Nadarzyn

Dlaczego warto trenować piłkę siatkową?
Siatkówka jest świetnym sportem rozwojowym dla dzieci
w każdym wieku. Może grać w nią każdy, bez względu na warunki
fizyczne, a ustawienia w grze na różnych pozycjach można do tych
warunków odpowiednio dostosować. Siatkówka rozwija dynamikę,
siłę fizyczną, wymaga od zawodników myślenia, więc ma również
pozytywny wpływ na kreatywność dziecka. Pozwala wzmacniać ciało i kształtować sylwetkę, ładnie zarysowując mięśnie, bez rozwijania muskulatury, czego często obawiają się dziewczynki. Siatkówka
to świetna dyscyplina ogólnorozwojowa. Zawodnicy trenujący ten
sport z powodzeniem mogą sobie radzić również np. w piłce nożnej,
koszykówce itp. Świetną alternatywą dla gry w hali jest gra na świeżym powietrzu na boiskach piaskowych, czyli odmiana tradycyjnej
wersji tego sportu w postaci siatkówki plażowej.
Redaktor naczelna: Dorota Sobolewska. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzowanych,
zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!!
Redakcja przyjmuje materiały do 15 dnia każdego miesiąca e-mail: gazeta@nadarzyn.pl.
Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy
oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego.
Adres Redakcji: Nadarzyński Ośrodek Kultury; 05-830 Nadarzyn, pl. Poniatowskiego 42, z dopiskiem „Wiadomości”,
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“Plastyka dla dużych i małych”
instruktor Olga Cieślak

Konik i owieczka z masy samoutwardzalnej
pomalowanej akrylem.
Konstancja Walczak (6 l.)

Eleonora Skworcowa (4,5 l.) podczas pracy

Iga Lenart (10 l.)

Kompozycja z kotem, tempera na panelu
malarskim. Hania Szczepanik (6 l.)
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Bohdan Barcikowski (5,5 l.)
prezentuje swoją pracę
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