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Szanowni Państwo!
Tematem, który pochłania nas
wszystkich jest epidemia CODIV-19, bezpieczeństwo i wspólna
przyszłość. Wielu komentatorów
życia publicznego twierdzi, że ludzkość od czasów II wojny światowej
nie stała przed tak ogromnymi wyzwaniami, a więc i problemami. Na
dzień pisania artykułu mieliśmy
w Polsce oficjalnie ponad 1100 zakażonych koronawirusem przy 14
ofiarach śmiertelnych. Daleko nam
jeszcze do skali jaka dotknęła Chiny,Włochy, czy Hiszpanię, a nawet
Francję. Nie oznacza to jednak, że
tak się nie może stać. Nie pozwólmy, aby przysłowie „Mądry Polak
po szkodzie” tym razem znalazło
swoje potwierdzenie w rzeczywistości.
Dlatego apeluję do Państwa abyście do maksimum ograniczyli
swoją aktywność zawodową i towarzyską. Pozostańcie w domu!!! Dla
swojego bezpieczeństwa, zdrowia
swoich najbliższych oraz innych
osób, które moglibyście zakazić,
a może nawet odebrać im szansę na
życie.
Szczególnie proszę o to osoby
starsze najbardziej narażone na
najgroźniejsze skutki zarażenia się
koronawirusem.
Na dzień 25 marca nie mamy
w Gminie Nadarzyn żadnej osoby oficjalnie zarażonej CODIV
-19. Ponad 39 osób przebywa
w obowiązkowej kwarantannie. Ze
wszystkimi tymi osobami jesteśmy jako Urząd Gminy w stałym
kontakcie i w razie potrzeby gotowi jesteśmy do niesienia pomocy.
Również nasi seniorzy objęci są
monitoringiem i pomocą ze strony
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, nadarzyńskiego Caratis
oraz Straży Gminnej. Wszystkie
osoby, które potrzebują pomocy
w robieniu zakupów, wyprowadzaniu na spacer zwierząt domowych
lub choćby wyrzucaniu śmieci taką
pomoc mogą otrzymać dzwoniąc
pod wskazane numery telefonów.
W tych wiadomościach będą mieli Państwo kompendium wiedzy jak
postępować, z kim się kontaktować
i jak obecnie załatwiać najważniejsze sprawy oraz gdzie zgłaszać się
ze swoimi problemami.
Jeśli chodzi o Urząd Gminy to
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nadal, choć w bardzo ograniczonym składzie i zakresie, pracujemy i podejmujemy najważniejsze
dla naszej społeczności zadania.
Powinni Państwo pamiętać, że
jednostki samorządu terytorialnego działać mogą tylko w oparciu
o obowiązujące przepisy prawa.
Dopiero teraz rozpoczęły się działania jednostek rządowych, które
starają się dostosować obowiązujące przepisy prawne do nowych
wyzwań i sytuacji. Przykładem jest
rozporządzenia Ministra Edukacji
Narodowej o tzw. zdalnym nauczaniu, które będzie obowiązywało od
25 marca 2020 roku. Na dzień dzisiejszy rząd nie zdecydował się na
przekazanie na ręce wójtów, burmistrzów, czy prezydentów miast dodatkowych nadzwyczajnych kompetencji. Obowiązują nas regulacje
prawne sprzed epidemii. W tych
trudnych warunkach staramy się
działać zgodnie z logiką, prawem
i reagować adekwatnie do pojawiających się zagrożeń.
Niestety, jak wszyscy w Polsce, zostaliśmy zaskoczeni tym
kryzysem. Pierwsze spotkanie
zespołu w Urzędzie Gminy, którego tematem było zabezpieczenie dodatkowych środków higienicznych i dezynfekujących dla
gminnych placówek oświatowych
i kulturalnych odbyło się 3 marca ze względu na pojawiające się
doniesienia medialne z Europy.
4 marca Ministerstwo Zdrowia poinformowało o pierwszym przypadku Koronawirusa w Polsce. 6 marca
(piątek zapadła wewnętrzna decyzja o powołaniu z inicjatywy Wójta
Gminnego Zespołu ds. Zagrożenia Zarażeniem Koronawirusem).
W poniedziałek 9 marca zespół zebrał się, a w jego skład weszli przedstawiciele Samodzielnego Publicznego Gminnego Zespołu Opieki
Zdrowotnej Nadarzyn, Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Gminnej, Policji, Gminnego
Zespołu Oświatowego oraz przedstawiciele samorządu gminy, pracownicy UG z Wójtem i zastępcą.
Między innymi przygotowano wystąpienie do Wojewody Mazowieckiego o dodatkowe środki dezynfekujące i ochronne. Jednocześnie
podjęto decyzję o zabezpieczeniu
w budżecie gminy dodatkowych
środków finansowych na działania związane z ochroną zdrowia
i profilaktyką. Jego celem jest też
koordynowane działań związanych
z szeroko pojętą informacją oraz

profilaktyką w zakresie swoich
kompetencji. Podjęto również działania mające na celu przygotowanie
się do ograniczenia zajęć kulturalnych, sportowych i oświatowych.
Dopiero kilka dni później rząd
ogłosił stan epidemiczny, zostały
zawieszone zajęcia szkolne i zamknięte granice państwowe.
Najważniejsze nasze działania
na dziś to poza utrzymaniem podstawowych funkcji działalności
samorządu terytorialnego takich
jak: odbiór śmieci, dostarczanie
wody, utrzymanie bezpieczeństwa
publicznego, dokończenie rozpoczętych działań inwestycyjnych,
koordynacja zadań związanych ze
„zdalnym nauczaniem”i itp. dotyczyć też będą pozyskania środków
ochrony osobistej dla pracowników
GOPS-u, Straży Gminnej, Straży Pożarnej i innych służb, przygotowanie się i podjęcie działań
z zakresu odkażania miejsc użyteczności publicznej, utrzymania
ciągłości pracy urzędu oraz wdrażania nowych aktów prawnych pojawiających się wraz z rozwojem
sytuacji w kraju. Będziemy także
starali się już teraz podejmować
w ramach posiadanych kompetencji działania, które złagodzą skutki
ewentualnego kryzysu społeczno
– gospodarczego wywołanego epidemią.
Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za liczne dowody wsparcia
oraz inicjatywy podejmowane na
rzecz naszej społeczności, zwłaszcza osób najbardziej potrzebujących. Te dowody społecznej
solidarności i kreatywności stanowią dowód, że wspólnie jesteśmy
w stanie przezwyciężyć wszelkie
trudności.
Ostatnią kwestią jaką chciałbym poruszyć w związku z tym,
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że dostaję liczne pytania, to temat
wyborów prezydenckich 10 maja.
Jako Wójt, czyli osoba odpowiedzialna za przygotowanie wyborów
pod względem technicznym (m.in.
przygotowanie lokali wyborczych)
na terenie gminy, stwierdzam, że
nie widzę możliwości ich przeprowadzenia w bezpieczny dla członków komisji wyborczych i samych

wyborców sposób. Uważam, że pan
Premier i Minister Zdrowia, którzy sami wielokrotnie podkreślali
potrzebę izolacji Polaków i pozostania we własnych domach w tej
kwestii także powinni się już jasno
określić. Stanowisko naszego samorządu będzie w tej sprawie przesłane na ręce Dyrektora Krajowego
Biura Wyborczego w Warszawie

o czym zostaną Państwo poinformowani. Do czasu odpowiedzi na
pismo i uzyskania wytycznych nie
będziemy podejmowali żadnych
ustawowych działań związanych
z wyborami 10 maja.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Stanowisko Wójta w sprawie w yborów
prezydenckich 10 maja 2020 r.
Nadarzyn, dnia 25 marca 2020 r.
Znak sprawy: S.502.1.2020
Pan Sylwester Marciniak
Przewodniczący Państwowej
Komisji Wyborczej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Pani Magdalena Pietrzak
Szef Krajowego Biura Wyborczego
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa
Pani Kinga Hulak
Komisarz Wyborczy w Warszawie II
pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa
Pan Przemysław Niewiadomski
Dyrektor Delegatury Krajowego
Biura Wyborczego w Warszawie,
pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa
Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów
Al. Ujazdowskie 1/3; 00-583 Warszawa
Pan Konstanty Radziwiłł
Wojewoda Mazowiecki
pl. Bankowy 3/5; 00-950 Warszawa
W związku z przekazem jaki płynie od władz państwowych
dotyczącym chęci zorganizowania wyborów prezydenckich w planowanym terminie tj. 10 maja 2020 roku pragnę
przekazać na Państwa ręce stanowisko samorządu Gminy
Nadarzyn w tej kwestii.
Jako osoba odpowiedzialna za techniczną stronę organizacji wyborów, kierując się troską o zdrowie mieszkańców
i pracowników Urzędu Gminy wraz z Radnymi Rady
Gminy uważamy iż w czasie epidemii i faktycznym stanie zagrożenia, w jakim znalazł się nasz kraj organizacja
wyborów jest niemożliwa. Pominę w swoim piśmie kwestie
polityczne, pragnę skupić się jedynie na kwestiach natury
organizacyjnej.
W przypadku organizacji wyborów w czasie trwającej epi-
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demii należałoby wyposażyć wszystkie osoby uczestniczące
przy wyborach w odpowiedni strój ochronny (kombinezony, okulary, maski, rękawiczki, środki dezynfekujące).
W grę wchodzą - w przypadku naszej gminy – środki
ochronne dla ponad 100 osób, co daje kilkaset zestawów
potrzebnych podczas wyborów i poprzedzających je
szkoleń oraz liczenia kart wyborczych przed i po wyborach. Gmina zwróciła się już ponad dwa tygodnie temu
do Wojewody Mazowieckiego oraz Ministra Zdrowia
o sprzęt ochrony osobistej dla lokalnych służb, w tym
przede wszystkim dla: Ochotniczej Straży Pożarnej,
Straży Gminnej, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
Ośrodków Zdrowia. Do tej pory nie otrzymaliśmy nawet
jednej pary jednorazowych rękawiczek. Próby zakupu
sprzętu za własne pieniądze z powodu niedostępności
takowego na rynku wiążą się z dużymi trudnościami
i dopiero za 4-5 dni otrzymamy pierwszą partię masek
ochronnych. Wątpliwe aby przed wyborami można było
wyposażyć wszystkie komisje w potrzebny sprzęt.
Drugim poważnym problemem są lokale wyborcze.
W przypadku naszej gminy w przeważającej liczbie są to
placówki oświatowe, które po wyborach trzeba będzie
zdezynfekować, aby można prowadzić w nich zajęcia
z dziećmi. Mówimy nie tylko o dodatkowych kosztach, ale
również możliwościach technicznych, bowiem liczba firm
świadczących takie usługi jest ograniczona. W takiej sytuacji znajdzie się nie tylko nasza Gmina.
Trzecia kwestia to sprawa powołania i przeszkolenia
członków komisji wyborczych - w przypadku Gminy Nadarzyn - kilkudziesięciu osób. Proces wyłaniania członków
komisji powinien zacząć się na początku kwietnia zgodnie
z harmonogramem wyborczym – nie można tego zrobić
zdalnie. Ponadto w czasie izolacji, wzrastającej liczby osób
obejmowanych
kwarantanną,
ograniczonej
pracy
urzędu gminy, a także niepewnej sytuacji każdej z osób
uczestniczących w przygotowaniu wyborów nie da się tego
przeprowadzić bez ryzykowania zdrowia mieszkańców
i urzędników. Warto dodać, że wg prognoz samego Ministra
Zdrowia sytuacja epidemiologiczna w kraju może zacząć
się stabilizować dopiero w drugiej połowie kwietnia, przy
optymistycznym założeniu i ogromnej społecznej dyscyplinie.
Na tym etapie nasuwa się kilka pytań, na które już dziś
organy wyborcze muszą mieć gotową receptę:
1) Co, jeśli przed samymi wyborami z powodu zarażenia
się dwóch, trzech członków komisji zostaną poddani
kwarantannie członkowie wszystkich komisji? Skąd wziąć
z dnia na dzień odpowiednią liczbę przeszkolonych osób?
2) Co, jeśli przed wyborami zarażeni lub poddani kwarantannie zostaną pracownicy urzędu gminy odpowiedzialni za
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przygotowanie lokali wyborczych, a praca całego urzędu
gminy zostanie sparaliżowana? Przerabiamy to w tej chwili
na przykładzie szpitali, komisariatów policji, czy właśnie
urzędów.
3) Jak zorganizować głosowanie osób przebywających
na kwarantannie? Pomysł prezesa partii rządzącej o bezpiecznym chodzeniu z urną po domach pozostaje nierealny,
a wręcz niedorzeczny.
4) Co zrobić jeśli z powodu wykrycia koronawirusa
placówka, w której mieści się lokal wyborczy zostanie
poddana kwarantannie na dzień przed głosowaniem?
A jeśli będzie to dotyczyło 2-3 lokali naraz?
5) W jaki sposób przeprowadzić bezpiecznie głosowanie?
Jak bez możliwości uniknięcia bliskiego kontaktu pobrać
kartę do głosowania, potwierdzić jej odbiór? Czy każdy
wyborca na czas głosowania otrzyma maseczkę i rękawiczki
ochronne?
6) Jak bezpiecznie przeprowadzić liczenie głosów? Karty
przechodzą przez wiele rąk, praca przez wiele godzin bez
odpoczynku, w stroju ochronnym, jest praktycznie - nawet
dla młodych i silnych ludzi - niewykonalna.

7) Kto będzie wyposażał mężów zaufania komitetów
wyborczych w stroje ochronne?
To tylko część problemów, a powyższe pytania
formułujemy w trosce o zdrowie i życie mieszkańców
Gminy Nadarzyn oraz pracowników samorządowych,
a także dla zachowania demokratycznych standardów,
wolnych i zgodnych z Konstytucją wyborów.
“Qui desiderat pacem, praeparet bellum” – kto pragnie
pokoju, nich się gotuje do wojny. Niestety jesteśmy obecnie w „stanie wojny”, do której przystąpiliśmy nieprzygotowani. Wybory 10 maja i próby dalszego brnięcia w ten
temat tylko mogą naszą sytuację pogorszyć.
Jestem przekonany, że podobne uwagi i obawy
przekazują także inne samorządy. Proszę o podjęcie stosownych działań oraz mądrej i odpowiedzialnej decyzji.
Z poważaniem
Wójt Gminy Nadarzyn
Dariusz Zwoliński

Społeczeństwo

Pand emia Koronowirusa

W związku z zagrożeniem epidemicznym zamknięte do odwołania
zostały ogólnodostępne place zabaw, siłownie plenerowe, obiekty GOS.
Jednocześnie informujemy, że na terenie gminy Nadarzyn odwołane
zostały wszystkie imprezy planowane do końca czerwca.
03 (250) marzec 2020
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Funkcjonowanie Urzędu Gminy

UWAGA - kasa UG Nadarzyn
i targowisko zamknięte
Od 16 marca 2020 r. wstrzymujemy funkcjonowanie kasy Urzędu Gminy. Wszystkie należności prosimy regulować elektronicznie
na właściwe rachunki bankowe w zakładce dane adresowe na stronie: //bip.nadarzyn.pl
W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną w kraju związaną z zakażeniami koronawirusem, Gmina Nadarzyn zgodnie z rekomendacjami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
zawiesza do odwołania działalność na targowisku gminnym przy
ul. Żółwińskiej w Nadarzynie.
red.

Ograniczenia wprowadzone na terenie
Polski od 25 marca 2020 r.

Wprowadzono ograniczenia w przemieszczaniu się:
Do 11 kwietnia włącznie nie będzie można się swobodnie przemieszczać poza celami bytowymi, zdrowotnymi,
zawodowymi.
Obostrzenie nie dotyczy więc:
- dojazdu do pracy. Jeśli jesteś pracownikiem, prowadzisz swoją firmę, czy gospodarstwo rolne, masz prawo
dojechać do swojej pracy. Masz również prawo udać się
po zakup towarów i usług związanych ze swoją zawodową
działalnością.
- wolontariatu na rzecz walki z COVID-19. Jeśli działasz na rzecz walki z koronawirusem i pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które
nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
- załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Będziesz mógł się przemieszczać, aby zrobić niezbędne zakupy, wykupić lekarstwa, udać się do lekarza,
opiekować się bliskimi, wyprowadzić psa.
Ważne! Przemieszczać się będzie można jedynie
w grupie do dwóch osób.
Obostrzenie to nie dotyczy rodzin.
Komunikacja
W autobusie tyle osób, ile wynosi połowa miejsc siedzących. Środki publicznego transportu zbiorowego nadal
działają. Jednak w autobusie, tramwaju lub metrze tylko
połowa miejsc siedzących może być zajęta. Jeśli miejsc
siedzących w pojeździe jest 70, to na jego pokładzie może
znajdować się maksymalnie 35 osób.
Zależy nam na tym, aby Polacy mieli dostęp do komunikacji. Musimy jednak zadbać o to, by autobusy nie były
przepełnione.
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Całkowity zakaz zgromadzeń
– chyba że z najbliższymi
Nowe przepisy zakazują także wszelkich zgromadzeń,
spotkań, imprez czy zebrań. Będziesz mógł się jednak spotykać z najbliższymi.
Zasady bezpieczeństwa w trakcie
uroczystości religijnych
Ograniczenia w przemieszczaniu nie dotyczą również
osób, które chcą uczestniczyć w wydarzeniach o charakterze religijnym. Tutaj jednak wprowadziliśmy kolejną
ważną zasadę. W mszy lub innym obrzędzie religijnym
nie będzie mogło uczestniczyć jednocześnie więcej niż
5 osób – wyłączając z tego osoby sprawujące posługę.
Zachęcamy jednak do uczestnictwa w wydarzeniach religijnych za pośrednictwem telewizji, radia czy internetu.
Zakłady pracy
Ograniczenia co do liczby osób nie dotyczą zakładów
pracy. Należy jednak stosować w nich szczególnie ostre
zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego w zakresie
zachowania odległości pracowników, środków dezynfekcji.
Pozostałe ograniczenia nadal obowiązują
Mimo wprowadzanych zmian, w mocy pozostają
wszystkie dotychczasowe zakazy, czyli ograniczenie
w działalności galerii handlowych, działalności gastronomicznej i rozrywkowej.
Wciąż także działa obowiązkowa 14-dniowa
kwarantanna dla powracających zza granicy.
Rozporządzenie Min.Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na
terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii.
03 (250) marzec 2020
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Powiat Pruszkowski – informacja dotycząca paszportów i prawa jazdy
Wskazówki dotyczące załatwiania spraw z zakresu rejestracji pojazdów, praw jazdy oraz
paszportów ‼️ w tym trudnym dla
wszystkich czasie, jakim jest zagrożenie epidemiologiczne wirusem COVID-19.
Paszporty
Czasowy odbiór dokumentów
paszportowych, dla których wnioski zostały złożone w Starostwie
Powiatowym w Pruszkowie, odbywa się Referacie nr 1 przy ul.
Kruczej 5/11 w Warszawie po
wcześniejszym umówieniu wizyty telefonicznie 22-695-73-02,
w sytuacjach niecierpiących zwłoki.
Szczegółowe informacje dotyczące obecnego funkcjonowania Oddziału Paszportów znajdują się na
stronie: www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/zmiany-w-godzinachpracy-mazowieckiego-urzeduwojewodzkiego
Zbycia/nabycia pojazdów
Aby dokonać zgłoszenia drogą
elektroniczną, należy przygotować:
• dane pojazdu, którego nabycie
lub zbycie będzie zgłaszane (marka, typ, model, numer VIN, dotychczasowy numer rejestracyjny).
Znajdują się np. w dowodzie rejestracyjnym, umowie sprzedaży lub
na fakturze VAT,
• dane zbywcy lub nabywcy pojazdu,

• kopia dokumentu przenoszącego prawo własności pojazdu, który
potwierdza zbycie lub nabycie pojazdu, np. umowa/faktura.
Zgłoszenie za pomocą platformy
ePUAP
1) Zalogowanie się przy pomocy Profilu Zaufanego na stronie:
https://www.gov.pl/
2) Wybranie sekcji Usługi dla
obywatela (w pasku z lewej strony), a w niej kategorii Kierowcy
i pojazdy (trzecia od góry).
3) Po rozwinięciu się spisu
e-usług należy wybrać i kliknąć
w Zgłoś zbycie lub nabycie pojazdu, np. sprzedaż, kupno, darowiznę
(usługa online).
4) I teraz najważniejsze kliknięcie – w przycisk Wyślij zgłoszenie.
Tutaj należy wybrać cel zgłoszenia: zbycie lub nabycie pojazdu,
wpisać dane pojazdu i dołączyć
skan dokumentu, który potwierdza
zbycie lub nabycie pojazdu, sprawdzić i ewentualne uzupełnić dane
i podać dane zbywcy/nabywcy pojazdu. Konieczne jest też zaadresowanie formularza zgłoszenia. Po
sprawdzeniu formularza zawiadomienia, trzeba podpisać go profilem zaufanym i wysłać. Wyświetli
się komunikat, że zawiadomienie
zostało wysłane. Na skrzynkę na
koncie Mój Gov nadejdzie urzędowe poświadczenie przedłożenia

(UPP). Uwaga! To jedyny dokument potwierdzający złożenie zawiadomienia.
Możliwe jest też przesłanie
kopii wymienionych wyżej dokumentów oraz wniosku zbycie/ nabycie pojazdu pocztą,
wniosek do pobrania na stronie:
http://www.powiat.pruszkow.pl/
w zakładce PORADNIK INTERESANTA: rejestracja pojazdów /
zgłoszenie zbycia/nabycia pojazdu.
Prawa jazdy
Możliwość załatwienia sprawy
z zakresu praw jazdy należy konsultować z pracownikiem Wydziału
Obsługi Mieszkańców pod numerem telefonu 22 738-15-38, który
udzieli Państwu szczegółowych
informacji.
Jednocześnie informujemy, że filia Wydziału Obsługi Mieszkańców
w Raszynie od dnia 12 marca została zamknięta do odwołania.
W związku z bardzo dużą absencją pracowników czas załatwienia
poszczególnych spraw uległ znacznemu wydłużeniu, a niektóre, ze
względu na ich specyfikę, są niemożliwe do załatwienia.
Za wszelkie niedogodności
przepraszamy i prosimy
o wyrozumiałość w tym
trudnym dla wszystkich okresie.

GOPS NADARZYN
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.
Przypominamy: jeżeli jesteś osobą samotną, wymagasz
pomocy w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, wykupieniu leków, bądź znasz osobę potrzebującą pomocy, zadzwoń do:

mocy w rodzinie, mediator – piątki 16.00 - 19.30 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, środa - piątek w godz. 17.00 - 19.00 pod
numerem telefonu (22) 729 82 74
- Dodatkowe porady psychologiczne dla mieszkańców Gminy Nadarzyn od poniedziałku do piątku w godz.
10.00-15.00 pod numerem telefonu tel. 514 778 218.
Mieszkańcy Gminy Nadarzyn mogą korzystać
z porad telefonicznych psychologa
od poniedziałku do piątku
w godzinach 10.00-15.00 pod NOWYM
numerem telefonu tel. 514-778-218.

- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie, tel. (22) 739 73 20, pon. - pt. w godzinach 08.00
- 16.00, - Straży Gminnej w Nadarzynie, tel. (22) 720
Psycholog dziecięcy:
08 67, pon. - pt. w godz. 10.00 - 15.00
Zapisy do psychologa dziecięcego odbywają się od po- Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, tel. 502 891
niedziałku do piątku w godzinach 10.00–12.00 pod nru926, pon. - pt. w godz. 10.00 - 12.00
- Caritas, tel. 728 947 323, pon. - pt. w godzinch 10.00 merem telefonu 22 739 73 11. Porady psychologa dziecięcego udzielane są telefonicznie.
- 12.00
- Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 22 729 82
Z życzeniami zdrowia,
Krystyna Masłowska
74, wtorek w godz. 16.15 - 18.00
Kierownik GOPS w Nadarzynie
- Terapeuta, specjalista ds. przeciwdziałania prze03 (250) marzec 2020
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Szanowni Mieszkańcy,
w związku z ogłoszonym stanem
zagrożenia epidemicznego zwracamy się z apelem o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby samotne i starsze w naszym najbliższym otoczeniu.
Seniorzy są w grupie największego ryzyka zakażenia koronawirusem. Według
zaleceń specjalistów osoby starsze powinny większość czasu spędzać w domu.
Nie każdy może jednak liczyć na pomoc
rodziny. Stąd duża rola sąsiadów, pracowników służb, a także wolontariuszy.
Informacja dla Seniorów
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 08.00 - 16.00

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
tel. 728 947 323
pon. - pt. w godz. 10.00 - 12.00

Gmina Nadarzyn
- ochrona dla mieszkańców

Jak wszyscy się orientujemy, ciężko jest obecnie pozyskać artykuły ochrony osobistej, dezynfekujące i pomocne w profilaktyce antywirusowej. Już na początku
marca do placówek oświatowych oraz jednostek podległych zostały zamówione preparaty do dezynfekcji. Zamówiono także rękawiczki jednorazowe. Ponadto, prowadzona była dezynfekcja
budynku Urzędu Gminy (poczty), a w dniach
26-27 marca wiat przystankowych.
W związku z tym, że od Wojewody oraz
Ministerstwa Zdrowia nie otrzymaliśmy podstawowych środków ochrony osobistej i preparatów dezynfekujących, o które prosiliśmy
(w oficjalnych pismach z początku marca),
z różnych źródeł udało się nam zamówić zarówno płyny dezynfekujące jak i maseczki –
na których dostawę czekamy.

że dostarczanie ich do mieszkańców. Jak tylko zamówienia do nas dotrą, poinformujemy o terminie
i sposobie kolportażu maseczek na stronach internetowych i fb

Maseczki w pierwszej kolejności zostaną przekazane służbom – policja, straż
gminna, OSP, SPG ZOZ. Planujemy tak-
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Funkcjonowanie SPG ZOZ w Nadarzynie
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O Ś W I ATA

Oświata
- zmiany zasad rekrutacji
W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty i opieki nad dziećmi
w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania
COVID-19, zmianie ulegają niektóre zasady rekrutacji.
W przypadku przedszkoli, o wynikach posiedzenia
komisji rekrutacyjnych, zostaną Państwo powiadomieni
telefonicznie. Potwierdzenie woli przyjęcia Państwa pociech do przedszkoli proszę wysyłać w formie pisemnego
oświadczenia na adres mailowy placówek lub wrzucać
w kopercie do skrzynki pocztowej zainstalowanej na
furtce wejściowej.
W przypadku żłobka, rekrutacja odbędzie się zgodnie
z harmonogramem - zmienia się jednak sposób składania dokumentacji. Wnioski prosimy przesyłać drogą mailową: zlobek@nadarzyn.pl, pocztową lub wrzucając
w zaklejonej kopercie do skrzynki pocztowej znajdującej
się na wejściu do żłobka.
O wynikach rekrutacji zostaną Państwo zawiadomieni
telefonicznie.

W przypadku szkół, dokumenty składamy również drogą mailową:
spnadarzyn@wp.pl
sprusiec@nadarzyn.pl
spkostowiec@nadarzyn.pl
spmlochow@nadarzyn.pl
spwolakrak@poczta.fm
pocztową lub w kopercie do skrzynki pocztowej zamontowanej na wejściu do placówki.
Szczegóły dotyczące rekrutacji i organizacji pracy
żłobka, przedszkoli i szkół znajdują się na stronach internetowych placówek:
www.zlobekrusiec.szkolnastrona.pl,
www.spmlochow.nadarzyn.pl,
www.ppmlochow.nadarzyn.pl,
www.sp.nadarzyn.pl
www.pp.nadarzyn.pl,
www.sprusiec.nadarzyn.pl
www.ppwolica.nadarzyn.pl,
www.spwolakrak.szkolnastrona.pl
www.spkostowiec.nadarzyn.pl

Dyżur
wakacyjny
2020
Szanowni Rodzice, dyżur wakacyjny dla dzieci już uczęszczających do oddziałów przedszkolnych
i przedszkoli prowadzonych przez
Gminę Nadarzyn, (w tym dzieci
uczęszczających do przedszkoli niepublicznych skierowanych
przez Wójta Gminy Nadarzyn),
w bieżącym roku szkolnym tj.
2019/2020 pełnić będą:
od 1 do 17 lipca 2020 r.:
Publiczne Przedszkole w Młochowie,
Oddział
przedszkolny przy Szkole Podstawowej
w Młochowie
od 20 lipca do 7 sierpnia 2020 r.:
Publiczne Przedszkole w Wolicy,
Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. św. Stanisława
Kostki w Kostowcu.
Wnioski dostępne w ww. placówkach oraz w wersji elektronicznej na stronie /bip.nadarzyn.pl

Maria Aleksińska
Dyrektor Gminnego
Zespołu Oświatowego
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Zwłoka w uregulowaniu
podatku od nieruchomości
W związku z obowiązującym stanem epidemiologicznym w kraju Urząd Gminy Nadarzyn informuje:
W obowiązującym stanie prawnym nie istnieje możliwość nie naliczania odsetek za zwłokę od podatku niezapłaconego w terminie,
niemniej jednak rozumiejąc trudną sytuację właścicieli nieruchomości informujemy o możliwości złożenia indywidualnego wniosku o ulgę
w spłacie zobowiązania podatkowego. Stosowne
regulacje zawiera art. 67b w powiązaniu z art. 67a
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.). W myśl
powołanego przepisu organ podatkowy na wniosek
podatnika prowadzącego działalność gospodarczą,
w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem
podatnika lub interesem publicznym, może:
1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć
zapłatę podatku na raty;
2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości
podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki
określone w decyzji, o której mowa w art. 53a;
3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Urząd Skarbowy
Z uwagi na rosnące zagrożenie koronawirusem Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pruszkowie zwraca się
z prośbą o rozważenie możliwości załatwiania spraw podatkowych przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem poczty, a dla rozwiązania wątpliwości, czy też problemu pracownicy Urzędu pozostają
do dyspozycji interesantów pod numerami;
PIT – nr telefonu 22 738 07 22, 22 738 07 34, 22 738
07 09, 22 738 07 03,
VAT – nr telefonu 22 738 07 11, 22 738 07 19, 22 738
07 06,
CIT – nr telefonu 22 738 07 03, 22 738 07 34,
Podatek akcyzowy – nr telefonu 22 738 09 54, 22 738
09 12, 22 738 09 55
Spadki/darowizny – nr telefonu 22 738 07 25, 22 738
07 02, 22 738 07 05
Rejestracja podatników – nr telefonu 22 738 07 12, 22
738 07 13, 22 738 07 18
Egzekucja administracyjna – nr telefonu 22 738 08
12, 22 738 08 13, 22 738 08 10
Rachunkowość podatkowa i komórka wierzycielska
– nr telefonu
22 738 09 21, 22 738 09 22, 22 738 09 93, 22 738 09
03, 22 738 09 09
Adres e-mail urzędu skarbowego:
us.pruszkow@mf.gov.pl
Informacje podatkowe oraz usługę Twój e-PIT
znajdziesz na www.podatki.gov.pl
03 (250) marzec 2020

Udzielenie ulgi w spłacie zobowiązań, w formach
wskazanych powyżej nastąpi na indywidualny wniosek
Podatnika, w ramach pomocy de minimis. Wnioski należy przesyłać na adres Referatu Realizacji Podatków
i Opłat, ul. Mszczonowska 24, 05-830 Nadarzyn,
za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej na
adres: gmina@nadarzyn.pl lub przez elektroniczną
skrzynkę podawczą e-PUAP. Z uwagi na zamknięcie
Urzędu Gminy Nadarzyn dla bezpośredniej obsługi
klienta złożenie wniosku może odbyć się również poprzez dostarczenie korespondencji do kancelarii przy
wejściu do urzędu.
Ogólne informacje dotyczące udzielenia ulgi zakwalifikowanej jako pomoc publiczna (pomoc de
minimis) określa procedura dostępna na stronie
www.bip.nadarzyn.pl -> karty usług jak załatwić
sprawy -> podatki i opłaty lokalne -> ulgi.
W zaistniałej sytuacji Podatnicy, którzy mają lub
będą mieć problem z uregulowaniem podatku od
nieruchomości w terminie ustawowym, mogą złożyć
wniosek, przykładowo o odroczenie terminu jego
płatności ze wskazaniem terminu odroczenia. Wniosek taki można złożyć również w odniesieniu do powstałej już zaległości podatkowej. Organ podatkowy
ustala stan należności objętych wnioskowaniem na
dzień wszczęcia postępowania tj. dzień złożenia podania, tym samym odsetki za zwłokę nie naliczają się
od tego dnia, aż do dnia wydania pozytywnej decyzji
o udzieleniu ulgi.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy
do dyspozycji pod numerami telefonów:
(22) 729-81-85 wew. 121, 122.
Nadmienić należy, że z racji sytuacji w jakiej znaleźli się wszyscy podatnicy, mogą pojawić się rozwiązania systemowe w zakresie odroczenia płatności
podatków ze strony samego ustawodawcy.
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Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn
– informacja dla Mieszkańców
Wszelkich płatności za faktury prosimy dokonywać
Zawieszenie bezpośredniej obsługi w kasie oraz
w
formie przelewu bankowego. Jednocześnie informuBiurze Obsługi Klienta Przedsiębiorstwa Komunalnejemy,
iż zapewniamy mieszkańcom ciągłość dostaw
go Nadarzyn Sp. z o.o. do dnia 10.04.2020 r.
wody i odbioru ścieków.
Na bieżąco będziemy monitorować rozwój sytuacji.
Mając na uwadze dynamicznie rozwijającą się syJeżeli
nie ulegnie ona zmianie, dopuszczamy możlituację związaną z zagrożeniem koronawirusem, Zawość
przedłużenia
takiej formy obsługi klienta. Liczyrząd Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn Sp.
my
na
Państwa
zrozumienie.
z o.o. podjął decyzję o zawieszeniu bezpośredniej
obsługi w Biurze Obsługi Klienta i kasie w dniach
Warszawski Transport
16-20.03.2020.
Klienci ze sprawami pilnymi będą umawiani indywidualnie, na konkretne godziny przyjęcia, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem Biura
Obsługi Klienta.

Publiczny – informacja
dla korzystających
z długoterminowych biletów
ZTM

Pracownicy Spółki są obecni w pracy i pozostają do dyspozycji klientów poprzez kontakt telefoniczny (w godzinach urzędowania, tj. poniedziałek
09.00 – 17.00, wtorek-piątek od 08.00 do 16.00) oraz
mailowy: kontakt@pkn.net.pl, bądź też poprzez
platformę internetowego Biura Obsługi Klienta.

Pasażerowie, którzy zrezygnowali teraz z podróży komunikacją publiczną, mogą drogą elektroniczną zwrócić się do Zarządu Transportu Miejskiego
z wnioskiem o zawieszenie biletu długookresowego. Więcej: https://www.facebook.com/wtp.warszawa/posts/3129101853795645

Kwalifikacja
Wojskowa
Szef MSWiA Mariusz Kamiński oraz szef
MON Mariusz Błaszczak podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2020 r. Na mocy tego przepisu kwalifikacja w roku 2020 r. zostaje zakończona w piątek (13 marca br.) Wszystkie
wezwania wydane przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast do stawienia się
do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16
marca br. do 30 kwietnia br. tracą ważność.
Zakończenie kwalifikacji wojskowej jest
związane z ryzykiem zarażenia koronawirusem powodującym chorobę COVID-19. Jest
to działanie profilaktyczne, zapobiegające
rozprzestrzenianiu się wirusa.

Osoby, które otrzymały wezwania
do stawienia się do kwalifikacji
wojskowej w okresie
od 16 marca br. do 30 kwietnia br.
NIE MAJĄ
już tego obowiązku.
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Inwestycje
Projekt pn. „Budowa sieci
dróg rowerowych
w Gminie Nadarzyn
w ramach ZIT - kolejny etap”

Projekt pn. „Parkuj i Jedź”
P&R w Nadarzynie
Trwają odbiory techniczne

Ścieżka łącząca Młochów z Krakowianami

Zaprojektowanie i budowa parkingu w ramach projektu Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn realizowana
w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska
w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej
–„Parkingi Parkuj i Jedź’’
Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Kanalizacja

ul. Nad Utratą w Walendowie, skrzyżowanie
z drogą DW721
Na ul. Wierzbowej, Pruszkowskiej i Przejazdowej
w Nadarzynie trwają prace przygotowujące ścieżki do
wykonania nawierzchni asfaltowych. W Starej Wsi trwa
uzupełnianie podbudowy. Na ścieżce łączącej Młochów
z Krakowianami wykonywana jest ścianka oporowa stanowiąca wzmocnienie krawędzi ścieżki. Przy ul. Nad
Utratą w Walendowie trwają prace związane z przebudową skrzyżowania z DW721 oraz budowa wyniesionych
Na ul. Łącznej w Urzucie trwają prace związane z buprzejść dla pieszych.
dową kanalizacji sanitarnej.
Referat Inwestycji
03 (250) marzec 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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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
03 (250) marzec 2020
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Family Company D.R. Zaktrzewscy 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 samochodowych
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 % kwiaty cięte;5 % kwiaty doniczkowe.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5%
prace remontowo - wykończenio03 (250) marzec 2020

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% 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%
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
• 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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Spółka Wodno-Melioracyjna
5 marca w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn odbyło się Walne
Zgromadzenie Delegatów (przedstawicieli Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej „Nadarzyn”).
Podczas spotkania zaprezentowane zostały sprawozdania Zarządu Spółki oraz Komisji Rewizyjnej
z działalności za rok 2019.
Łącznie w ubiegłym roku na konserwację urządzeń melioracyjnych
na terenie naszej gminy wydano
przeszło 524 tys. zł. Wykoszono

48 390 metrów rowów melioracyjnych i przyległych skarp. 15
506 metrów zostało odmulonych,
a z 1 962 metrów wycięto zakrzaczenia. Naprawy wymagało 10
przepustów oraz 7 studni drenarskich. Usuniętych zostało 28 awarii drenarskich. Udrożniono sączki
i zbieracze melioracyjne łącznej
długości 2 398 metrów. Przełożono
1 193 metrów zbieraczy i sączków.
Do najczęstszych problemów
z jakimi boryka się GSWM „Nadarzyn” należą naprawy drenarskie.
Systemy drenarskie zlokalizowa-

ne na nieużytkach narażone są
na uszkodzenie przez samosiejki.
Z kolei na terenach użytkowanych
zdarzają się przypadki nieświadomego uszkodzenia instalacji.
Nie bez znaczenia jest również
działalność bobrów, które niszczą
skarpy rowów, pobliskie drzewa,
tworzą tamy i spiętrzenia. Zarząd
Spółki zwrócił uwagę, że uswanie
skutków działalności bobrów generuje dla Spółki dodatkowe koszty.
Natomiast Komisja Rewizyjna
w swoim sprawozdaniu zwróciła
uwagę na kwestie finansowe. Bilans GSWM „Nadarzyn” na ostatni
dzień 2019 roku zamknął się saldem 98 915 zł. Przychody wyniosły (wraz z saldem) 714 258 zł.,
a wydatki 615 342 zł. Plan wykoszenia przy założeniach 100% zrealizowano w ponad 93 procentach.
Tak duże wykonanie zadań związanych z konserwacją rowów melioracyjnych w 2019 roku było możliwe dzięki dotacji Gminy Nadarzyn
w kwocie 335 000 zł, przy 15%
wkładzie własnym GSWM „Nadarzyn”. Jednocześnie Komisja nie
stwierdziła
nieprawidłowości.
Komisja wnioskowała o skuteczniejsze ściąganie wieloletnich zaległych jak i bieżących składek
członkowskich.
Podczas Walnego Zgromadzenia
ustalono wysokość składki członkowskiej na rzecz Gminnej Spółki
Wodno-Melioracyjnej „Nadarzyn”
za korzystanie i partycypowanie
w kosztach utrzymania urządzeń
melioracyjnych.
Opłaty stałe ustalono
wg. stawek:
Dla właścicieli gruntów zdrenowanych i odwodnionych do 1 ha =
60,00 zł.,
Dla pozostałych właścicieli obszarów zdrenowanych i odwodnionych (rolnicy) za 1 ha = 60,00 zł.,
Powyżej 1 ha proporcjonalnie
do wielkości gruntu, jako iloczyn
powierzchni liczonej w hektarach
(z dokładnością do dwóch miejsc
po przecinku) pomnożony przez
wskaźnik 60,00 zł.

Gminna Spółka
Wodno–Melioracyjna
„Nadarzyn”
Konserwacja rowu melioracyjnego w Parolach
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BEZPIECZEŃSTWO

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;
tel. 22 729 81 83
1.02.2020 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia pochylonego drzewa na linię telekomunikacyjną przy ulicy Pieczarkowej. Drzewo usunięto przy pomocy
piły spalinowej. Na miejscu obecna
była Straż Gminna Nadarzyn. Działania prowadzono w godzinach popołudniowych.
2.02.2020 r.
Wyjazd zastępu do pożaru poddasza przy ulicy Małej w Nadarzynie.
Nasze działania polegały na podaniu jednego prądu wody, a także
prowadzeniu prac rozbiórkowych.
Na miejscu obecne były trzy zastępy PSP Pruszków, OSP Młochów
oraz Policja Nadarzyn. Działania
prowadzono w godzinach popołudniowych.
3.02.2020 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków wypadku dwóch samochodów
na rondzie przy wiadukcie trasy S8
w Nadarzynie. Nasze działania polegały na udzieleniu pierwszej pomocy jednej osobie poszkodowanej
oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia. Na miejscu obecne były dwa
zastępy PSP Pruszków, WRD Pruszków oraz pogotowie ratunkowe.
6.02.2020 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych
na trasie S8 w Wolicy. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia oraz uprzątnięciu

jezdni. Na miejscu obecne były dwa
zastępy PSP Pruszków, WRD Pruszków oraz Pogotowie Ratunkowe.
Działania prowadzono w godzinach
wieczornych.
7.02.2020 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych
na trasie S8 w Wolicy. Nasze działania polegały na zabezpieczeniu
miejsca zdarzenia. Na miejscu
obecne dwa zastępy PSP Pruszków,
OSP Falenty, WRD Pruszków, Pogotowie Ratunkowe oraz Pomoc
Drogowa. Działania prowadzono
w godzinach nocnych.
8.02.2020 r.
Wyjazd zastępu do pożaru sadzy
w kominie. Nasze działania polegały na przesypaniu komina piachem
i wybranie spadających sadzy.
9.02.2020 r.
Wyjazd zastępu do pomocy policji
w otworzeniu mieszkania w Wolicy.
Podczas dojazdu na miejsce wezwania Stanowisko Kierowania, kazało
nam zawrócić do jednostki.
10.02.2020 r.
Wyjazd zastępu do zerwanego
baneru reklamowego wskutek silnego wiatru na ulicy Pruszkowskiej
w Strzeniówce. Nasze działania
polegały na przeniesieniu baneru
w bezpieczne miejsce, aby nie zagrażał przejeżdżającym autom.
Działania prowadzono w godzinach
wczesno porannych.

Po ponad godzinie od powrotu do
jednostki otrzymaliśmy wezwanie
do przewróconego drzewa na drodze w Wolicy.
Dwie godziny później otrzymaliśmy wezwanie do kolejnego powalonego drzewa, które zagradzało
przejazd na ulicy Sęczkowej.
14.02.2020 r.
Wyjazd zastępu do podejrzenia
podłożenia ładunku wybuchowego
na terenie Centrum Mody. Teren
został sprawdzony przez przybyłe
na miejsce służby i nie znaleziono
ładunku.
19.02.2020 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji trzech aut osobowych
na ulicy Nad Utratą. Nasze działania
polegały na zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia oraz uprzątnięciu jezdni.
Na miejscu obecna była Policja WRD
Pruszków. Działania prowadzono
w godzinach wieczornych.
Godzinę później otrzymaliśmy
wezwanie do pożaru sadzy w kominie ulicy Tęczowej w Wolicy.
Nasze działania polegały na sprawdzeniu przewodu kominowego
i przesypaniu go piachem.
24.02.2020 r.
Wyjazd zastępu do palącego się
samochodu osobowego na trasie S8.
Po przejechaniu odcinka od Nadarzyna do Janek, nie stwierdzono
zagrożenia. Działania prowadzono
w godzinach wieczornych.
25.02.2020 r.
Udział zastępu w usunięciu skutków kolizji dwóch aut osobowych
na ulicy Południowej w Starej
Wsi. Nasze działania polegały na
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia
i uprzątnięciu jezdni. Na miejscu
obecne były PSP Pruszków, Pogotowie Ratunkowe oraz Policja WRD
Pruszków. Działania prowadzono
w godzinach popołudniowych.

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn
03 (250) marzec 2020

17

Wiadomości Nadarzyńskie

Ogłoszenia drobne
Pani z Ukrainy, wykształcona - szkoła gastronomiczna,
duże doświadczenie, poszukuje pracy w zawodzie,
poprowadzi dom lub zaopiekuje się starszą osobą.
Tel. kontaktowy: 511 069 550

Rozliczenia roczne PIT

Sprzedam: 2 fotele welur beżowo-zielone, wym. 1m x1m,
lustro stojące wym. 150cm x 38cm, stabilizator nowy
roz.38 prawa kostka. Tel: 694 930 816

Atrakcyjna praca dla pań (w recepcji, oraz
regeneracja pokoi gościnnych),
pilny kontakt: 500 100 317

Germanista z wieloletnim stażem udziela lekcji języka
niemieckiego na każdym poziomie. Tel: 660-560-540

Absolwent politechniki udziela korepetycji
z matematyki, tel. 602 246 361

RADET – klimatyzacja. Rekuperacja. Pompy ciepła.
Montaż, serwis. Warszawa i okolice. Tel. 601-397 784;
radet@radet.pl; www.radet.pl
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Sprzedam działki budowlane o pow.1500 m kw.
w Starej Wsi, ul. Głogowa 37, tel: 600 283 038

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

REKLAMA
Zareklamuj się w Wiadomościach Nadarzyńskich
więcej informacji na stronie
w w w.nok.pl/wiadomosci-nadarzynskie

Zeskanuj
i sprawdź
ofertę

03 (250) marzec 2020
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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

Caritas przy Parafii
św. Klemensa
w Nadarzynie

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

Stefania Łęcka
Przewodnicząca Parafialnego Caritas
tel. 728 947 323

Nekrologi
Z głębokim żalem żegnamy zmarłego
10 marca 2020 r w wieku 62 lat

ŚP. Adama Banachowicza
Pierwszego Dyrektora i nauczyciela chemii
w Gimnazjum w Nadarzynie
zawsze pełnego pogody ducha, życzliwego
i otwartego na potrzeby innych.

Rodzinie i Bliskim
składamy wyrazy serdecznego współczucia
Dyrekcja, grono pedagogiczne. pracownicy
Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II
w Nadarzynie

W wielkim bólem przyjęliśmy
informację o odejściu

ŚP. Mieczysława Doktorskiego
Niezwykłego mieszkańca sołectwa Wolica, od wielu lat
aktywnie zaangażowanego w pracę społeczną na rzecz
naszej lokalnej społeczności. Wdzięczni za wszelkie
dobro jakiego doświadczyliśmy od Pana Mieczysława

składamy wyraz współczucia i ubolewania
Żonie Jadwidze i Rodzinie
Radny, Sołtys i Rada Sołecka Wolicy
03 (250) marzec 2020
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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

#Zostańwdomu Otwartezasoby.pl
W tak trudnym czasie warto docenić otwarte zasoby
edukacyjne - materiały, które są objęte wolnymi licencjami lub są w domenie publicznej, dzięki czemu można
korzystać z nich i udostępniać je w pełni legalnie. Polecamy artykuł Kamila Śliwowskiego z listą 15 polecanych
zasobów edukacyjnych w sieci. Nie tylko dla uczniów,
ale również popularnonaukowe i poszerzające wiedzę!
Spotkania autorskie w Internecie? No pewnie
Porcję dobrej literatury dla dzieci dostarcza profil
Kraków Miasto Literatury UNESCO, gdzie znajdziecie
„Czytanie na drugie śniadanie”. Od poniedziałku do piątku o godzinie 9.30 można posłuchać fragmentów literatury dziecięcej.
Jak Wasze zapasy książek?
Jeśli są na wyczerpaniu, warto sprawdzić ofertę wydawnictw i księgarń. Część z nich na czas kwarantanny
udostępnia darmowe książki i czasopisma online. Polecamy platformy Woblink, Nexto.pl, Publio.pl, Virtualo.
Ciekawą ofertę przygotował również Empik - możli-

wość darmowego korzystania z konta premium przez
2 miesiące. W aplikacji Empik go dostępnych jest 11 tys.
ebooków i audiobooków. https://www.empik.com/czas-w-domu
Wiele ciekawych informacji można znaleźć w kolekcjach zebranych przez Bibliotekę Narodową na https://
polona.pl. Do przejrzenia ponad 3 miliony obiektów, w
tym książki, czasopisma, mapy i atlasy, druki ulotne, fotografie, grafiki i rysunki, rękopisy, pocztówki oraz nuty.
Czy wiecie co to są „słuchanki”?
Tak na audiobooki mówią nasi najmłodsi czytelnicy :)
Jeżeli Wy też jesteście fanami słuchanek, skorzystajcie
ze zbiorów NINATEKI, która udostępnia audiobooki
i słuchowiska dla dzieci i dorosłych!
Bezpłatne bajki, stare filmy fabularne, dokumenty
i wywiady można znaleźć w zasobach filmowych strony
https://ninateka.pl/film, w zasobach teatru znajdują się
darmowe słuchowiska, spektakle i opery.

Wspieramy akcję „Zostań w domu”
Dla czytelników Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn,
którzy mają aktywne konta biblioteczne udostępniamy
kody do abonamentu bibliotecznego Legimi.
Co trzeba zrobić:
1. Wysłać wiadomość mailową na adres
biblioteka.dzieci@nadarzyn.pl i podać ze
swojej karty bibliotecznej numer czytelnika i pin.
2. Odebrać mail z kodem, który pozwala na korzystanie
z abonamentu bibliotecznego przez miesiąc
3. Zarejestrować kod na stronie
https://www.legimi.pl/bp_nadarzyn/
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Beata Fedorko
Dyrektorka Biblioteki
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;
e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl
Na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdą Państwo link „Zostań
w domu - sztuka przyjdzie do
Ciebie” – wykaz instytucji kultury umożliwiających korzystanie
ze swoich zasobów online.
Wkrótce na naszym facebooku
będzie można zobaczyć koncert
Czesława Mozila z zespołem NOK
Pęd Band, który odbył się 19 stycznia tego roku w ramach projektu
„Grajkowie Przyszłości”. Koncert
zrealizował Iwo Kondefer.
Zapraszamy do oglądania.

ŚWIETLICE
NOK
Zazwyczaj w WN informowaliśmy Państwa o naszych propozycjach imprez na kolejny miesiąc,
z przyczyn oczywistych w tym
numerze takie się nie pojawią. Jest
więc przestrzeń, aby przedstawić
Państwu krótkie notki o naszych
świetlicach – być może informacje
te przydadzą się Państwu w lepszych czasach, kiedy wznowimy
działalność.
W świetlicach Nadarzyńskiego
Ośrodka Kultury, podobnie jak
w siedzibie odbywają różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, imprezy.
Każda z nich ma swój indywidualny rys, swoją „specjalizację”, coś,
czego nie ma gdzie indziej.
Świetlica w Młochowie, kojarzy
się głównie z Kabaretem dziecięco-młodzieżowym Biedronki, który
od wielu lat zdobywa nagrody na festiwalach o zasięgu wojewódzkim
i ogólnopolskim. Dzieci i ich instruktorka (Anna Balsam) sprawnie łączą skecz z piosenką i improwizacją. Obecnie grupa liczy
9 osób. Każdą z Biedronek charakteryzuje poczucie humoru, wdzięk,
uśmiech, talent aktorski. W zawiązku z dużym zainteresowaniem zajęciami teatralnymi, niejako na fali
popularności i zachwytu Biedronkami od września ubiegłego roku
03 (250) marzec 2020

Kącik animatora
Podpowiadamy….jak bawić się w domu.
Przygotuj folię i wyłóż nią tę część podłogi lub stołu, na którym zamierzasz się bawić. Będą nam również potrzebne:
- miska,
- ok. ½ szklanki chłodnej wody,
- ok. 1 szklanka mąki ziemniaczanej,
- łyżka do mieszania.
Do miski wsypujemy mąkę, wodę i mieszamy. Nie ma idealnych proporcji, dlatego wodę dodajemy do momentu, gdy masa stanie się jednolita, lecz jeszcze nie płynna. Kiedy ściśniemy ją w dłoni powstaje kula,
która po chwili zmieni się w płyn. To właśnie jest ciecz nienewtonowska.
To nie tylko świetna, odprężająca zabawa, to również doskonałe ćwiczenie sensoryczne i eksperyment pozwalający poznać prawa fizyki (hydrodynamiczne prawo Newtona).
Jeśli chcesz dodać koloru wystarczy użyć do tego barwnika spożywczego lub kolorowej bibuły.
Powodzenia i dobrej zabawy!
zainicjowaliśmy Akademię Prawie Teatralną, na zajęciach której, pod kierunkiem Anny Balsam
uczestnicy, korzystając z różnych
metod uczą się kreatywnie rozwiązywać problemy. Mogą dowiedzieć
się czym jest teatr improwizowany
a także „pobawić” się teatrem cieni.
Świetlica ma też ofertę skierowaną do seniorów - w każdy wtorek
odbywają się zajęcia nauki obsługi
Smartfonu, w każdą środę natomiast zajęcia z obsługi komputera.
Świetlica w Parolach
Od 2017 roku świetlica mieści
się w nowym budynku przy ulicy Olesińskiej 5. Do dyspozycji
jest boisko, siłownia zewnętrzna,
plac zabaw, pracownie: komputerowa, ceramiczna, plastyczna
i duża sala z zapleczem kuchennym. W świetlicy, poza zajęciami
stałymi, projektem „Seniorzy na
Start” i działalnością Koła Gospodyń Wiejskich, na uwagę zasługuje
wyjątkowa galeria obrazów – reprodukcji znanych malarzy ułożonych z puzzli. Na stronie świetlicy
w zakładce „Akademia umysłowa” można znaleźć zdjęcia obrazów wraz z opisem i informacjami
o autorze. Wśród nich znajdują

się takie obrazy jak: Krzyk, Dama
z wachlarzem, Japoński mostek czy
Słoneczniki. Układać może każdy,
kto ma na to ochotę, warunek jest
tylko jeden układanie musi odbywać się na miejscu w świetlicy.
Obrazy, które już zawisły na ścianach w świetlicy, to praca wielu
osób, głównie pasjonatów układania puzzli. Oczywiście zbiory będą
powiększane - w planach prace
Beksińskiego i Dalego.
Świetlica w Rozalinie
Świetlica NOK w Rozalinie to
kolorowe, przytulne i rodzinne
miejsce, które przyciąga osoby
w każdym wieku. W ofercie stałej znajdują się zajęcia plastyczne,
wokalne, cieszące się ogromnym
zainteresowaniem ceramiczne, robotyka i konwersacje z języka
angielskiego (różne poziomy).
Odbywają się także treningi Sekcji Strzelecko – Obronnej, a od
niedawna działa Klub Gier Planszowych. Średnio raz w miesiącu
organizowane są wyjątkowe wydarzenia lub warsztaty. Zapraszamy
do śledzenia strony świetlicy na Facebooku, żeby zawsze wiedzieć co
„kombinujemy” :)
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Świetlica w Urzucie
Świetlica w Urzucie to miejsce, gdzie „można” a nie „trzeba”.
Przede wszystkim jest to przestrzeń
sprzyjająca kreatywności i swobodnej ekspresji. Tu każdy może
wyrazić siebie, niezależnie od tego
ile ma lat. Jeśli malujemy, rysujemy, kleimy, wycinamy, wspólnie
gotujemy, pieczemy, czy szyjemy,
to nie boimy się tego, co powiedzą lub pomyślą o nas i naszych
pracach inni, bo panuje tu miła
i domowa atmosfera. Odbywają się
tu różne zajęcia stałe podobnie jak
w innych świetlicach tj. robotyka, ceramika, język angielski, fitness dla kobiet, nauka rysunku
i malarstwa, ale też takie, które nas wyróżniają - Zumba Kids
i SENSOPLASTYKA. Poza zajęciami stałymi odbywają się także
cykliczne warsztaty rękodzielnicze
dla dorosłych, ale również rzeczy
których nie da się zaplanować bo
dzieją się spontanicznie.
Świetlica w Wolicy
Ostatnim, można powiedzieć
sztandarowym, projektem świetlicy jest „Historia Szkoły Podstawowej w Wolicy” w oparciu
o wspomnienia absolwentów i nauczycieli. Dzieje Szkoły sięgające
swym początkiem XIX wieku, kiedy to szkoła mieściła się w domu
dziadków sołtysa Stanisława Żukowskiego, nie zostały do tej pory
opisane. Zrodził się więc pomysł,
aby podjąć próbę upamiętnienia
historii szkoły i ludzi z nią związanych. Zapraszamy do współpracy
wszystkie osoby mogące i chcące podzielić się wspomnieniami.
Jednocześnie bardzo dziękujemy
osobom, które do tej pory już
to zrobiły. Na stronie www.nok.
pl w zakładce świetlicy w Wolicy/Historia Szkoły Podstawowej
w Wolicy sukcesywnie będą pojawiały się zgromadzone materiały,
wspomnienia, zdjęcia.
Zachęcamy do śledzenia i ewentualnego zgłaszania nieścisłości
czy uzupełniania znajdujących się
tam informacji. Materiały można
przesyłać na adres: swietlicawwolicy@nok.pl kontakt z instruktorem
świetlicy i jednocześnie koordynatorką projektu Barbarą Skrobisz
pod numerem telefonu 605 911
151.
Szczegółowe informacje
dotyczące pełnej oferty świetlic
NOK znajdują się na stronie
www.nok.pl
w zakładce świetlice.
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Wielozmysłowe doświadczanie
sztuki i przyrody – warsztaty dla
młodzieży w Galerii 51m2
„Czy to, co zostało uwiecznione na zdjęciach możemy zobaczyć innymi zmysłami niż wzrok? Jak opowiadać osobom niewidomym o otaczającym nas świecie pełnym obrazów?” – zastanawiali się uczniowie
nadarzyńskiego liceum podczas zajęć prowadzonych przez Fundację
Dostępnej Kultury Wizualnej – Wielozmysły. Warsztaty, podczas których powstały intrygujące tyflografiki, towarzyszyły wystawie fotografii Stefana Kłosiewicza „Ptaki niebieskie… i w innych kolorach”.
Działająca w Nadarzyńskim
Ośrodku Kultury Galeria 51m2 stara się udostępniać prezentowaną
w niej sztukę na wiele sposobów.
Mieliśmy więc wykłady: krytyka
sztuki, kuratora wystaw, dziennikarza i kolekcjonera Jerzego Brukwickiego towarzyszący wystawie plakatu kulturalnego z lat 1980 – 1989;
ikonopisarki Ewy Grześkiewicz
w ramach wystawy ikon grupy Agathos czy historyczki sztuki Moniki
Matusiak w nawiązaniu do wystawy malarstwa Ewy Köhler Mikowskiej Zamojskiej. Proponowaliśmy
różnego rodzaju atrakcje towarzyszące wernisażom: m.in. pokaz
rysowania modela na żywo podczas wernisażu wystawy rysunku
Ewy Dembe; prezentacje poszczególnych etapów tworzenia ikony
w ramach wspomnianej już wystawy ikon; pokaz tworzenia wycinanki kurpiowskiej w wykonaniu Wiesławy Bogdańskiej towarzyszący
wernisażowi wycinanek z kolekcji
Mariana Sołobodowskiego czy konkurs z nagrodami podczas wernisażu wystawy „Żywe obrazy naszego
sąsiada Józefa Chełmońskiego”. Zapraszaliśmy na koncerty (zespołów
Księżyc, Żywizna, NOK Pęd Band,
Wyraj, Męskiego Zespołu Wokalnego KAIROS czy saksofonisty Andrzeja Antolaka). Organizowaliśmy
warsztaty (podczas oprowadzania
kuratorskiego po wystawie Zbigniewa Chmielewskiego; malarskie
i wycinankarskie dla uczniów Szkoły Podstawowej w Nadarzynie prowadzone przez Zbigniewa Chmielewskiego i Marzenę Latoszek).
Warsztaty towarzyszyły też najnowszej wystawie prezentującej
fotografie ptaków autorstwa Stefana Kłosiewicza. Szóstego marca
młodzież z nadarzyńskiego liceum
pod opieką pani Małgorzaty Olszewskiej-Pietrzyk wzięła udział
w wydarzeniu przygotowanym
przez Fundację Wielozmysły. Punk-

tem wyjścia były prezentowane
w galerii prace Stefana Kłosiewicza.
Warsztaty rozpoczął krótki wykład
dotyczący roli zmysłów w kulturze. A potem młodzież miała okazję
wziąć udział w zajęciach pozwalających skupić się na poszczególnych
zmysłach (słuchu, węchu, dotyku);
doświadczyć rzeczywistości i sztuki za ich pośrednictwem. Licealiści
rozpoznawali zapachy; wsłuchiwali
się w muzykę inspirowaną śpiewem
ptaków; skupiali na otaczających
ich odgłosach; poznawali świat,
w którym żyją przedstawione na
zdjęciach ptaki przy pomocy węchu
i dotyku a także „oglądali” dzieła
sztuki używając dłoni (pozwoliły na
to przyniesione przez organizatorki z Wielozmysłów tyflografiki1).
A wszystko to przy wyłączeniu
wiodącego dla współczesnego człowieka zmysłu wzroku (poprzez zamknięcie oczu lub zasłonięcie), co
wyostrzyło słuch, węch i dotyk. Gdy
nadszedł czas na część praktyczną
prowadzące wraz z młodzieżą zastanawiały się, jak przełożyć to, co wizualne (a konkretnie świat przedstawiony na fotografiach) na dźwięki,
faktury, smaki i zapachy. W efekcie
powstało pięć tyflografik wykonanych przez licealistów. Wraz z pomocami do wielozmysłowego udostępniania sztuki przygotowanymi
przez Fundację Wielozmysły, będą
one dostępne dla zwiedzających po
wznowieniu działalności Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury.
Tymczasem zachęcamy do odwiedzin na blogu galerii ( http://
galeria51m2.blogspot.com/ ), gdzie
zobaczą Państwo między innymi
relację z warsztatów. Zachęcamy
też do zajrzenia na stronę fundacji:
https://www.wielozmysly.org/pl/

Dorota Suwalska
Instruktorka NOK
03 (250) marzec 2020
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W związku z wprowadzeniem stanu epidemii Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego
zdecydował o ograniczeniu działalności instytucji kultury. Tym samym
Nadarzyński Ośrodek Kultury, oraz świetlice NOK nieczynne są do odwołania.
Wpłaty za zajęcia za miesiąc marzec przechodzą na miesiąc kolejny. Jeżeli do końca maja zajęcia
nie zostaną reaktywowane, wówczas dokonane wpłaty za marzec zostaną Państwu zwrócone.
Osoby, które uiszczały opłaty przelewem otrzymają zwrot pieniędzy na konto bankowe.
Osoby, które wpłacały gotówkę w kasie NOK zwroty otrzymają dopiero po przywróceniu działalności NOK.

PROSIMY O NIEPRZELEWANIE ŻADNYCH OPŁAT ZA ZAJĘCIA

UNIWERSY TET
TRZECIEGO WIEKU
Szanowni Państwo,
NOK pomaga Seniorom:

Jeżeli jesteś osobą samotną, wymagasz pomocy
w zrobieniu zakupów, załatwieniu spraw urzędowych, wykupieniu leków lub znasz osobę
potrzebującą pomocy zadzwoń

502 891 926
pon. – pt. w godz.10.00 -12.00.

TRENING PAMIĘCI
W czasie gdy przymusowo siedzimy
w domu dr Ewa Bonk zaprasza
seniorów na trening pamięci.
Filmik jest dostępny bezpłatnie na YouTube:

https://www.youtube.com/watch?v=fBC0vdtl4W4

WSPARCIE TELEFONICZNE
Stowarzyszenie Syntonia uruchomiło wsparcie
telefoniczne dla osób starszych i ich nieformalnych
opiekunów. Pod numerami telefonów:
792 810 820, 792 810 180,
w poniedziałki, wtorki i środy
w godz. 9.00 – 13.00
osoby które potrzebują rozmowy i wsparcia,
czują się zaniepokojone zaistniałą sytuacją,
a także osoby które zajmują się bliskimi
z problemami z pamięcią lub demencją
mogą uzyskać pomoc.
Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia
www. syntonia.org.pl
03 (250) marzec 2020

SUKCESY NASZYCH
TANCEREK
1 marca 2020 r. uczestniczki zajęć tanecznych NOK prowadzonych
przez Paulinę Piśkiewicz podczas
Ogólnopolskiego Turnieju Tańca
Mazovia Open 2020 fantastycznie
zaprezentowały się i zajęły następujące miejsca:
Formacja InMotion Kids debiutowała w kategorii jazz dance 10-11
lat - III miejsce
Formacja InMotion II w kategorii
debiut 12-15 Contemporary Ballet I miejsce (były łzy szczęścia!)
Formacja InMotion w kategorii
Jazz Dance Master 12-15 miejsc - V
miejsce
Miniformacja InMotion w kategorii Contemporary Ballet Master 1215 lat II miejsce
Solówki: w kategorii Debiut 1215 Jazz Dance
Iza Michałowska - I miejsce
Oliwia Myzia - II miejsce
Lidia Chojnacka - III miejsce
Duety: w kategorii Debiut 8-13
Jazz Dance
Róża Szostak i Maja Kobacka I miejsce
w kategorii Debiut 12-15 Contemporary Ballet
Ula Kuligowska i Emilia Omen - II
miejsce

Gratulujemy!!!
Kamila Michalska
Dyrektorka NOK
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Kompas - Centrum Terapii i Rozwoju
zaprasza na bezpłatne Warsztaty dla Rodziców
Dziecko w świecie zmysłów.
Jak wspierać rozwój sensomotoryczny dziecka w oparciu
o integrację sensoryczną.
Warsztaty obejmują następujące bloki tematyczne:
1. Rola procesów integracji sensorycznej w kształtowaniu się prawidłowego
rozwoju dziecka.
2. Kiedy mojemu dziecku potrzebna jest profesjonalna pomoc?
Symptomatyczne zachowania dla zaburzeń przetwarzania sensorycznego.
Kiedy szukać pomocy ? - trzy uzasadnione powody.
3. „Skarbiec pomysłów dla zmysłów„. W jaki sposób mogę wspierać rozwój integracji
sensorycznej u mojego dziecka? - Przykładowe ćwiczenia i zabawy stymulujące
bazowe układy zmysłowe u dzieci już od pierwszego roku życia.
Data szkolenia: 25.04.2020 r. (sobota) godzina 13.00
Miejsce: Kompas Centrum Terapii i Rozwoju, Nadarzyn, Pl. Poniatowskiego 38
Zapisy tylko mailowo: Voxmedszkolenia@gmail.com, www.kompasnadarzyn.pl
Liczba miejsc ograniczona, pierwszeństwo w zapisach mają rodzice
dzieci uczęszczających na terapię w KOMPASIE.
W przypadku dużej ilości chętnych Organizator zaproponuje dodatkowy termin.

Wstęp wolny

Sport

Sport szkolny
W dniach 6 i 9 marca w hali sportowej MOS w Pruszkowie odbyły
się mistrzostwa powiatu pruszkowskiego szkół podstawowych dziewcząt i chłopców w piłce ręcznej - kategoria młodziczki/młodzicy. Naszą
gminę reprezentowała młodzież
z SP w Ruścu.
Dziewczęta zajęły miejsce 3,
a chłopcy 2 w powiecie.
Tym samym nasi chłopcy będą
grali w tej fazie o awans do turnieju
wojewódzkiego.
Gratulacje.
Również 6 marca, uczennice z SP
w Ruścu zwyciężyły w turnieju piłki
ręcznej dziewcząt - kategoria dzieci,
który odbył się w Podkowie Leśnej.
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Turniej zorganizowało Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza „ Mazovia”
Z kolei w hali sportowej GOS przy
ulicy Żółwińskiej zorganizowaliśmy
gminne mistrzostwa w piłce siatkowej szkół podstawowych dziewcząt
i chłopców z klas VII i VIII. W zawodach wzięły udział dziewczęta
ze wszystkich szkół podstawowych
naszej gminy, a chłopcy z czterech.
Wśród dziewcząt zwyciężyły
zawodniczki z SP Nadarzyn, drugie miejsce zajęły uczennice z SP
Rusiec, a trzecie SP Wola Krakowiańska. IV były zawodniczki z SP
w Kostowcu, a V z SP w Młochowie.

Wśród chłopców zwyciężyli zawodnicy z SP Młochów, II miejsce
zajęli uczniowie z SP w Nadarzynie,
a III z SP w Ruścu. Na IV miejscu
uplasowała się ekipa z SP Kostowiec. Dziewczęta z Nadarzyna
i chłopcy z Młochowa będą grali
w finale powiatowym w dniach 16
i 17 marca w hali sportowej MOS
w Pruszkowie.
Powodzenia i awansu do turnieju
międzypowiatowego.

Wiesław Iwaniuk
koordynator sportu
szkolnego.
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GLKS - piłka siatkowa

Trenerzy ogłaszają konkurs
dla zawodniczek

Zadanie jest proste.
Nagrajcie krótki film i pokażcie wszystkim jak
trenujecie będąc w domu.

Film powinien zawierać wykonanie co najmniej
3 ćwiczeń z piłką i jednego ćwiczenia ogólnorozwojowego (jeden film, a nie 3 pojedyncze).
Długość filmu od 30 do 60 sekund.

Zgłoszenia prosimy przesyłać
na adres email:
d.s.krzeminski@gmail.com
do dnia 10 kwietnia 2020 r.
Pamiętajcie aby szyby, talerze
i ściany pozostały całe :)
Filmy będziemy zamieszczać codziennie.
Przesłanie filmu oznacza zgodę na
publikację na profilu fb.
Autor filmu, który uzyska najwięcej polubień
na naszym profilu do godziny 10.00 w dniu
30 kwietnia wygra atrakcyjne nagrody.

Zapraszamy do wspólnej zabawy. :)
do wygrania m.in:
- piłka molten do mini siatkówki,
- pamiątkowa koszulka z Mistrzostw Mazowsza
Młodziczek w Nadarzynie,
- koszulki treningowe GLKS Nadarzyn,
- skarpetki GLKS Nadarzyn,
- kubki GLKS Nadarzyn,
i wiele innych....
POWODZENIA :)

Nagrody dla zwycięzców ufundowane
zostały przez trenerów.

GLKS Nadarzyn
Sekcja Piłki Siatkowej

Zostań Sponsorem Młodych Sportowców
Jeśli chcesz wspomóc Gminny Ludowy Klub Sportowy i przekazać1% swojego podatku
dochodowego za rok 2019 na sport dzieci i młodzieży trenujących
w sekcjach: piłki siatkowej, piłki nożnej
i koszykowej przekaż 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego –
FUNDACJA PARTNERSTWO
numer KRS 0000197334 cel szczegółowy GLKS Nadarzyn.
Pieniądze zostaną w całości przekazane poprzez fundację
na konto GLKS Nadarzyn i przeznaczone na cele statutowe.
W imieniu młodych sportowców dziękujemy Państwu.
Zarząd GLKS Nadarzyn
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 1994r. 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”
tel. 22 729 89 15; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; nok@nok.pl. Formularz zgłoszenia reklam oraz ich cennik na stronie www.nok.pl
w zakładce „Wiadomości Nadarzyńskie”. Wydawca: Nadarzyński Ośrodek Kultury.
Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21
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W obiektywie NOK

Darcie pierza nie kotów, czyli
Dzień Kobiet w NOK 7.03.2020 r.

Katarzyna Przywecka

Magdalena Drzewiecka - Fietkiewicz

Maria Kazubek

Magdalena Majewska

Recital „Kobieta do zjedzenia”
w wykonaniu Magdaleny Smalary
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(od lewej) Liliana Fabisińska
i Marta Raczyńska Barczak
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