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Wiadomości Nadarzyńskie

Szanowni Państwo, Drodzy Sąsie-
dzi, Przyjaciele naszej Gminy!

Za nami drugi miesiąc walki  
z COVID-19. Jeszcze przed świę-
tami wielkanocnymi i wprowadze-
niem obowiązku zasłaniania twa-
rzy udało się z pomocą radnych, 
sołtysów, wolontariuszy, strażaków 
oraz pracowników Urzędu Gminy 
dostarczyć do wszystkich miesz-
kańców maseczki ochronne. Nasz 
samorząd postarał się także sto-
sowny sprzęt ochronny (maseczki, 
przyłbice, rękawiczki zabezpie-
czyć  sprzedawców, pracowników 
wod-kanu, pomocy społecznej, 
seniorów,  strażaków i strażników 
gminnych. Umieściliśmy dla miesz-
kańców ogólnodostępne dozowniki  
z przeciwwirusowym żelem oraz re-
gularnie dezynfekujemy przestrzeń 
publiczną (wiaty przystankowe, 
budynki użyteczności publicznej). 
Cały czas monitorujemy osoby 
samotne, a także te które znajdu-
ją się w izolacji lub kwarantannie  
z powodu COVID -19.  Pomagamy 
także szpitalom w Pruszkowie, do-
mom opieki społecznej, stowarzy-
szeniom dbającym o osoby starsze 
i niepełnosprawne. W tym trudnym 
czasie nasz samorząd stara się być 
solidarny z potrzebującymi i nieść 
pomoc tym, którzy jej potrzebują.  
Bardzo cieszy fakt, że w wielu dzia-
łaniach możemy liczyć na wsparcie 
mieszkańców, którzy sami zgłaszają 
się do nas oferując różnorodną po-
moc. Jesteście wspaniali!

Poza działaniami mającymi na 
celu zadbanie o zdrowie mieszkań-
ców, wdrażamy także rozwiązania, 
które mają na celu zmniejszenie 
skutków nadciągającego kryzysu 
ekonomicznego.

Rada Gminy podjęła uchwałę  
o dopłacie mieszkańcom do każ-
dego metra sześciennego wody  
w wysokości 1,08 złotego. Pozwoli 
to od kwietnia do czerwca obniżyć 
rachunki za wodę w każdym gospo-
darstwie domowym o ponad 40%. 
Padały pytania czemu dopłacamy 
do wody, a nie do droższej kanali-
zacji? Po pierwsze samorząd już od 
dawna dopłaca 1,17 złotego każde-
mu mieszkańcowi do 1m3 ścieków 
komunalnych. Po drugie z kanali-
zacji sanitarnej w Gminie Nadarzyn 
korzysta około 60% mieszkańców, 
a z dostarczanej przez PKN wody 
95%. Nasza pomoc finansowa do-
trze więc do większej liczby miesz-
kańców.

Gmina także na czas trwania 

epidemii zrezygnowała z pobie-
rania opłat za dzierżawione przez 
siebie obiekty i grunty, zawiesiła 
opłatę targową, zrezygnowała ze 
stałej opłaty rodziców za żłobek i 
przedszkola, wstrzymała egzekucje 
administracyjne. Będziemy także  
w ramach ordynacji podatkowej re-
alizować pomoc dla przedsiębior-
ców i indywidualnie rozpatrywać 
ich wnioski o umorzenie, rozłożenie 
na raty czy odroczenie podatków  
z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej.

Przygotowujemy się także na po-
trzebę niesienia pomocy mieszkań-
com, których sytuacja  z powodu 
kryzysu ekonomicznego, czy utraty 
pracy może się bardzo pogorszyć. 
Zwiększyliśmy  finansową dota-
cję do Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej z myślą o najbardziej 
potrzebujących osobach. Urząd 
Gminy  wraz z Caritas Archidiece-
zji warszawskiej stworzył Fundusz 
Solidarności Nadarzyn w ramach, 
którego będziemy pomagali potrze-
bującym rodzinom i przedsiębior-
com z naszej Gminy. Pracujemy nad 
stworzeniem pakietu pomocy so-
cjalnej w postaci bonów: żywienio-
wego, edukacyjnego, medycznego, 
czy kulturalno-sportowego. W razie 
pogarszającej się sytuacji na rynku 
pracy, dla bezrobotnych mieszkań-
ców naszej gminy postaramy się 
stworzyć ofertę prac interwencyj-
nych.

Dziś bardzo trudno przewidzieć 
jak głębokie i długotrwałe będą skut-
ki ekonomiczne, społeczne i zdro-
wotne wywołanego przez epidemię 
kryzysu. W miarę swoich możli-
wości staramy się przygotować na 
najgorsze. Budżet naszego samo-
rządu już dziś odczuwa skutki spo-
wolnienia gospodarczego. W marcu  
z udziału od podatków mieszkań-
ców otrzymaliśmy z Ministerstwa 
Finansów o 1.300.000 złotych mniej 
niż w marcu 2019 roku, stanowi to 
55% spodziewanej kwoty.

Dlatego we wszystkich referatach 
i jednostkach organizacyjnych Gmi-
ny Nadarzyn zostały wprowadzone  
drastyczne plany oszczędnościowe. 
Rada Gminy na sesji nadzwyczaj-
nej podjęła uchwałę o zaciągnięciu 
pożyczki w wysokości 7 milionów 
złotych na potrzebę pokrycia ewen-
tualnych strat finansowych spowo-
dowanych mniejszymi wpływami 
do budżetu. Nie chcemy dopuścić do 
powstania problemów związanych  
z płynnością finansową samorządu, 
co mogłoby skutkować opóźnienia-
mi w wypłacaniu pensji czy wypłat 

za realizowane inwestycje. W kon-
sekwencji mogłoby to skutkować 
odsetkami karnymi, co pchnęłoby 
Gminę w spiralę zadłużenia.

Cały czas realizujemy inwestycje, 
które mieliśmy na ten rok zaplano-
wane. Nadzór budowlany oddał do 
użytku powstały przy ulicy Gra-
nicznej w Nadarzynie duży parking 
wraz „dworcem autobusowym”. 
Obecnie trwają prace wykończenio-
we, wprowadzana jest organizacja 
ruchu pojazdów. Pierwsze autobu-
sy komunikacji publicznej przejadą 
przez nasz nadarzyński P&D już  
w czerwcu.

Oddawane są także kolejne odcin-
ki ścieżek rowerowych. Dobiegają 
końca prace na ulicy Pruszkowskiej, 
Sitarskich, Wierzbowej, Przejazdo-
wej i Warszawskiej w Nadarzynie, 
Nad Utratą w Walendowie i ulicy 
Łącznej w Urzucie. Trwają prace 
na pozostałych odcinkach w Starej 
Wsi, Krakowianach, Urzucie.

Od kwietnia ruszyliśmy także  
z zakresem prac związanych  
z utwardzaniem, remontami i prze-
budową ulic. Gruntowny remont 
przeszła ulica Wierzbowa w Nada-
rzynie (ścieżka rowerowa, popra-
wa odwodnienia i nowa nakładka 
asfaltowa) oraz Ogrodowa w Wo-
licy (przebudowa odwodnienia  
i nowa nakładka asfaltowa). Nową 
nakładkę asfaltową otrzymały tak-
że ulica Łączna w Urzucie, Poran-
ka w Urzucie, a „asfaltowy lifting” 
czeka jeszcze ulice: Przejazdową  
w Nadarzynie i Jodłową w Strze-
niówce. Na ulicy Magnolii  
w Strzeniówce wykonane zostało 
odwodnienie, a taki sam zakres prac 
czeka ulicę Diamentową w Ruścu. 
W kwietniu realizować będziemy 
także utwardzenie i wyrównywanie 
dróg gruntowych tłuczniem kamien-
nym i betonowym oraz destruk-
tem. Ten ostatni pojawi się nieba-
wem m.in. w Ruścu na Rodzinnej,  
w Nadarzynie na Babiego Lata, 
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Strzeniówce na bocznej od Komo-
rowskiej. Trwają prace nad budową 
kanalizacji w Urzucie i Starej Wsi. 
To tylko część realizowanych zadań.

Z ważnych dla mieszkańców in-
formacji to taka, że zbliżamy się do 
ogłoszenia kolejnego przetargu na 
odbiór śmieci komunalnych. Nie-
stety od naszych sąsiadów płyną 
w tym temacie złe wiadomości. Te 
samorządy, które w tym roku już 
ogłaszały wyniki przetargu na wy-
wóz śmieci  zmuszone są do dra-
stycznych podwyżek. Kwota jaką 
obecnie w powiecie pruszkowskim, 
grodziskim i piaseczyńskim będą 
płacili mieszkańcy za wywóz śmieci 
od osoby waha się pomiędzy 32-36 
złotych i to pomimo tego, że samo-
rządy decydują się na ograniczenia 
w odbiorze poszczególnych frakcji 
śmieci, czy funkcjonowaniu PSZO-
Ku. Warto przypomnieć ,że w ubie-

głym roku dopiero trzeci przetarg 
na odbiór śmieci w naszej gminie 
został pomyślnie rozstrzygnięty. Za 
pierwszym razem nikt się nie zgło-
sił, drugi przetarg odwołała gmina 
ze względu na wysoką cenę oferenta 
i dopiero za trzecim razem przetarg 
rozstrzygnięto. Jak będzie w tym 
roku? Czas pokaże.

Na pewno nasz samorząd będzie 
robił wszystko, aby w jak najwięk-
szym wymiarze ograniczać skutki 
drastycznych podwyżek: prądu, 
wody, odbioru ścieków, czy za uty-
lizację śmieci dla portfeli mieszkań-
ców, zwłaszcza w trudnym czasie 
kryzysu, którego skutki zaczynamy 
już odczuwać.

Ostatnim tematem, który chciał-
bym krótko omówić są planowane 
na maj wybory prezydenckie. Uwa-
żam, że organizowanie wyborów 
korespondencyjnych przez Pocztę 

Polską w warunkach epidemii niesie 
za sobą niebezpieczeństwo naraże-
nia zdrowia i życia naszych miesz-
kańców. Ponadto sam sposób ich 
procedowania i uchwalania budzi 
ogromne wątpliwości konstytucyj-
ne. Począwszy od zmiany kodeksu 
wyborczego w czasie krótszym niż 
6 miesięcy przed konstytucyjnym 
terminem ich przeprowadzenia, po 
pozbawienie ich powszechności, 
równości, bezpośredniości i tajności 
- co gwarantuje nam konstytucja. 
Dlatego z wielkim smutkiem, ale 
także w poczuciu obywatelskiego 
obowiązku po raz pierwszy odkąd 
uzyskałem bierne prawo wyborcze 
nie będe uczestniczyć w tych tzw. 
wyborach, które nie spełniają pod-
stawowych norm konstytucyjnych

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

UWAGA!
Od 16 marca 2020 roku 

do odwołania (na podst. Roz-
porządzenia Ministra Zdrowia  
z 13 mara 2020 r. oraz Ustawy  
z 2 marca 2020 r. o szczegól-
nych rozwiązaniach z zapo-
bieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19 i innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych, 
a w szczególności art. 3) ogra-
niczenia w funkcjonowaniu 
Urzędu Gminy Nadarzyn.

Oznacza to, że kontakt  
z referatami będzie możliwy 
za pomocą e-mail, tel. 22 729 
81 85 wew. 100, lub 101 lun 

przez e-PUAP.

Urząd Stanu Cywilnego bę-
dzie obsługiwał mieszkańców 
w sprawach niecierpiących 
zwłoki przy zachowaniu zasad 
podwyższonego bezpieczeń-
stwa.

Funkcjonowanie 
Urzędu Gminy
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Podczas akcji związanej z do-
starczenim zestawu maseczek do 
każdego gospodarstwa domowego 
na terenie piętnastu sołectw naszej 
gminy prowadzonej do 12 kwiet-
nia rozkolportowano niemal 7 tys. 
zestawów maseczek ochronnych 

Ochrona zdrowia mieszkańców gminy

wraz z instrukcją oraz ulotką infor-
macyjną dotyczącą koronawirusa. 
W dystrybucję maseczek zaanga-
żowali się radni, sołtysi, wolon-
tariusze, strażacy OSP Nadarzyn. 
Mieszkańcy gospodarstw domo-
wych, które zostały pominięte mo-
gli zgłaszać to mailowo. Brakujące 
zestawy były dostarczane. Zdarza-
ło się też tak, iż zestawy pozosta-

wały niezauważone w skrzynce, 
bądź „znikały” z nich…  

Jak wcześniej informowaliśmy 
maseczki zamawialiśmy od róż-
nych dostawców w ilościach ja-
kimi dysponowali. Zamówienia 
przychodziły do nas w różnych 
terminach, rodzaje maseczek tak-
że się różniły. Staraliśmy się – aby 
jeszcze w dniu otrzymania zamó-
wienia, zestawy przygotowane  
w sterylnych warunkach były roz-
wożone do mieszkańców kolej-
nych sołectw. Sytuacja rozwijała 
się dynamicznie i nie sposób było 
przygotować harmonogramu, gdyż 
dostarczane zamówienia rozkłada-
ne są na partie. Dlatego Mieszkań-
com dziękujemy za zrozumienie  
i cierpliwość. 

Pamiętaliśmy również o domach 
opieki społecznej i domu dziecka 
z terenu gminy oraz o pracowni-

W Urzędzie Gminy z inicja-
tywy Wójta w marcu br. zo-
stał powołany Gminny Zespół  
ds. Zagrożenia Zarażeniem 
Koronawirusem.  Jego celem 
jest koordynowane działań 
związanych z szeroko pojętą 
informacją oraz profilaktyką . 
W skład Zespołu weszli przed-
stawiciele Samodzielnego Pu-
blicznego Gminnego Zespołu 
Opieki Zdrowotnej Nadarzyn, 
Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Straży Gminnej, 
Policji, Gminnego Zespołu 
Oświatowego oraz przed-
stawiciele samorządu gmi-
ny, pracownicy UG na czele  
z Wójtem.

Wśród wielu działań podej-
mowanych przez Zespół jest 
przede wszystkim szereg ak-
cji profilaktycznych, bieżący 
monitoring i wspólne działa-
nia wobec obostrzeń, zakazów  
i zaleceń związanych z epide-
mią koronawirusa.

Targowisko w Nadarzynie 
Przypominamy, że targowisko w Nadarzynie (w stałym miejscu, 

pomiędzy ul. Błońską, a Żółwińską) czynne jest w soboty w godz. 
6.00 - 12.00, z zachowaniem szczególnych środków ostrożności 
związanych z epidemią koronawirusa. Stanowiska handlowe jedy-
nie dla wystawców artykułów rolno – spożywczych z terenu Gminy 
Nadarzyn. Bez opłaty targowej.
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kach nadarzyńskiej poczty, którzy 
otrzymali płyny do dezynfekcji, 
maseczki, rękawiczki i przyłbice 
dla listonoszy. Komplety maseczek 
medycznych i przyłbice przekaza-
liśmy również do trzech pruszkow-
skich szpitali. Osobiście zawiózł je 
zastępca wójta Janusz Rajkowski. 
Systematycznie pracownicy Przed-
siębiorstwa Komunalnego Nada-
rzyn uzupełniają płyn dezynfekują-
cy w dozownikach umieszczonych 
w miejscach, z których Mieszkańcy 
najczęściej korzystają (bankoma-
ty, sklepy). Przeszło 20 zestawów 
składających się z kilku przyłbic 
ochronnych oraz maseczek na 
twarz przekazaliśmy sprzedaw-
com naszych lokalnych sklepików.  
W ramach kompleksowej walki  
z epidemią zleciliśmy także de-
zynfekcję wiat autobusowych, po-
mieszczeń Poczty i Urzędu Gminy, 
remizy i pojazdy OSP. Przygoto-
wujemy się do kolejnej akcji odka-
żania przestrzeni publicznej w tym 
gminnych placówek oświatowych. 
Ponadto strażacy ochotnicy zaan-
gażowani są w akcję informacyjną 
dotyczącą zasad bezpieczeństwa  
w czasie pandemii. Nadal czekamy 
na odpowiedź w sprawie darmo-
wych maseczek w ramach ogólno-
polskiej akcji „Maseczki dla Pol-
ski” https://maseczkidlapolski.pl. 
Jednocześnie informujemy, że każ-
dy z nas może wesprzeć tę akcję.

red.

W ramach kompleksowej 
walki z epidemią dwukrot-
nie wykonano dezynfekcję 
wiat autobusowych na tere-
nie gminy oraz pomieszczeń 
poczty. Dezynfekowano tak-
że pomieszczenia Urzędu 
Gminy Nadarzyn. Ponad-
to przygotowujemy się do 
przeprowadzenia dezynfek-
cji w gminnych placówkach 
oświatowych – co zostanie 
wykonane w odpowiednim 
momencie tzn. po podjęciu 
decyzji o ich otwarciu.
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Dopłaty do wody oraz zmiany  
opłat za gminny żłobek

Podczas Sesji Rady Gminy Nadarzyn, która odbyła 
się 8 kwietnia 2020 r.  podjęto m.in. uchwałę w spra-
wie ustalenia dopłat do taryf cen wody obowiązują-
cych w PKN oraz w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za gminny żłobek. 

Dla gospodarstw domowych i rolnych ustalono do-
płatę za wodę – 1,00 zł netto + VAT 8% od taryfowej 
ceny 1m3 wody (Uchwała NR XXI.302.2020). 

 
Opłaty za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku  

nr 1 „Zaczarowany Ogród” nie pobiera się proporcjo-
nalnie w stosunku do liczby dni zamknięcia tej pla-
cówki w danym miesiącu, z powodu przerwy wakacyj-
no – remontowej lub innych przyczyn o obiektywnym 
charakterze (Uchwała NR XXI.298.2020). 

Wszystkie uchwały Rady Gminy Nadarzyn znajdują 
się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Nada-
rzyn www.bip.nadarzyn.pl

W ramach profilaktyki i ochrony zdrowia w miej-
scach, z których mieszkańcy najczęściej korzystają 
(bankomaty, sklepy) zamontowano dozowniki z żelem 
do dezynfekcji rąk. Są one uzupełnianie.

F u n d u s z  S o l i d a r n oś c i 
 N a d a r z y n 

Szanowni Państwo,

Urząd Gminy Nadarzyn, GOPS wraz z parafią w Nadarzynie, nadarzyńskim Cari-
tas, oraz Caritas Archidiecezji Warszawskiej, mające doświadczenie w zbiórkach na 
rzecz osób potrzebujących stworzyli specjalny fundusz solidarnościowy. Jego celem 
jest pomoc w ten sposób osobom, które w tym 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 do-
tknie 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” 

Z góry dziękujemy 
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Polski Związek Głuchych w związku z zagrożeniem 
Covid-19 utworzył bezpłatną infolinię dla osób głuchych 
dostępną 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Usługa 
ma ułatwić kontakt i uzyskanie pomocy w obszarze me-
dycznym – także tym związanym z koronawirusem.

Z uwagi na epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 i brak 
dostępu osób głuchych do usług medycznych od dnia  
1 kwietnia 2020 r. Zarząd Główny Polskiego Związ-
ku Głuchych dzięki środkom otrzymanym z Fundacji 
PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza zapewnia osobom 
Głuchym bezpłatne, całodobowe wsparcie tłumaczy ję-
zyka migowego.

źródło: https://www.pzg.org.pl/
https://www.pzg.org.pl/2020/03/ 

koronawirus-tlumacz-pjm-dla-calej-polski/

T ł u m a cz
j ęz y ka  m i g owe g o

Wójt Gminy Nadarzyn informuje, iż dla  
podatników prowadzących działalność gospodar-

czą, którzy odczuli negatywne skutki epidemii 
COVID-19, może zgodnie z art. 67a  

w powiązaniu z art. 67b ustawy z dnia  
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa:

1. Odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć 
zapłatę podatku na raty.

2. Odroczyć, rozłożyć na raty lub umorzyć zapłatę 
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę  
w przypadku wystąpienia możliwości prawnych

Wykaz dokumentów i informacji niezbędnych 
przy ubieganiu się o udzielenie ulgi w spłacie zobo-
wiązań podatkowych:

1. Wniosek, w którym powinien być wykazany waż-

ny interes podatnika (przede wszystkim, w jaki sposób 
skutki epidemii wpłynęły na sytuację finansową) lub 
interes publiczny;

2. Formularz informacji przedstawianych przy ubie-
ganiu się o pomoc de minimis;

3. Informację o wielkości uzyskanej pomocy de mi-
nimis lub jej braku,

4. Informacje dotyczące sytuacji ekonomicznej,  
w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat 
obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o ra-
chunkowości

Podanie wraz z załącznikami zaleca się składać 
drogą elektroniczną przez ePUAP (Elektroniczna 
Skrzynka Podawcza /8420yasifl/SkrytkaESP) lub 

mailowo na adres: gmina@nadarzyn.pl
W razie pytań, pozostajemy do dyspozycji: 

(22) 729- 81-85 wew. 121, 122.

P o d a t k i  -  C O V I D -1 9

7 kwietnia obchodziliśmy  
Światowy Dzień Zdrowia

 
W tym szczególnym czasie  

wszystkim  
pracownikom tychże  

służb składamy życzenia  
satysfakcji z pracy, nieustającego 

 zdrowia, wytrwałości oraz  
wszelkiej pomyślności.
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Numery telefonów do SPGZOZ 
w Nadarzynie, pod którymi moża uzyskać  

teleporadę lub e-receptę: 22 739 48 40,  
22 729 91 47, 535 834 362

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

Kolejne etapy odmrażania 
 gospodarki
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G O P S  N A D A R Z Y N
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie w związku z ogłoszonym| 
 stanem epidemii informuje, że uruchomiono dodatkowe numery telefonów:

501 642 417 - czynny w godz. 7.30 - 19.30  
- dla osób, potrzebujących pomocy, zwłaszcza starszych, samotnych;

508 686 471  
- dla osób przebywających w kwarantannie.

GOPS wspólnie z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, Strażą Gminną,  
Caritas w Nadarzynie wspiera osoby starsze, samotne, przebywające  

w kwarantannie m.in. w robieniu zakupów, zamawianiu  
przez Internet leków itp. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr telefonów:

(22) 739 73 20, pon. - pt. w godzinach 10.00 - 12.00 GOPS
502 891 926, pon. - pt. w godz. 10.00 - 12.00 NOK

(22) 720 08 67, pon. - pt. w godz. 10.00 - 15.00 Straż Gminna
728 947 323 wtorek 10-12; czwartek 15-17  

Caritas przy Parafii w Nadarzynie.

GOPS monitoruje sytuację osób przebywających  
w kwarantannie i izolacji, koordynuje pracę wolontariuszy.  

Wspólnie z Caritas przy parafii pw. św. Klemensa  
w Nadarzynie m.in. przygotowuje i dystrybuuje paczki żywnościowe,  

dystrybuuje maseczki dla Seniorów.

Punkt Konsultacyjny przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
obecnie wyłącznie telefoniczne dyżury specjalistów:;  

– można skorzystać z teleporady za pomocą komunikatorów  
np. SKYPE po wcześniejszym umówieniu się z danym specjalistą  

w dniach i godzinach przyjęć, tel. 22 729 82 74.
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 - 14.00. 
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.

BEZPŁATNE PORADY SPECJALISTÓW

Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn oraz Kadra Gminnego  
Ośrodka Pomocy Społecznej i Kadra Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 

 serdecznie dziękują Wolontariuszom, którzy zadeklarowali swoją  
pomoc na rzecz mieszkańców Gminy Nadarzyn.

Dziękujemy Wszystkim Państwu, a szczególnie;
Pani Barbarze Zysk za szycie maseczek

Pani Małgorzacie Kowalczyk za szycie maseczek
Pani Sylwii Kucharczyk za dostarczenie materiałów do maseczek 

Panu Sylwestrowi Reszka za dystrybucję  
maseczek i ofertę pomocy w transporcie.
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Baza dotycząca obecnego funkcjonowania placówek 
 zapewniających schronienie osobom  

doświadczającym przemocy w rodzinie

Twój Parasol (https://twojpa-
rasol.com/) to aplikacja mobil-
na dzięki której osoby doświad-
czające przemocy w rodzinie 
mogą uzyskać wsparcie i infor-
macje. Poza materiałami edu-
kacyjnymi aplikacja umożliwia 
dostęp do bazy organizacji ofe-
rujących wsparcie. Aplikacja 
umożliwia również przesyła-
nie informacji o zdarzeniach 
przemocowych do ewentu-
alnego wykorzystania póź-
niej oraz możliwość kontaktu  
z wcześniej skonfigurowanym 
adresem email lub możliwość 
szybkiego wybrania telefonu 
alarmowego. „Twój Parasol” 
można pobrać na Google Play  
i Apple Store lub za pomocą 
QR kodów. Aplikacja dostępna 
jest również na stronie interne-
towej www.twojparasol.com

źródło: Komenda  
Główna Policji, 

 Ministerstwo Rodziny, 
 Pracy i Polityki Społecznej

Twój Parasol - Pomoc dla osób  
doznających przemocy w rodzinie

Powiat 
Pruszkowski

Zespół Ośrodków 
Wsparcia 
Ośrodek Interwen-
cji Kryzysowej
w Piastowie

Placówka jest 
w gotowości 
do świadcze-
nia wsparcia  
w formie 
schronienia

Działa godnie 
z Rozpo-
rządzeniem 
Ministra 
Zdrowia oraz 
Zarządzeniem 
Dyrektora 
Jednostki

Przyjmowane są osoby:
1. w kryzysie
2. osoby doznające przemocy godnie  
z ustawa o przeciwdziałaniu przemocy.
Przed przyjęciem zobowiązane są do 
uprania ubrań, następnie są dezynfeko-
wani.
Pracownicy są wyposażeni we wszel-
kie środki ochrony takie jak: rękawice, 
maseczki, przyłbice oraz środki dezyn-
fekujące. 

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

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

w samorządowej telewizji  iTVNadarzyn
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Baza dotycząca oferty poradnictwa specjalistycznego  
(w szczególności psychologicznego czy prawnego) 

dla osób doświadczających przemocy świadczonego  
przy użyciu zdalnych środków komunikacji  

np. telefoniczne czy mailowo.

L.P. Nawa gminy lub powiatu Podmiot prowadzący (np.

OIK,PCPR)

Rodzaj świadczonego

poradnictwa (np.

psychologiczne,

prawne)

PORADNICTWO

TELEFONICZNE

Dni i godziny

funkcjonowania

Dane kontaktowe 

(np. numer telefonu, 

adres mailowy)

1. Gmina
Nadarzyn

Urząd Gminy
Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
Terapeuta/mediator/

specjalista ds.
przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

Piątki 16.00-20.00
Zapisy w GOPS

 tel.22 739-73-20 
pon. 9.00-17.00 

 wt.-czw.8.00-16.00
pt. 8.00-15.00

2. Gmina
Nadarzyn

Urząd Gminy
Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
Przewodnicząca,

 Z-ca przewodniczącej
 Członkowie GKRPA

Pełnomocnik Wójta ds.
uzależnień

Wtorek
16.15-18.00

22 729-82-74

3. Gmina
Nadarzyn

Urząd Gminy
Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
psycholog Środa 17.00-19.30

Piątek 11.30-14.00

22 729-82-74
Środa 17.00-19.30
Piątek 11.30-14.00

4. Gmina
Nadarzyn

Urząd Gminy
Gminna Komisja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych
prawnik Wtorki

Od 16.15

Zapisy w GOPS
 tel. 22 739-73-20,
pon. 9.00-17.00 

wt.-czw.8.00-16.00
pt. 8.00-15.00

5. Gmina

Nadarzyn

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej

- Sekcja wsparcia rodziny

psycholog Od poniedziałku do

piątku

10.00-15.00

514-778-218

6. Gmina

Nadarzyn

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej

- Sekcja wsparcia rodziny

psycholog dziecięcy Wg indywidualnych

potrzeb

Zapisy od

poniedziałku 

do piątku pod

numerem telefonu 

22 739-73-11

w godzinach 10-12

7. Gmina

Nadarzyn

Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej

- Sekcja wsparcia rodziny

Pedagogiczne,

terapeutyczne

Od poniedziałku do

piątku 

22 739-73-11

w godzinach 10-12

8. Gmina Nadarzyn Gminny Ośrodek Pomocy

Społecznej

Przewodnicząca Zespołu

Interdyscyplinarnego

ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie

Specjalista pracy

socjalnej

Poradnictwo dotyczące

przeciwdziałania

przemocy w rodzinie

GOPS

 tel. 22 739-73-20 w.187

pon. 9.00-18.00 

wt.-czw.8.00-16.00

pt. 8.00-15.00

GOPS

tel. 22 739-73-20

w.187

9. Powiat Pruszkowski Zespół Ośrodków Wsparcia 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

w Piastowie

Psychologiczne,

psychiatryczne,

pedagogiczne, prawne,

socjalne, terapeutyczne.

Od poniedziałku do

piątku

Godz.8.00-20.00

Po godz.20.00 i w dni

wolne od pracy

gotowość telefoniczna

pracowników. 

22 753-45-56

P O M O C  D L A O F I A R  P R Z E M O CY
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Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawa-
ne są na warunkach określonych w ustawie z 7 września 
2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 
Na podstawie przepisów tej ustawy realizowane jest 
wsparcie materialne dla osób uprawnionych do alimen-
tów, które ich nie otrzymują z uwagi na bezskuteczność 
egzekucji. Wsparcie to realizowane jest poprzez przy-
znawanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego dla 
osób spełniających kryteria ustawowe (np. kryterium 
dochodowe). 

1. Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują:
1. obywatelom polskim;
2. cudzoziemcom: jeżeli wynika to z wiążących Rzecz-

pospolitą Polską umów dwustronnych o zabezpieczeniu 
społecznym;

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia 
na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej 
oraz zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związ-
ku z okolicznością, o której mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 
ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach;

przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej w związku z uzyskaniem statusu uchodźcy lub 
ochrony uzupełniającej.

Jeżeli osoby te zamieszkują na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej przez okres świadczeniowy, w którym 
otrzymują świadczenia z funduszu alimentacyjnego, chy-
ba że dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpie-
czeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 
osobie uprawnionej do ukończenia przez nią 18 roku ży-
cia albo w przypadku gdy uczy się w szkole lub szko-
le wyższej do ukończenia przez nią 25 roku życia, albo  
w przypadku posiadania orzeczenia o znacznym stopniu 
niepełnosprawności - bezterminowo. 

2. W jakiej kwocie przysługuje świadczenie?

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują 
w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie 
wyższej niż 500 zł miesięcznie. 

3. Jakie warunki należy  
spełnić, aby otrzymać świadczenie?

Przyznanie prawa do świadczenia z funduszu alimenta-
cyjnego uzależnione jest od spełnienia kryterium docho-
dowego. Świadczenia te przysługują, jeżeli dochód ro-
dziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie nie przekracza 
kwoty 800 zł. 

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo 
osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie 
tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego 
przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna.

4. Czym jest bezskuteczność egzekucji?

Bezskuteczność egzekucji w rozumieniu ustawy  
o pomocy osobom uprawnionym do alimentów oznacza 

egzekucję, w wyniku której w okresie ostatnich dwóch 
miesięcy nie wyegzekwowano pełnej należności z tytułu 
zaległych i bieżących zobowiązań alimentacyjnych, albo 
postępowanie upadłościowe, w toku którego w okresie 
ostatnich dwóch miesięcy nie otrzymano pełnej należno-
ści z tytułu zaległych i bieżących zobowiązań alimenta-
cyjnych. 

Za bezskuteczną egzekucję uważa się również niemoż-
ność wszczęcia lub prowadzenia egzekucji alimentów 
przeciwko dłużnikowi alimentacyjnemu przebywające-
mu poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w szcze-
gólności z powodu:

 - braku podstawy prawnej do pojęcia czynności zmie-
rzających do wykonania tytułu wykonawczego w miej-
scu zamieszkania dłużnika,

- braku możliwości wskazania przez osobę uprawnioną 
miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za gra-
nicą.

5. Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć  
w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta wła-
ściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubie-
gającej się o świadczenie. W przypadku Gminy Nadarzyn 
z wnioskiem należy udać się do budynku Urzędu Gminy 
Nadarzyn, ul. Mszczonowska 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 plat-
formy Empatia.

6. Jakie są terminy rozpatrywania wniosków?

Rozpatrzenie wniosku następuje bez zbędnej zwło-
ki. Wypłata świadczenia następuje do końca miesiąca,  
w którym złożono wniosek z pełnym kompletem doku-
mentów, jeżeli wpłynął przed 10 - tym tego miesiąca.  
W przypadku złożenia wniosku z pełnym kompletem do-
kumentów po 10 - tym dniu miesiąca świadczenie jest 
wypłacane do ostatniego dnia miesiąca następującego po 
miesiącu, w którym złożono wniosek.

7. Druki do pobrania

Druki w wersji papierowej:
do pobrania w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. 

Mszczonowska 24 w pokoju 133.

8. Podstawa prawna

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom 
uprawnionym do alimentów (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
670 ze zm.) 

9. Kontakt

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

Ewa Bańkowska,Renata Bajerska,
Paulina Dulewicz

Sekcja Świadczeń GOPS w Nadarzynie

Fundusz Alimentacyjny
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I n w e s t y c j e

Projekt pn. „Budowa sieci 
dróg rowerowych  

w Gminie Nadarzyn  
w ramach ZIT - kolejny etap”

Projekt pn. „Parkuj i Jedź” 

Zaprojektowanie i budowa parkingu w ramach projek-
tu Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn realizowana  

w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczysz-
czeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska  
w ramach ZIT, Typu projektów:  Rozwój zrównoważo-

nej multimodalnej mobilności miejskiej  
–„Parkingi Parkuj i Jedź’’  

Regionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Teren przy P&R w Nadarzynie przy 
ulicy Granicznej został odebrany

Trwają prace związane z budową ścieżek rowerowych 
w Starej Wsi, Krakowianach oraz w Nadarzynie – przy 
ulicy Warszawskiej, ul. Wierzbowej i Pruszkowskiej. 

Budowa ścieżki rowerowej na ulicy Warszawskiej 
oraz w obrębie ronda AK.

ul. Pruszkowska w Nadarzynie
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Referat Inwestycji

Kanalizacja  i  odwodnienie

Rozpoczęły się prace związane z budową oświetlenia 
ulicznego w Wolicy przy ul. Złotego Kłosa, w Strze-
niówce przy ul. Macierzanki, w Ruścu przy ul. Cichej, 
w Walendowie przy ul. Tataraków. W najbliższym cza-
sie oświetlone zostaną także ul. Łączna w Urzucie i ul. 
Mrokowska w Parolach. W fazie projektów jest nowe 
oświetlenie w Woli Krakowiańskiej przy ul. Przytulnej 
oraz przy Alei Brzóz, w Kajetanach przy ul. Zacisze 
oraz wzdłuż nadarzyńskiego cmentarza od strony ul. 
Sitarskich. Powyższe inwestycje zostaną wykonane  
w bieżącym roku. Ponadto oświetlone zostaną tereny 
rekreacyjne w Strzeniówce i Starej Wsi. 

Oświetlenie

ul. Cicha w Ruścu
Trwa budowa kanalizacji w Urzucie – realizowana 

przez Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn. Zakoń-
czono prace związane z odwodnieniem części ulicy 
Magnolii w Strzeniówce. Nowe odwodnienie powsta-
je w ciągu ulicy Ogrodniczej w Wolicy.  Ponadto plac 
budowy przekazano firmie odpowiedzialnej za budowę 
kanalizacji w Starej Wsi w ciągu ulicy Grodziskiej od 
pętli autobusowej do końca zabudowań. 

ul. Ogrodnicza w Wolicy

Rozpoczęły się także prace związane z budową kana-
lizacji w Starej Wsi.

Koncepcja nowego  
ośrodka zdrowia

15 kwietnia w UG Nadarzyn odbyło się spotkanie  
w sprawie koncepcji i projektu budowy nowego ośrod-
ka zdrowia. Obiekt powstanie przy ul. Granicznej  
w Nadarzynie.

Drogi
Trwają prace związane z naprawą dróg gminnych  

w zakresie utwardzenia destruktem jak również w za-
kresie remontu nakładki bitumicznej na ul. Wierzbo-
wej, Przejazdowej w Nadarzynie (w obu przypadkach 
związane jest to z budową ścieżki rowerowej), jak i ul. 
Ogrodniczej w Wolicy i ul. Jodłowej w Strzeniówce. 
Nową nawierzchnię z kostki betonowej planuje się na ul. 
Poranka w Kajetanach. 
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Nauka on-line  
- grant na zakup laptopów

Gmina Nadarzyn otrzymała grant  
w wysokości 79.200,00 zł na zakup  

laptopów dla szkół do zdalnego nauczania. 
Działanie jest finansowane ze środków  

Europejskiego Funduszu Rozwoju  
Regionalnego w ramach Programu  

Operacyjnego Polska Cyfrowa  
na lata 2014-2020.

https://cppc.gov.pl/zdalna-szkola

Decyzja o zamknięciu szkół, choć konieczna i zro-
zumiała, zaskoczyła wszystkich: uczniów, nauczycieli 
oraz rodziców. Czy ktoś mógł do tej sytuacji przygoto-
wać się wcześniej? Przewidzieć? Raczej nie! 

W trudnym czasie kwarantanny większość osób  pra-
cujących, przeszła na tryb pracy online. Sytuacja przy-
musza nas wszystkich do nowych typów komunika-
cji i wykorzystania narzędzi cyfrowych. Również dla 
nauczycieli ta sytuacja była trudna i zupełnie nowa. 
Rozpoczęło się poszukiwanie odpowiednich narzędzi 
do pracy, ponieważ do tej pory nie mieliśmy takiej po-
trzeby aby przeprowadzać nauczanie zdalne. Na rynku 
jest wiele narzędzi, choć nie wszystkie są dostępne, tak 
od ręki. Jest Google Hangouts, Zoom, Skype, Micro-
soft Teams. Większość jest płatnych, wymagających 
odpowiedniego środowiska. Nagle okazało się, że aby 
uzyskać dostęp do platformy dla wielu pracowników 
szkoły, wymaga to m.in. założenia skrzynek poczto-
wych  dla wszystkich uczniów, wykonania opłat rzędu 
kilku tysięcy dolarów.  Warto więc było na początek 
rozpoznać „teren” oraz powściągnąć emocje, ponie-
waż niespodziewane sytuacje powodują tylko stres. 
Już wówczas, na początku naszej nauki zdalnej, dzien-
nik elektroniczny odmówił współpracy na taką skalę. 
Wszyscy – uczniowie, rodzice, nauczyciele - musie-
liśmy zmagać się z niedoskonałością tego narzędzia. 
Oczywiście, „czas leczy rany” i dzisiaj ta sytuacja wy-
gląda znacznie lepiej. Po burzliwych poszukiwaniach 
przeze mnie narzędzia pracy wybór padł na platformę 
Google G Suite, zawierająca aplikację Classroom, de-
dykowaną pocztę elektroniczną, narzędzie do spotkań 
Hangouts Meet, Google Drive, wspólny kalendarz,  
która oferuje różne możliwości pracy i komunikacji 
z uczniami. I wreszcie zapanowała „normalność”, 
jeśli o „normalności” w tych trudnych czasach moż-
na mówić. Teraz, z perspektywy tych kilku tygodni, 
mogę stwierdzić, że uczniowie starszych klas (pracuję  
z ósmoklasistami i siódmoklasistami) doskonale radzą 

sobie z obsługą każdego urządzenia i praktycznie każ-
dego narzędzia pracy. Chętnie wykonują zadania – a ten, 
kto broni się przed odsyłaniem zadań i uczestnictwem  
w zajęciach, to raczej uczeń „niepokorny”, któremu 
nagle wyładował się komputer a telefon nagle stra-
cił zasięg.  Gorzej wygląda sytuacja z uczniami klasy 
czwartej, której jestem wychowawcą. Dzieci w tym 
wieku nie są jeszcze tak rozeznane w sprawach nowych 
technologii. Potrzebują większej pomocy rodziców lub 
starszego rodzeństwa. Mają trudności w połączeniu się 
na Hangouts Meet, stąd godziny spotkań z tymi pod-
opiecznymi przeniosłam na godziny popołudniowe. Ale 
trening czyni mistrza – i oni za chwilę, moi drodzy Wy-
chowankowie, będą zapoznani z każdym sposobem pra-
cy online. Poza tym czwartoklasistom trudno jest zro-
zumieć otaczający nas – zmieniony przez koronawirus 
- świat. Zwyczajnie tęsknią za szkołą, za koleżankami 
i kolegami z ławki – za NORMALNOŚCIĄ!  Ja też – 
jak większość Kolegów i Koleżanek z pracy tęsknię za 
szkołą - za wspólną pracą w sali 019.  Z tego miejsca 
pozdrawiam wszystkich moich Uczniów. Do zobacze-
nia w szkole lub na classroom! 

Iwona Chrzanowska 
nauczyciel SP Nadarzyn

Zgodnie z wytycznymi MEN od dnia 26 marca rozpo-
częliśmy etap zdalnego nauczania. Był i jest to  nadal 
trudny okres zarówno dla dyrektorów, nauczycieli jak 
i uczniów oraz ich rodziców. Na początku napotykali-
śmy trudności związane z płynnym kontaktowaniem się 
z uczniami i śledzeniem ich postępów w nauce, gdyż 
była to nowa sytuacja w której zostaliśmy wszyscy po-
stawieni. 

Bardzo pomocna okazała się platforma platforma e-le-
arningowa  classroom na której jako szkoła pracujemy. Jest 
to usługa internetowa, która ułatwia nam pracę i kontakt  
z uczniami. Mamy możliwość sprawdzenia ich umiejęt-
ności. Niektórzy z nas włączyli się do pracy na usłudze 
Hangouts meet. Ja osobiście prowadzę takie lekcje ze 
swoimi szósto i siódmoklasistami od początku kwietnia. 
Teraz do tej grupy dołączyli i czwartoklasiści. Ucznio-
wie na takich zajęciach, muszę przyznać, skupiają się, 
dyscyplinują jeden drugiego, odpowiadają pojedynczo 
na zadawane pytania… Zbierałam informacje czy taki 
system pracy ich zadowala. Odpowiedzi uczniów były 
jednoznaczne –TAK (jest  nam dużo łatwiej, słyszymy 
i widzimy panią, jeśli czegoś nie wiemy to mamy moż-
liwość od razu wyjaśnić problem). Coraz więcej nas- 

nauczycieli matematyki i nie tylko dołącza do takiego 
trybu pracy. Zajęcia są „inne”, ale ważny jest stały kon-
takt z uczniami, oni potrzebują też naszego wsparcia.  

Małgorzata Nowak 
nauczyciel matematyki SP Nadarzyn 

Zdalne nauczanie w SP Nadarzyn
O Ś W I A T A
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B E Z P I E C Z E Ń S T W O

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

tel. 22 729 81 83 

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn 

Niemal wszystkie po-
żary lasów i traw spowo-
dowane są umyślnymi 
podpaleniami oraz nieostroż-
nością ludzi przebywających 
w pobliżu terenów leśnych, łąk  
i nieużytków – twierdzą stra-
żacy.

Tylko na terenie woj. mazowiec-
kiego od 20 do 26 kwietnia po-
wstały 283 pożary w lasach oraz 
607 pożarów traw. Specjaliści  
z Laboratorium Ochrony Przeciw-
pożarowej Lasu Instytutu Badaw-
czego Leśnictwa alarmują: ten rok 
może być rekordowym pod wzglę-
dem ilości pożarów lasów!!! 

Seria pożarów, która rozpoczęła 
się we wrześniu ubiegłego roku 
w Australii, zniszczyła około 11,7 
mln hektarów buszu i tysiące do-
mów, zabiła co najmniej 33 osoby 
i ponad miliard zwierząt.

W kwietniu sami doświadczyli-
śmy ogromnego kataklizmu, gdy 
płonął Biebrzański Park Narodo-
wy. Do jego ugaszenia niezbędna 
była ofiarność, heroiczna walka 
strażaków i… największa (od cza-

su dramatycznej operacji w sierp-
niu 1992 roku, gdy paliły się lasy 
koło Kuźni Raciborskiej) lotnicza 
interwencja przeciwpożarowa.

Na własnej skórze przekonali-
śmy się o skutkach bezmyślności, 
nieostrożności i niefrasobliwości. 
W ciągu ostatniego miesiąca stra-
żacy z jednostki OSP Nadarzyn 

Nie w ypalaj – Nie zabijaj!

kilkakrotnie gasili pożary po-
wstałe w skutek wypalania traw. 
Pierwszy weekend kwietnia po-
żary: nieużytków, wędzarni na 
działce,  przewodu kominowego w 
domu jednorodzinnym. 9 kwietnia  
w Kajetanach - spaliło się około 10 
ha nieużytków i 3 ha lasu. W akcji 
brało udział 14 zastępów straży. 
Był to jeden z większych pożarów 
na naszym terenie. 16 kwietnia 
pożar nieużytków w Wolicy. 27 
kwietnia ponownie OSP Nadarzyn 
gasiło ognisko w lesie w Wolicy. 
Wracających do remizy strażaków 
przekierowano do pożaru przy ul. 
Komorowskiej w Nadarzynie. Na 
terenie jednej z firm płonęły od-
pady budowlane. Poziomy wód są 
dramatycznie niskie, panuje susza, 
prognozy pogody nie dają nadziei 
na potrzebne przyrodzie opady. 
Zaprószenie ognia w takich wa-
runkach, to proszenie się o trage-
dię.

Za spowodowanie pożaru na łące,  
w lesie lub na nieużytkach grozi kara 

aresztu, nagany lub grzywny do  
5 tys. zł.  

Spowodowanie pożaru, który zagraża  
życiu lub zdrowiu wielu osób albo 

 mieniu w wielkich rozmiarach,  
podlega natomiast karze pozbawienia 

wolności od roku do lat 10.
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LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE im. JANA PAWŁA II
ul. Żółwińska 41 05-830 Nadarzyn, tel. 22 739 96 90, 

 email:liceum@nadarzyn.pl www.facebook.com/lonadarzyn
SZCZEGÓŁY: www.liceum.nadarzyn.pl

Oferta przedmiotów realizowanych  
w zakresie rozszerzonym rekrutacji  

do Liceum Ogólnokształcącego:

Klasa 1a matematyczno-lingwistyczna:  matematy-
ka fizyka/chemia (do wyboru) j. angielski, j. niemiecki 
- zakres podstawowy.

Klasa 1b społeczno-medialna:  matematyka wie-
dza o społeczeństwie geografia/historia (do wyboru)  
j. angielski, j. niemiecki - zakres podstawowy, przed-
miot uzupełniający- edukacja medialna.

Klasa 1c  przyrodniczo-medyczna: biologia che-
mia/geografia (do wyboru) przedmiot uzupełniający- 
pierwsza pomoc przedmiot uzupełniający- matematyka 
w medycynie język angielski-zakres podstawowy j. nie-
miecki/j. rosyjski – zakres podstawowy (do wyboru)

Klasa 1d mistrzostwa sportowego (profil piłka noż-
na): j. angielski, biologia geografia, j. niemiecki - za-
kres podstawowy. Klasa we współpracy z klubem spor-
towym Legia Warszawa.  

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE: zajęcia językowe 
realizowane w grupach zależnie od poziomu umiejęt-
ności uczniów oferta językowa: j. angielski - poziom 
podstawowy i rozszerzony,  j. niemiecki - poziom pod-
stawowy, j. rosyjski-poziom podstawowy 

PRZEDMIOTY UZUPEŁNIAJĄCE: pierwsza po-
moc, edukacja medialna, matematyka w medycynie 

ZAJĘCIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: jedna 
godzina wychowania fizycznego w planie zajęć, dwie 
godziny wychowania fizycznego zajęcia do wyboru 

przez ucznia) ucznia: siatkówka dziewcząt, piłka nożna 
chłopców, tenis stołowy dziewcząt i chłopców dla klas 
mistrzostwa sportowego zajęcia m.in.: na obiektach 
Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa w Książenicach 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ: strzeleckie, dzienni-
karskie język angielski, teatralno – filmowe; matema-
tyczne (dla uczniów uzdolnionych matematycznie), 
doświadczalne biologiczno-chemiczne, turystyczne 
sportowe Szkolne Koło Wolontariatu i Stowarzyszenie 
„ProAktywni”, Młodzieżowa Rada Gminy Nadarzyn, 
ponadto w klasie II i III cykliczne mitingi integracyj-
no- edukacyjne z bloków przedmiotów rozszerzonych, 
realizowanych w formach warsztatowych we współ-
pracy z wykładowcami uczelni wyższych i instytutów 
naukowych; współpracujemy z Wydziałem Chemii UW 
i Wydziałem Fizyki i Informatyki Stosowanej Uniwer-
sytetu Łódzkiego.

 
LICEUM OFERUJE RÓWNIEŻ: klasy maksymal-

nie do 25 uczniów, profesjonalną kadrę pedagogiczną 
(w tym pracownicy naukowi uczelni wyższych), dodat-
kowe zajęcia z języka polskiego i matematyki, wyjazdy 
integracyjne dla kl. I, pomoc pedagoga i psychologa, 
doradztwo zawodowe, pełnowymiarową halę sporto-
wą, siłownię, salę sportów walki oraz pełnowymiarowe 
boisko i boisko do piłki plażowej, dobrze wyposażone 
pracownie przedmiotowe, bibliotekę sale przedmiotowe 
z tablicami multimedialnymi i monitorami interaktyw-
nymi, stołówkę.

To może być Twoje Liceum! Blisko!  
Rzetelnie! Kreatywnie! Zapraszamy!

Dyrekcja LO Nadarzyn
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Rozliczenia roczne PIT

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

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

Pani z Ukrainy, wykształcenie  
– szkoła  gastronomiczna, 

doświadczenie w restauracji,przedszkolu,cateringu, 
- poprowadzi dom, zaopiekuje się starszą osobą, 

  duże doświadczenie w Polsce! 
- ew. praca w zawodzie,

Okolice Strzeniówki, Nadarzyna.
Tel. kontaktowy : 511  069  550

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

Tel.785-063-795

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

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

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

radet@radet.pl; www.radet.pl
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Stefania Łęcka  
Przewodnicząca Parafialnego Caritas   

tel. 728 947 323

Caritas przy Parafii

 św. Klemensa

 w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w NadarzynieList

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

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

Punkt Caritas czynny: 
wtorki 10.00 – 12.00

czwartki 15.00 – 17.00

Kancelaria parafialna  
w dni powszednie czynna codziennie  

rano pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon. - pt.16.30 - 17.30.  

Tel. 22 739 76 20

N e k r o l o g i

Pani Małgorzacie Truszkowskiej 

wyrazy głębokiego współczucia oraz
 słowa wsparcia w tych trudnych chwilach

z powodu śmierci

TEŚCIA

Dyrekcja oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej 
 im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie

Pani Edycie Biernackiej

składamy wyrazy serdecznego  
współczucia z powodu śmierci

OJCA

Dyrekcja oraz Pracownicy Szkoły Podstawowej 
 im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie

Pani Teresie Czerniawskiej
składamy wyrazy głębokiego 

 współczucia z powodu śmierci

MAMY
Druhny i Druhowie

z OSP Nadarzyn
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K u l t u r a

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

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

Biblioteka Publiczna Gminy 
Nadarzyn, podobnie jak i inne insty-
tucje kultury, pozostaje zamknię-
ta do odwołania, zgodnie z Roz-
porządzeniem Ministra Zdrowia.  
Z uwagi na bezpieczeństwo na-
szych czytelników oraz nas sa-
mych, nie udostępniamy zbiorów 
na zewnątrz, ani nie przyjmuje-
my zwrotów. Nie chcemy zachę-
cać czytelników do wychodzenia  
z domów bez ważnego powodu,  
a z pewnością chętnych do wymia-
ny książek byłoby wielu, co stwa-
rzałoby niepotrzebne ryzyko zaka-
żenia. Mamy nadzieję, że jeszcze 
trochę i wszystko wróci do normy. 
Pragniemy tego równie mocno jak 
nasi czytelnicy. Przypominamy, że 
terminy zwrotów książek są au-
tomatycznie przedłużane, aż do 
momentu ponownego otwarcia bi-
blioteki i nie są naliczane opłaty za 
przetrzymanie książek w tym okre-
sie.

Zdalny tryb
Mimo zamkniętych drzwi pracu-

jemy i jesteśmy dla swoich czytel-
ników w pełnej gotowości. Prze-
szliśmy częściowo na zdalny tryb 

pracy i wszelkich informacji udzie-
lamy drogą telefoniczną, mailową 
oraz za pośrednictwem mediów 
społecznościowych. 

Wprawdzie nie wypożyczamy 
książek, ale chcemy abyście, mimo 
zaistniałej sytuacji mieli  stałą 
możliwość czytania. Dlatego, dla 
naszych czytelników, którzy mają 
aktywne konta biblioteczne udo-
stępniamy kody do abonamentu 
bibliotecznego Legimi, dzięki któ-

C O S I Ę  DZ I EJ E  Z A Z A M K N I Ę T Y M I  
D R Z W I A M I  B I B L I OT E K I ?

remu uzyskacie bezpłatny dostęp 
do olbrzymiej bazy książek elek-
tronicznych i audiobooków. Odnaj-
dziecie tu cały przekrój wydawni-
czy: bestsellery, nowości, lektury 
szkolne itd. Szczegółowe informa-
cje dotyczące procesu rejestracji  
i korzystania znajdziecie na naszej 
stronie internetowej: www.biblio-
teka.nadarzyn.pl

Cały czas zachęcamy do korzy-
stania z oferty on-line. Na naszym 
profilu facebookowym: www.face-
book.com/bibliotekanadarzyn/ po-
lecamy i udostępniamy inicjatywy 
oraz działania różnych instytucji 
przygotowane na czas kwarantan-
ny, tak by jak najwięcej osób mogło 
z nich skorzystać. Staramy się pa-
miętać o wszystkich czytelnikach – 
dlatego pod koniec kwietnia zapro-
siliśmy dzieci na warsztaty online 
i myślimy o organizacji kolejnych.

Co robimy?
Nasze placówki w czasie za-

mknięcia przechodzą gruntowne 
porządki, zarówno w wypożyczal-
niach jak i magazynach. Po otwar-
ciu Biblioteki zobaczycie zmiany 
w Wypożyczalni dla Dorosłych 



Wiadomości Nadarzyńskie

04 (251) kwiecień 202026

w Nadarzynie. Czas zamknięcia 
zbiegł się z zaplanowaną, od po-
czątku roku, wymianą regałów 
na bardziej funkcjonalne. Udało 
się wygospodarować więcej prze-
strzeni, co da nam wszystkim wię-
cej komfortu podczas korzystania  
z biblioteki. Dzięki starym rega-
łom, które otrzymały nowe życie, 
udało się zreorganizować pomiesz-
czenia w piwnicy: wyposażyć ma-
gazyn gospodarczy oraz zorganizo-
wać nowy magazyn księgozbioru. 
Trafią tam te książki, które są mniej 
poczytne, ale wciąż wartościowe. 
Będą one dostępne po zamówieniu 
u bibliotekarza. Również w Filii 
Młochowie dostawiliśmy 2 nowe 
regały, co poprawi funkcjonalność 
placówki.

Sukcesywnie nadrabiamy też 
wszelkie zaległości administracyj-
ne: porządkujemy multimedia, do-
kumenty oraz usprawniamy nasze 
wewnętrzne procedury. Wszyst-
ko to robimy przy zachowaniu 

wszelkich zasad bezpieczeństwa: 
częściowo zdalnie, częściowo  
w bibliotece, rotacyjnie i przy ogra-
niczonym kontakcie. 

Cały czas staramy się wykorzy-
stać bogatą ofertę szkoleń oraz we-
binariów online, w których chętnie 
bierzemy udział. Wszystko to po 
to, aby wiedzieć i umieć więcej, co 
z pewnością przełoży się na jakość 
naszej oferty.

Szykujemy dla Was nowy, boga-
ty zakup nowości wydawniczych. 
Książki i filmy wprowadzane są do 
katalogu, otrzymują numer inwen-
tarza, sygnatury i są okładane, aby 
były gotowe do wypożyczenia od 
razu po otwarciu Biblioteki.

Opracowaliśmy i złożyliśmy 
również wniosek do programu 
grantowego Fundacji Orlen „Moje 
miejsce na Ziemi”. Chcielibyśmy, 
dzięki dofinansowaniu, stworzyć 
wypożyczalnię gier planszowych. 
Trzymajcie kciuki aby się udało.

Kiedy otwarcie?
Niestety, nie umiemy jedno-

znacznie odpowiedzieć na to py-
tanie. Kancelaria Prezesa Rady 
Ministrów przewiduje, że w czte-
rostopniowym planie dla gospodar-
ki, otwarcie bibliotek znajdzie się  
w drugim etapie, którego daty jesz-
cze nie znamy. Będzie ona zależała 
od wielu czynników, które analizu-
je Ministerstwo Zdrowia. Z naszej 
strony obiecujemy, iż postaramy 
się otworzyć bibliotekę tak szybko, 
jak to będzie możliwe. Po otwarciu, 
dla bezpieczeństwa nas wszystkich 
i w trosce o Wasze zdrowie, będą 
obowiązywały pewne ogranicze-
nia.

Przez pierwszy okres najpraw-
dopodobniej nie będzie wolnego 
dostępu do zbiorów. Książki do 
wypożyczenia będziecie mogli 
Państwo zamawiać zdalnie – tele-
fonicznie, mailowo, przez konto  
w naszym katalogu on-line lub bę-
dzie je podawał bibliotekarz.

Każda zwracana książka obo-
wiązkowo przechodzić będzie 
czternastodniową kwarantannę. 
Ponieważ biblioteka nie dysponu-
je dostateczną przestrzenią maga-
zynową do odpowiedniego prze-
chowywania takich książek, dni  
i godziny otwarcia prawdopodob-
nie zostaną skrócone.

Niestety do odwołania zostaje 
zawieszona organizacja spotkań, 
imprez i wydarzeń. Całkowicie nie-
czynna będzie również czytelnia.

Mamy nadzieję, że sytuacja szyb-
ko ulegnie poprawie. Życzymy 
Wam dużo zdrowia i jak najszyb-
szego spotkania w Bibliotece.

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

N.U.D.A, czyli Nasze Ulubione Domowe Aktywności.
 Pokaż jak nie nudzisz się w domu.

O co chodzi?
Akcja ma na celu propagowanie ciekawych, oryginalnych i zabawnych 

 pomysłów na spędzanie czasu w okresie kwarantanny.

Kto może wziąć udział?
Każdy mieszkaniec Gminy Nadarzyn

Jak to zrobić?
Nagraj krótki filmik pokazujący co robisz w domu  

w czasie kwarantanny. Może to być dosłownie wszystko. 
 Prześlij na adres swietlicawmlochowie@nok.pl  

a my umieścimy go na Facebooku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

ZASADY
Film nie może przekraczać 30 sekund

Nie szalejmy z jakością nagrania max HD
Nie obrażamy

Nie mieszamy w to polityki itp.
Nie przeklinamy

To nie jest konkurs - chodzi o dobrą zabawę
Przesłanie filmu na adres mailowy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody 

 na publikację filmiku na FB Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

Podpowiadamy co można zrobić z przedmiotami, 
które przestały nam już służyć. Możemy je oczywi-
ście wyrzucić, ale to rozwiązanie najprostsze. War-
to im się przyjrzeć i zastanowić, czy nie można im 
podarować drugiego życia. Tym samym zmienić ich 
przeznaczenie. To również świetny trening kreatyw-
ności. Na przykład tarka do warzyw. Jeśli pokryjemy 
ją farbą (w sprayu), może nam służyć jako oryginalny 
stojak na biżuterię (na zdjęciu obok).

 
Część elementów biżuterii widocznej na zdjęciu 

została wykonana na zajęciach ceramicznych dla do-
rosłych, które odbywały się w świetlicy w Parolach. 
Zachęcamy, zanim wyrzucisz zastanów się do czego 
innego możemy tego użyć.

Kącik Animatora
Artystyczna strefa  

dla dorosłych - recykling
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Zabawa z masą solną  
– jak zrobić aniołka. 

Potrzebujemy:
- mąkę pszenną – 1 szklanka
- drobną sól – 1 szklanka
- wodę – 0,5 szklanki
- miskę
- wałek do ciasta
- nożyk do wycinania lub foremki do ciasta
- pędzelek
- wyciskarkę do czosnku
- cienki drucik 4 cm do zrobienia oczka zawieszki
- wstążeczkę lub rafie do dekoracji (nie obowiązkowo)
- farbę w pożądanym przez nas kolorze oraz czarny cien-
kopis.
- rękawiczki jednorazowe

Wsypujemy do miski mąkę i sól. Mieszamy składniki. 
Następnie wlewamy trochę wody i mieszamy, rozgniata-
my grudki i znów dolewamy trochę wody. Ciągle wyra-
biamy.

Odrywamy kawałek wyrobionego ciasta i wałkujemy. 
Rozwałkowane ciasto nie może być 

zbyt cienkie ponieważ podczas wy-
sychania może ulec zniszczeniu. Su-
gerowana grubość to 5 mm. Należy 
pamiętać, że im grubsze ciasto tym 
dłużej schnie. Wycinamy z rozwałko-
wanego ciasta pożądany kształt przy 
pomocy foremki do ciastek lub noży-
ka. Mogą to być gwiazdki, serduszka, 
kółka czy kwadraty. Jeśli chcemy, żeby 
to, co wycinamy było powieszone, nie 
zapomnijmy o wycięciu otworów do 
przeciągnięcia wstążki czy sznureczka.  
W naszym przypadku wycinamy ele-
menty jak na zdjęciu – serce, dwa księ-
życe, robimy kulkę i robimy włosy z 
masy solnej przy użyciu wyciskarki do 
czosnku (wkładamy kulkę z masy do 
wyciskarki i delikatnie naciskamy). Po-

Po l e c a my
Warszawska Opera Kameralna w ramach akcji #zostańwdomu, prowadzi szeroko zakrojone działania arty-

styczne online. W ramach projektu „Opera z fotela” codziennie o godzinie 19 na stronie FB https://www.face-
book.com/Warszawska.Opera.Kameralna i kanale YT https://www.youtube.com/WarszawskaOperaKameralna 
prezentuje zdjęcia, najsłynniejsze arie operowe z udziałem wybitnych artystów, fragmenty Festiwalu Mozartow-
skiego, operowe smaczki, przybliża swoją historię i prezentuje wcześniej niepublikowane materiały na dedyko-
wanej stronie: https://repertuar.operakameralna.pl/operazfotela.

Natomiast w każdą sobotę o godz. 19:00 WOK zaprasza do obejrzenia kolejnych odcinków cyklu operaOK!, 
nowatorskiego przedsięwzięcia, które od momentu swej premiery 11 kwietnia cieszy się ogromnym zaintereso-
waniem publiczności. Wystarczy rozsiąść się wygodnie w zaciszu domowym, włączyć Internet i delektować się 
muzyczną ucztą.

Dla najmłodszych stworzono wirtualny cykl „Gdy opera drzwi otwiera”. Na specjalnie stworzonej grupie#gdy-
operadrzwiotwiera na Facebooku oraz na stronie www.operakameralna.pl/gdyoperadrzwiotwiera/ zamieszczane 
są: nagrania spektakli, fragmenty koncertów, konkursy, rebusy, krzyżówki, malowanki, puzzle online, wywiady 
z artystami oraz prezentacja prac konkursowych. 

https://www.facebook.com/Warszawska.Opera.Kameralna/videos/499831714232673

wierzchnie elementów które chcemy połączyć smaruje-
my pędzelkiem z wodą.

Z drucika wyginamy chudą literkę „u” i wbijamy w po-
żądanym miejscu.

Pozostawiamy do wyschnięcia. Proces trwa około ty-
godnia. W trakcie schnięcia przekładamy naszego anioł-
ka z jednej strony na drugą. Po wyschnięciu można go 
pomalować, dorysować mu oczy, usta, nos, można też 
ozdobić wstążką lub rafią.

Jeśli potrzebujemy zrobić masy więcej, odpowiednio 
używamy wielokrotność mąki, soli i wody.

Jeśli zostanie nam niewykorzystana masa możemy ją 
przechować w szczelnie zamkniętym pojemniku.

Masę solną można zabarwić barwnikami spożywczy-
mi, farbkami do jajek czy farbami akrylowymi. Możemy 
również użyć tego, co znajdziemy w kuchni np. cynamo-
nu czy kurkumy. 

Jeśli zdecydujemy się suszyć w piekarniku, ustawiamy 
go na ok. 50 stopni (wyższa temperatura może sprawić, 
że podczas wysychania masa popęka) i  również przekła-
damy z jednej strony na drugą.

Do masy solnej możemy dodać klej do tapet, wtedy 
masa będzie trwalsza, taka masa również szybciej wysy-
cha, do naszych proporcji wystarczające są 2 łyżki.
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„Zarzuć sieć na wiersz”  
konkurs recytatorski online

Jeżeli lubisz recytować – Świetnie! 

Jeżeli lubisz występować  
z rodzeństwem – Genialnie! 

Jeżeli chcesz pokazać jak interpretujesz wiersz  
ze swoim przyjacielem - Wspaniale 

Jeżeli Twoja mama albo tata, wujek z ciocią,  
a może babcia lub dziadek chcą dołączyć  

do Ciebie - Cudownie!  

Użyj czego tylko zechcesz kostiumów, scenografii, 
 charakteryzacji. Połącz to z wdziękiem, poczuciem 

 humoru oraz dobrą zabawą. 
Nagraj filmik nie przekraczający 3 minut (max HD)  

i wyślij wraz z kartą zgłoszenia na  
adres anna.balsam@nok.pl 

Pokaż wszystkim, że w domu też  
można ciekawie spędzić czas. 

Pokaż, jak bawić się poezją. 
Pokaż jak… zarzucasz sieć na wiersz. 

Szczegóły wkrótce na naszej  
stronie internetowej: www.nok.pl

W świetlicy NOK w Wolicy zrodził się pomysł, aby pod-
jąć próbę spisania historii szkoły i ludzi z nią związa-
nych.  Zapraszamy do współpracy wszystkie osoby mogące  
i chcące podzielić się wspomnieniami. Jednocześnie bardzo dzię-
kujemy osobom, które już to zrobiły. Na stronie www.nok.pl  
w zakładce świetlicy w Wolicy/Historia Szkoły Podstawowej  
w Wolicy sukcesywnie będą pojawiały się zgormadzone materia-
ły, wspomnienia, zdjęcia. Zachęcamy do śledzenia i ewentualne-
go zgłaszania nieścisłości czy uzupełniania znajdujących się tam 
informacji. 

Materiały można przesyłać na adres mailowy: 
 swietlicawwolicy@nok.pl kontakt z instruktorem świetlicy 

i jednocześnie koordynatorką projektu  
Barbarą Skrobisz pod numerem telefonu 605 911 151. 

W zakładce projektu pojawiły się pierwsze wspomnienia doty-
czące historii szkoły w Wolicy. To dzięki uprzejmości państwa 
Jadwigi i Mieczysława Doktorskich.

Jednocześnie dziękujemy osobom, dzięki którym pierwsze nie-
ścisłości zostały skorygowane - szkoła była u pana Juliana Żu-
kowskiego, a nie jak napisaliśmy u Stanisława.

Foto: archiwum prywatne pani 
 Agnieszki Witkowskiej. Autor nieznany. 

Kamila Michalska 
 Dyrektorka NOK

Historia Szkoły Podstawowej 
 w Wolicy

Pani Krystyna Lewkowicz,  
prezes Ogólnopolskiego  

Porozumienia Uniwersyte-
tów Trzeciego Wieku  

zaprasza na wykłady, po-
rady i lekturę w ramach 

projektu  
Cyberbezpieczeństwo  
seniorów (i nie tylko)  

w sieci.

Szczegółowe informacje na 
stronie www.nok.pl, 

 zakładka UTW.

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku  

w Nadarzynie 
 informuje
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S P O R T

W związku ze stanem epidemii w kraju III edycja Gali 
Sportu Gminy Nadarzyn została odwołana. Na podstawie 
wniosków za osiągnięte wyniki sportowe, które wpłynęły 
do Urzędu Gminy przyznano nagrody i wyróżnienia dla 
180 osób. Pamiątkowe dyplomy z gratulacjami wysła-
no drogą pocztową. Wszystkim sportowcom, trenerom,  
a także rodzicom serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Wyróżnienia za osiągnięcia sportowe otrzyma-
li: Jan Kucharski, Oskar Zantonowicz, Mariusz Prze-
włocki, Wiktoria Okupny, Maksymilian Weran, Albert 
Wąsiewicz, Jakub Szklarczyk, Cezary Juszczyk, Julia 
Stępień, Joanna Polski, Natalia Przewłocka, Gabriela 
Dębowska, Gabriela Jedlińska, Kinga Wrońska, Milena 
Malinowska, Angelika Dubielecka, Maja Krzemińska, 
Antonia Dośpiał, Wiktoria Zantonowicz, Małgorzata 
Lechman, Katarzyna Serwin, Aleksandra Bajan, Wero-
nika Derus, Anna Wrońska, Barbara Sarnowska, Nela 
Miller, Julia Zimnicka, Aleksandra Rybarczyk, Karolina 
Święcicka, Aleksandra Pruchniewicz, Anna Siwik, Julia 
Brzeczkowska, Amelia Lasota, Aleksandra Kierzkow-

ska, Aleksandra Grzelak, Wiktoria Leśniewicz, Julia 
Dębowska, Kinga Wrońska, Barbara Basińska, Kaja 
Rostkowska, Weronika Urbańska, Zuzanna Moczul-
ska, Magdalena Jureńczyk, Oliwia Wasiak, Zuzanna 
Szczęsna, Natalia Struzik, Iwo Palmowski, Weronika 
Bożek,Marcel Szreniawa-Sztajnert, Fabian Sprzączak, 
Mikołaj Matysiak, Filip Frankowski, Olga Zawadzka, 
Oskar Mroczek, Magda Kiełbik, Mateusz Wężyk, Banka 
Kusińska, Klaudia Kusińska, Aleksandra Falarz, Kata-
rzyna Ślifirczyk, Dorota Sass, Dawid Budzich, Marek 
Klinowski, Paweł Klinowski, Adrian Szeliga, Paulina 
Krzysiek, Julia Ślązak, Dominika Gilewska, Wiktoria 
Ziemkiewicz, Tomasz Trzaskowski, Filip Kostecki, Mak-
symilian Nawarski, Adam Kostecki, Dominik Borowski, 
Amelia Wiącek, Tymon Palmowski, Ezel Danisikkaya, 
Tymoteusz Dybała, Piotr Gąsowski, Maciej Wojtczuk, 
Julian Grabowski, Szymon Wasilewski, Dawid Sapijasz-
ko, Krzysztof Badowski, Antoni Orłowski, Jakub Czyż, 
Mateusz Adamczyk, Artur Rosłoniec, Maksymilian Kę-
dra, Filip Kalinowski, Mateusz Pietrzyk, Jan Boniecki, 
Jakub Bogusz, Konrad Majewski, Antoni Dąbrowski, 
Gabriel Plebanek, Jakub Bryła, Szymon Legucki, Bru-
no Kuch, Jakub Boroń, Ignacy Myszk, Adam Kacprzak, 
Patryk Puchalski, Mateusz Dondalski, Aleksander Bie-
liński, Paweł Milankiewicz, Kamil Wąchocki, Dawid 
Adamczyk, Mateusz Zapolski, Jarosław Winiarczyk, 
Adam Michalak, Robert Świercz, Oleksandr Zhuravents, 
Tomasz Jagiełło, Łukasz Ślifirczyk, Tomasz Zakrzewski, 
Michał Piszczatowski, Adrian Dumała, Aleksander Ga-
jowniczek, Daniel Padamczyk, Amadeusz Maranowski, 
Krzysztof Jędrych, Łukasz Majkowski, Olaf Baecker, 
Emre Daniskkaya, Oskar Pawlisiak, Franciszek Mlekic-
ki, Leszek Lewiński, Piotr Szwarcberger, Bartosz Kraw-

czyk, Krzysztof Kobus, Dawid Szopa, Jakub Wiśniewski, 
Jan Chrostek, Krzysztof Andrzejewski, Kacper Szustak, 
Igor Tarkowski, Kacper Buczkowski, Filip Buczkowski, 
Kornelia Dziedzińska, Urszula Kuligowska, Izabela Ni-
ska, Jakub Kuligowski, Małgorzata Serwin, Aleksandra 
Banasiak, Nicola Omen, Kalina Sójka, Aleksandra Łu-
komska, Patrycja Gula, Alicja Banasiak, Zofia Frątkie-
wicz, Emilia Omen, Nadia Rosłoń, Emilia Osial, Amelia 
Miernik, Zosia Markowicz, Zuzanna Głowacka, Magda-
lena Przystupa, Klara Cygan. Za pracę trenerską: Ja-
kub Stecko, Piotr Napiórkowski, Dominika Leśniewicz, 
Grzegorz Komendowski, Aneta Krzemińska, Damian 
Krzemiński, Piotr Kurkus, Bartosz Kowalski, Łukasz 
Milankiewicz, Marek Milankiewicz, Adrian Zabłocki, 
Jacek Nowocień, Patrycja Młynarska.

GrATULACJE!
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KATARZYNA PRZYWECKA
Ceramika użytkowa i artystyczna

Więcej prac artystki na stronie FB 
 Pracownia Ceramiki Geneli

NOK - artyści z naszej gminy

Foto: archiwum artystki


