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W dniu 4 marca 2018 roku od-
były się przedterminowe wy-
bory wójta gminy Nadarzyn. 
Tym samy minęły właśnie trzy 
lata odkąd mi Państwo zaufali 
i powierzyli zadanie kierowania 
naszym samorządem.

Do końca tej „wydłużonej” kaden-
cji pozostało ponad 2,5 roku, można 
więc mówić o „połowinkach”. To do-
bry czas, aby zdać Państwu krótkie 
sprawozdanie z realizacji wyborczych 
zobowiązań. Chciałbym to uczynić 
możliwie konkretnie, przedstawiając 
suche liczby, za którymi jednak kryją 
się dziesiątki działań oraz godziny 
ciężkiej pracy wielu pracowników 
naszego urzędu, PKN-u, radnych 
i sołtysów.
Kiedy 6 marca 2018 roku przejmo-
wałem Urząd w naszej gminie, bu-
dżet po stronie dochodów wynosił 
126 mln złotych. Obecny, zaplanowa-
ny na 2021 rok, w czasie największego 
od II wojny kryzysu, zakłada docho-
dy na poziomie 141 mln złotych.
W ciągu tych trzech lat m.in.:
– utwardziliśmy tzw. destruktem 64 

ulice i drogi o łącznej długości po-
nad 47 km,

– wybudowaliśmy, przebudowaliśmy 
i wyasfaltowaliśmy 24 ulice o łącz-
nej długości 18,3 km,

– wybudowaliśmy 42,2 km ścieżek 
rowerowych,

– wybudowaliśmy 14.743 m.b. sieci 
kanalizacyjnej oraz 11.314 m.b. 
sieci wodociągowej,

– oświetliliśmy w całości lub w od-
cinkach 39 ulic oraz 4 tereny re- 
kreacyjne

– wykonaliśmy 5,5 km urządzeń od-
wadniających pasy drogowe,

– zbudowaliśmy 6 nowych placów 
zabaw a 4 inne zmodernizowaliśmy,

– wybudowaliśmy 5 nowych terenów 
rekreacyjnych,

– zmodernizowaliśmy 1 oczyszczalnię 
ścieków (w 2021 roku zaplanowana 
jest modernizacja kolejnej),

– dokończyliśmy rozbudowę 2 szkół 
podstawowych oraz remont przed-
szkola i hali sportowej,

– wybudowaliśmy nadarzyński 
P&R z  ponad 220 miejscami 
parkingowymi,

– zorganizowaliśmy sieć połączeń 
wewnątrzgminnej, darmowej ko-
munikacji publicznej,

– zakupiliśmy nowy gaśniczy wóz 
strażacki, samochód dla straży 
gminnej oraz współfinansowaliśmy 
zakup samochodu dla Komendy 
Policji w Nadarzynie,

– przejęliśmy ponad 20 prywatnych 
ulic do zasobów gminnych,

– dofinansowaliśmy spółkę wodno-
-melioracyjną w zakresie konser-
wacji urządzeń melioracyjnych 
na terenie gminy Nadarzyn na łącz-
ną kwotę 1 mln złotych,

– realizowaliśmy zadania w ramach 
OZE i ochrony powietrza, reali-
zując dla mieszkańców programy 
na wymianę pieców, budowę ogniw 
fotowoltaicznych i termomoderni-
zację ze środków unijnych,

– co roku także finansowaliśmy 
gminne szkoły, żłobek, przedszkola, 
opiekę społeczną, straż pożarną 
i gminną, ochronę zdrowia, kulturę, 
sport, gospodarkę przestrzenną, go-
spodarkę komunalną, organizacje 

społeczne itp. działania na kwotę 
ponad 100 mln złotych rocznie.

Warto podkreślić, że w ciągu tych 
trzech lat udało nam się zrealizować 
tak wiele zadań bez konieczności 
wprowadzenia podwyżek lokalnych 
podatków. Od 2018 roku ceny za 
wodę i zrzut ścieków nie uległy zmia-
nie. Lokalne daniny także nie były 
podnoszone bądź podnoszone w nie-
wielkim stopniu. Ponadto tak dotkli-
we podwyżki opłat za wywóz śmieci 
komunalnych dotknęły naszych miesz-
kańców w zdecydowanie mniejszej 
skali niż sąsiadów z ościennych gmin.

To tylko część naszej aktywności. 
Liczba obowiązków i zadań, z który-
mi nasz samorząd musi sobie radzić, 
z roku na rok wzrasta. Rosną również 
oczekiwania oraz potrzeby mieszkań-
ców, mobilizując nas do skuteczniej-
szej pracy.

Jej zakres oraz efektywność muszą 
Państwo ocenić sami.

Za nami 29 finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy!

Nie mogło w nim zabraknąć na-
darzyńskich akcentów. Pomimo 

Drodzy Mieszkańcy



obostrzeń, w wielu miejscach na-
szej gminy widoczni byli kwestujący 
wolontariusze – mieszkańcy gminy, 
w tym uczniowie szkół podstawowych 
i liceum, kwestujący pod opieką swoich 
pedagogów, zachowujący przy tym 
warunki sanitarne.

Zawsze zaangażowani w WOŚP pra-
cownicy Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury, pełniący rolę naszego sztabu, 
tym razem internetowo zorganizowali 
tradycyjną aukcję.

Koncert w  sieci zagrała Orkie-
stra OSP Nadarzyn i zespół NOK 
Pęd Band.

Tak jak dwa lata i rok temu, wielki 
finał w studio znajdującym się pod 
Pałacem Kultury i Nauki otworzyła 
razem z Jurkiem Owsiakiem Nada-
rzyńska Orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej pod batutą Mirka Chilma-
nowicza i, jak zwykle, dała „czadu”. 
Zebraliśmy razem 39 433,82 złotych 
i śmiało możemy pogratulować so-
bie, że nawet w tak trudnym czasie 
potrafimy wspólnie się bawić i czy-
nić dobro.

Covid nie odpuszcza.
W pierwszej połowie lutego z po-

wodu „ognisk” SARS-COV-2 zosta-
ły zawieszone przez sanepid zajęcia 
w dwóch placówkach na terenie na-
szej gminy. Trudną sytuację pogłębiły 
szczepienia nauczycieli naszych szkół 
i przedszkoli. Rząd w ramach Naro-
dowego Programu Szczepień, wbrew 
sugestiom i uwagom samorządów, zde-
cydował się na szczepienia nauczycieli 
w szpitalach węzłowych… placówkami 

(nauczyciele jednej szkoły jednego 
dnia), a nie pionami edukacyjnymi 
(jednego dnia nauczyciele klas „0”, 
drugiego klas „1” itd.).

Ponieważ szczepionka AstraZeneca 
u prawie 60% osób zaszczepionych 
powoduje 2–3 dniową silną reakcję 
organizmu w postaci wysokiej gorączki 
i silnych bóli stawowo-mięśniowych, 
samorząd zmuszony jest zawieszać 
zajęcia z powodu braku kadry peda-
gogicznej do pracy. Informacje prze-
kazywane są rodzicom na bieżąco. 
Cały czas personel naszych ośrodków 
zdrowia w Nadarzynie i Młochowie 
szczepi naszych mieszkańców. Niestety, 
ze względu na znikome ilości szczepio-
nek, które otrzymujemy z rządowego 
magazynu rezerw materiałowych, tak 
jak wszystkie ośrodki zdrowia w Pol-
sce, szczepimy maksymalnie po 60 
osób tygodniowo, przy gotowości do 
szczepienia 700–800 osób.

W najbliższym czasie, jak tylko po-
zwoli aura, planowane jest rozpoczę-
cie prac nad szeregiem inwestycji, 
na które jest już pozwolenie na budo-
wę lub w najbliższym czasie nastąpi 
wyłonienie wykonawcy.

Dotyczy to m.in.:
– budowy oświetlenia ulicznego na 10 

ulicach gminnych,
– budowy ronda (drogi powiatowe) 

na ulicy Platanowej w Młochowie 
obok kościoła,

– budowy kładki rowerowej w Wa-
lendowie na ulicy Brzozowej,

– uzupełnienia ubytków, pozimowej 
konserwacji dróg gminnych,

– budowy pumptracka wraz z par-
kingiem w Ruścu przy orliku,

– budowy przejścia dla pieszych wraz 
z odcinkiem chodnika na ulicy Rol-
nej przy placu zabaw w Kajetanach,

– budowy sygnalizacji świetlnej 
na skrzyżowaniu ulic Nad Utratą 
i Stawowej w Walendowie
To oczywiście nie wszystkie działa-

nia inwestycyjne przewidziane na ten 
rok. Niektóre, jak budowa kompleksu 
basenów letnich z boiskami i świet-
licą wiejską, już trwają. Inne, jak 
budowa nowoczesnego ośrodka zdro-
wia – Centrum Usług Medycznych, 
modernizacja oczyszczalni ścieków 
w Walendowie czy rozbudowa stacji 
uzdatniania wody w Bielinach są na 
etapie przygotowywania przetargów 
na wyłonienie wykonawcy i uzyski-
wania pozwoleń na budowę.

Tempo tych i innych naszych za-
planowanych działań inwestycyjnych 
będzie w dużej mierze zależało od po-
zyskania środków zewnętrznych, za-
równo zagranicznych jak i krajowych, 
o które aplikujemy.

Tak jak napisałem na wstępie, minęły 
już trzy lata, kiedy jako bezpartyjny 
kandydat na wójta gminy Nadarzyn 
w przedterminowych wyborach, obie-
całem Państwu otwartość i dialog.

Słowa dotrzymałem, będąc przez 
cały ten czas do Waszej dyspozycji, 
zawsze gotowy do konstruktywnej 
rozmowy podczas spotkań twarzą 
w twarz czy w sieci.

W czasie epidemii, która już od roku 
nas dotyka, podstawowym źródłem 
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kontaktów jest fanpage Dariusz Zwo-
liński – Wójt Gminy Nadarzyn, fanpa-
ge Urzędu Gminy – Gmina Nadarzyn 
oraz live chat. Choć nie ukrywam, 
że bardzo brakuje mi bezpośrednich 
spotkań.

To dzięki tym rozmowom powstało 
w naszej Gminie wiele działań i inwe-
stycji: „serca” na zakrętki, place zabaw, 
pumptrack w Starej Wsi, właśnie bu-
dowane baseny letnie na Strzeniówce, 

W poprzednim numerze przed-
stawiliśmy sytuację budżetową 
w 2020 r. Poniżej – o budże-
cie na bieżący rok – skarbnik 
Gminy Nadarzyn Magdalena 
Sieczka

– Jak przedstawiają się tegoroczne 
plany budżetowe?

– W związku z sytuacją epidemicz-
ną, do planowania budżetu gminy 
na  2021 rok podeszliśmy bardzo 
ostrożnie. Zaplanowane dochody wy-
noszą 141 mln zł, a wydatki 152 mln zł, 
w tym 21 mln stanowią wydatki na in-
westycje. Niewątpliwie najważniejszym 
teraz przedsięwzięciem jest rozpoczę-
cie budowy zespołu usług medycznych 
przy ul. Granicznej w Nadarzynie. 
Koszt na 2021 r. – 7,4 mln zł, planowa-
ne łączne nakłady finansowe to kwota 
18 mln zł. Inwestycje, których realiza-
cja ma być zakończona w tym roku to: 
budowa kolejnego odcinka kanalizacji 
sanitarnej w Starej Wsi – 1,6 mln zł; 
zaprojektowanie i budowa basenów 
letnich z zapleczem sanitarnym, boi-
skami sportowymi i świetlicą wraz 
z infrastrukturą towarzyszącą oraz 
zagospodarowaniem terenu zewnętrz-
nego w Strzeniówce – 5 mln zł; roz-
budowa gminnej sieci wodociągowej 
– 500 tys. zł; rozbudowa gminnej sieci 
kanalizacyjnej – 700 tys. zł. Inwestycje, 
które planujemy rozpocząć i planowa-
ne w 2021 roku wydatki w związku 
z tym to: rozbudowa i przebudowa 
oczyszczalni ścieków w Walendowie 
– 1 mln; budowa kolejnych odcin-
ków oświetlenia ulicznego – 1 mln zł; 

zadań bieżących nałożonych na gminy 
ustawami, ze względu na stałe doda-
wanie nowych zadań bez zapewnienia 
dodatkowych środków finansowych 
na ich wykonanie. Ponadto, co w roz-
wijającym się samorządzie jest charak-
terystyczne, ciągły wzrost wydatków 
bieżących spowodowany jest rozbu-
dowującą się infrastrukturą społeczną 
i techniczną, generującą dodatkowe 
koszty, tj. oddanie do eksploatacji no-
wych obiektów użyteczności publicz-
nej lub modernizację już istniejących 
obiektów, m.in. żłobków, przedszkoli, 
szkół, świetlic, ośrodka kultury oraz 
obiektów rekreacyjnych i sportowych. 
Co ważne, w tarczy antykryzysowej, 
w związku z pandemią i jej skutka-
mi, nie zagwarantowano pomocy dla 
wszystkich samorządów, brak także 
rekompensaty utraconych dochodów.

Wszystkich zainteresowanych dokład-
nymi danymi co do wydatków i docho-
dów naszej gminy, zapraszam na stronę 
www.nadarzyn.pl /zakładka „na co idą 
moje pieniądze”.

niektóre paczkomaty Inpostu, a także 
działania mające na celu zapobieganie 
bezdomności zwierząt oraz wiele in-
nych inicjatyw.

Tak jak deklarowałem trzy lata 
temu, tak i teraz mocno wierzę w roz-
mowę i wymianę poglądów. Szczere 
i otwarte artykułowanie problemów, 
nieunikanie trudnych tematów, ot-
wartość na różne poglądy, przy za-
chowaniu szacunku do rozmówców, 

są podstawą budowania wspólnoty. 
Jednocześnie zobowiązuję się kroczyć 
tą ścieżką do końca swojej kadencji, 
czyli przez następne 2,5 roku.

Dziękuję Państwu za wsparcie i wiele 
dowodów sympatii, które zawsze 
wspaniale motywują do dalszej pracy.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn 
– 922 tys. zł. Podsumowując wydatki 
poniesione przez Gminę na inwestycje 
i zakupy inwestycyjne w ciągu trzech 
ostatnich lat – wyniosły one 80 mln zł 
(w 2018 r. – 32,6 mln zł., w 2019 r. 
– 26,4 mln zł., w 2020 r. – 21,3 mln 
zł). Ponadto z zewnątrz pozyskaliśmy 
na inwestycje niemal 29 mln złotych.

Trzeba dodać, że tegoroczny budżet 
uszczupli znacznie „janosikowe”, które 
wynosi 10,9 mln zł. Od lat obowiązko-
wa wpłata do budżetu państwa jest dla 
nas niemałym wydatkiem. Samorządy 
wielokrotnie postulowały o zwolnienie 
z całości lub części tego obowiązku, 
ale do tej pory bezskutecznie.

– Co z przewidywanymi docho-
dami gminy na bieżący rok?

W dochodach budżetu zaplano-
wane zostały obowiązkowe pozycje: 
kwoty dotacji na zadania zlecone 
i własne gminy – 26,2 mln zł, (18,6% 
planu), kwota przydzielonej wstępnie 
subwencji oświatowej – 21,6 mln zł, 
(stanowiąca 15,3% planu) oraz udzia-
ły gminy w podatku dochodowym 
od osób fizycznych w wysokości 36,6 
mln zł, (stanowiące 26% planu). Dele-
gowanie na samorządy zadań wymaga 
zapewnienia środków finansowych 
na ich wykonanie. Wpływy z podatków 
i subwencji nie zapewniają bezpiecz-
nego poziomu środków na realizację 

Plany inwestycyjne
na 2021 rok
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Jeszcze tego lata mieszkańcy 
gminy Nadarzyn będą mogli 
korzystać z basenów letnich. 
Pierwszy i jedyny w powie-
cie pruszkowskim taki obiekt 
powstanie w Strzeniówce. 
Oprócz basenów zewnętrz-
nych, brodzika,  zjeżdżalni 
i wodnego placu zabaw po-
wstaną szatnie, świetlica, 
a także boiska sportowe.

Jedną z bardziej wyczekiwanych 
przez mieszkańców inwestycji jest 
zaplanowana na ten rok budowa ba-
senów letnich. Przy ul. Działkowej 
w Strzeniówce powstaną dwa baseny 
zewnętrzne, brodzik dla młodszych 
dzieci, zjeżdżalnia oraz wodny plac 
zabaw. Kompleksowi towarzyszyła 
będzie świetlica, dwie przebieral-
nie, boiska plażowe do piłki nożnej 
i siatkowej oraz budynki zaplecza 
socjalno-sanitarno-technicznego 

(uzdatniania wody wraz z niezbędny-
mi instalacjami wewnętrznymi: wodno 
– kanalizacyjną, wentylacji mechanicz-
nej, elektryczną oraz instalacjami ze-
wnętrznymi: wodociągową, kanalizacji 
sanitarnej, wewnętrzną linią zasilającą, 
oświetlenia zewnętrznego).

Dojazd do kompleksu będzie od ul. 
Pruszkowskiej w Strzeniówce. Na tere-
nie kompleksu ustawione zostaną sto-
jaki na rowery, kosze na śmieci, ławki, 
tablice informacyjne. Przy obiekcie 
powstaną parkingi. Przebudowane 
zostaną drogi dojazdowe. Przewidy-
wany koszt tej inwestycji to 5 mln zł, 

Baseny letnie
w Strzeniówce –
jedyne w powiecie

a jej zrealizowanie przewidziane jest 
już przed tegorocznymi wakacjami.

W  bezpośrednim sąsiedztwie 
kompleksu basenowego znajdzie się 
plac zabaw, m.in. z tyrolką, a także 
flowpark oraz teren parkowy. Do ba-
senów będzie można także dojechać 
bezpiecznie rowerem, i to z najod-
leglejszych części gminy, ponieważ 
przy obiekcie powstanie nowy odcinek 
ścieżki rowerowej, który będzie łączył 
się z ponad 44 kilometrową siecią ście-
żek rowerowych, powstałych w ciągu 
ostatnich 3 lat.

Referat Inwestycji

Fot. Poglądowe z Programu Funkcjonalno – Użytkowego
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SPG ZOZ Nadarzyn, jako podmiot 
przeprowadzający szczepienia ochron-
ne przeciwko Covid–19 stosuje się do 
wytycznych Ministerstwa Zdrowia co 
do określonej kolejności szczepień 
pacjentów. Obecnie trwają szczepienia 
drugą dawką. W przychodni nie pro-
wadzimy zapisów na szczepienia, 
ponieważ limit przyznanych dawek 
przez Ministerstwo został wyczer-
pany! Ministerstwo Zdrowia zaleca 
śledzić aktualny harmonogram i ka-
lendarz szczepień dla różnych grup 
wiekowych i zawodowych.

Dziękujemy wszystkim pacjentom 
za przychylne oceny i pozytywną in-
formację zwrotną dotyczącą organi-
zacji oraz przebiegu szczepienia.

Przypominamy, że rejestracja na 
szczepienia możliwa jest obecnie 
poprzez państwową infolinię telefo-
niczną tel. 989 i stronę internetową 
www.pacjent.gov.pl.

Tekst i foto: SPG ZOZ Nadarzyn

SPG ZOZ Nadarzyn
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Warto wiedzieć!
Od kilku już lat zimy w Polsce są wy-

jątkowo łagodne, a śnieg pojawia się 
sporadycznie. Dlatego teraz, kiedy 
sytuacja uległa diametralnej zmianie 
i zima na dobre się u nas zadomowi-
ła, warto wiedzieć, kto odpowiada za 
odśnieżanie chodników, a tym samym, 
kto ponosi koszty odszkodowań za 
ewentualne wypadki spowodowane za-
niedbaniem tych obowiązków. Zwłasz-
cza, że zasady odśnieżania chodników 
nierzadko budzą wiele wątpliwości.

Prawo budowlane i przepisy z 1996 
roku jasno wskazują, że odśnieżanie 
chodnika to obowiązek zarządcy lub 
właściciela nieruchomości. Jeśli za-
tem jesteś właścicielem jakiejkolwiek 
nieruchomości, wzdłuż której biegnie 
chodnik, rozumiany jako część drogi 
publicznej służącej pieszym, to właśnie 
na Tobie ciąży obowiązek odśnieżania 
i utrzymania go w czystości.

Trzeba jednak pamiętać, że odśnie-
żając chodnik, nie można zgarniać 
śniegu na jezdnię. Powinien on zostać 
usunięty lub znaleźć się na krawędzi 
chodnika, by następnie mógł zostać 
wywieziony przez zarządcę drogi 
(gminę, powiat, urząd marszałkowski, 
czy prywatnego właściciela).

Zwolnienie z obowiązku odśnie-
żania chodnika występuje w sytuacji, 

Posypało, zawiało 
i przymroziło…

Luty powitał nas śnieżną iście 
zimową aurą. Na drogach śli-
sko i niebezpiecznie. Służby 
odpowiedzialne za odśnieża-
nie pracowały intensywnie, aby 
utrzymać dobry stan dróg.

gdy chodnik sąsiadujący z Twoją nie-
ruchomością dopuszcza płatny postój 
lub parkowanie samochodów. Drugi 
wyjątek dotyczy sytuacji, jeśli chodnik 
i granicę Twojej działki oddziela pas 
zieleni, wówczas obowiązek odśnie-
żania chodnika ciąży na gminie lub 
innym właścicielu drogi.

Konsekwencją braku podjęcia 
działań związanych z zapewnie-
niem bezpiecznego poruszania się 
po chodniku przylegającym do po-
sesji może być grzywna (do 1500 
złotych), a nawet konieczność wypła-
cenia odszkodowania osobie, która 

na nieodśnieżonym chodniku do-
znała uszczerbku na zdrowiu.

Warto wiedzieć, że w 2019 roku do 
Sejmowej Komisji ds. Petycji wpłynął 
wniosek o zmianę w ustawie o utrzy-
maniu porządku w gminach w kwestii 
odpowiedzialności właścicieli posesji 
do odśnieżania przylegających do nich 
chodników. Sprawa utknęła jednak 
w sejmowej „zamrażarce”.

Patrzmy pod nogi i zachowajmy 
ostrożność nawet… na odśnieżonym 
chodniku.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Odśnieżanie – prawa i obowiązki mieszkańca.

Informacje gmInne
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Pan Franciszek Antonik
kończy 90 lat

W środę, 27 stycznia, miałem 
zaszczyt i przyjemność, pod-
czas skromnej uroczystości 
w rozalińskiej świetlicy, złożyć 
w imieniu swoim, samorządu 
oraz mieszkańców życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyślno-
ści z okazji 90. urodzin Panu 
Franciszkowi Antonikowi.

Koleje życiowe i dobre wiatry przy-
wiodły w 1956 roku Pana Franciszka, 
z urodzenia kresowiaka, do naszej 
gminy i pozwoliły mu całe swoje 
życie zawodowe związać ze Szkołą 
Podstawową w Kostowcu. Nauczał 
w  niej m.in. historii oraz wiedzy 
o społeczeństwie.

Dostojny jubilat był również ani-
matorem harcerstwa, wielu akcji 
i działań o charakterze patriotycz-
no-historycznym na terenie gminy 
i powiatu.

Przede wszystkim wielu z nas 
zna Go jako działacza Ligi Obrony 
Kraju, a później sekcji strzelecko- 
-obronnej Gminnego Ośrodka Spor-
tu w Nadarzynie, w których pełnił 

i nadal pełni funkcję instruktora 
strzelectwa.

Odkąd sięgnę pamięcią (a sięgam 
do początku lat 90.), Pan Franciszek 
imponował mi ogromną wiedzą hi-
storyczną, elokwencją i niesamowi-
tym opanowaniem, tzw. siłą spokoju. 
Z równym wdziękiem i elegancją po-
trafił pochwalić, co „obsztorcować” 
i przywołać do porządku.

Do 20 marca 2021 trwa ogólnopol-
ska akcja informacyjno-edukacyjna 
„Świeć Przykładem – Bądź widocz-
ny!”. Jej celem jest przypomnienie 
i uświadomienie pieszym potrzeby 
korzystania z elementów odblasko-
wych. Niekorzystne warunki atmo-
sferyczne i krótszy dzień sprawiają, 
że piesi na drodze są słabo widoczni 
dla kierujących. Dlatego tak ważne jest 
noszenie elementów odblaskowych 
przez pieszych. Zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo o ruchu drogowym, 
piesi którzy poruszają się po drodze 
po zmierzchu poza obszarem zabu-
dowanym, są obowiązani używać 
elementów odblaskowych w sposób 
widoczny dla innych uczestników ru-
chu. Noś odblaski w takim miejscu, by 
znalazły się w polu działania świateł 
samochodowych i były zauważalne 
dla kierujących nadjeżdżających z obu 
kierunków – z tyłu i z przodu.

Człowiek oddany swojej rodzinie, 
nauczaniu, które było jego życiową 
pasją, ukochanemu strzelectwu oraz 
Polsce, dla której wychował wiele rocz-
ników młodych obywateli.

Panie Franciszku 100 lat i więcej!

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Świeć przykładem – bądź widoczny
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W rekrutacji do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie uwzględniamy 
oceny z następujących przedmiotów:

Oferta na rok szkolny 2021/2022

Klasa 1a lingwistyczno-matematyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
•	 język	angielski
•	 matematyka
•	 fizyka/chemia	(do	wyboru)
Drugi język obcy: język niemiecki (zakres podstawowy)
Warsztaty
•	 fizyki	doświadczalnej
•	 język	angielski	w biznesie

Klasa 1b prawno-medialna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
•	 język	angielski
•	 wiedza	o społeczeństwie
•	 historia/geografia	(do	wyboru)
Drugi język obcy: język niemiecki (zakres podstawowy)
Warsztaty:
•	 prawne
•	 medialne
•	 artystyczne

Klasa 1c medyczno-lingwistyczna
Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
•	 biologia
•	 geografia/chemia	(do wyboru)
•	 język	angielski
Drugi język obcy:	język	niemiecki	/	język	rosyjski
(do wyboru, zakres podstawowy)
Przedmioty uzupełniające:
•	 pierwsza	pomoc
Warsztaty:
•	 rekreacyjno-ruchowe

Klasa 1d mistrzostwa sportowego o profilu 
piłka nożna chłopców

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:
•	 język	angielski
•	 geografia
•	 biologia
Drugi język obcy: język niemiecki (zakres podstawowy)
Wymiar zajęć z wychowania fizycznego 16 godz. ty- 
godniowo
Klasa we współpracy z klubem sportowym Legia Warszawa

Klasa 1a lingwistyczno-matematyczna
•	 język	polski
•	 matematyka
•	 język	angielski	(lub	inny	język	obcy	jeśli	uczeń	nie ma	

na świadectwie oceny z języka angielskiego)
•	 fizyka	albo	chemia	(zależnie	od wyboru	ucznia)

Klasa 1b prawno-medialna
•	 język	polski
•	 matematyka
•	 język	angielski	(lub	inny	język	obcy	jeśli	uczeń	nie ma	

na świadectwie oceny z języka angielskiego)
•	 wiedza	o społeczeństwie

Klasa 1c medyczno-lingwistyczna
•	 język	polski
•	 matematyka
•	 język	angielski	(lub	inny	język	obcy	jeśli	uczeń	nie ma	

na świadectwie oceny z języka angielskiego)
•	 biologia

Klasa 1d mistrzostwa sportowego o profilu 
piłka nożna chłopców

•	 język	polski
•	 matematyka
•	 język	angielski	(lub	inny	język	obcy	jeśli	uczeń	nie ma	

na świadectwie oceny z języka angielskiego)
•	 biologia

Klasa 1a lingwistyczno-matematyczna
Klasa 1b prawno-medialna

Klasa 1c medyczno-lingwistyczna
Klasa 1d mistrzostwa sportowego. Profil: piłka nożna chłopców

Proponowane klasy pierwsze – rok szkolny 2021/2022

oświata
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Oferta na rok szkolny 2021/2022

Małgorzata Warda w swojej książ-
ce „Miasto z lodu” napisała: Ludzie 
posiadają skrzydła, tylko nie wiedzą, 
jak z nich korzystać. Nasza grupa, 
dziwnym, metafizycznym trafem, 
odnalazła te subtelne członki, ucze-
pione do górnej części pleców i nie 
zawaha się ich użyć. Zatem, schowani 
w cieniu skrzydeł naszego dyrektora, 

Dyżur wakacyjny dla dzieci 
uczęszczających do przed-
szkoli publicznych prowadzo-
nych przez gminę Nadarzyn 
w bieżącym roku szkolnym tj. 
2020/2021 pełnić będą:

– Publiczne Przedszkole w Ruścu 
(1–23 lipca br.),

– Publiczne Przedszkole w Wolicy 
(26 lipca – 13 sierpnia br.).
Na dyżur mogą zostać zapisane 

także dzieci uczęszczające do przed-
szkoli niepublicznych, które zosta-
ły skierowane przez Wójta Gminy 
Nadarzyn.
W terminie od 28 czerwca do 16 lipca 
2021 r. dyżur wakacyjny dla dzieci już 
uczęszczających do oddziałów przed-
szkolnych prowadzić będą: odział 
przedszkolny przy SP w Młochowie, 
Kostowcu i Woli Krakowiańskiej.

Szczegółowe informacje i wnioski 
dostępne są na stronach interneto-
wych ww. placówek.

Uskrzydleni
w piwnicznej pracowni plastycznej, 
nieśmiało ale z poczuciem wielkiej 
przygody, rozwijamy narząd lotu i… 
tak oto próbujemy swoich sił w ma-
larstwie. Ambitnie bierzemy na tapetę 
„Krzyk” norweskiego artysty Edvarda 
Muncha. Obyśmy tylko nie spadli jak 
Ikar w morze bólu egzystencjalnego 
współczesnego człowieka! Nie mamy 

oleju, tempery i kartonu, jak w ory-
ginale, ale za to możemy się reali-
zować pastelami na płótnie. Robota 
pali się w rękach. Każdy ma swój po-
mysł na przekaz. Każdy z zapałem 
oddaje się wenie. Skrzydła robią się 
mocniejsze. Zadajemy sobie pytanie: 
kto nam je dał? (jak w książce Janiny 
Porazińskiej o mistrzu z Czarnolasu, 
Janie Kochanowskim). Niektórzy z nas 
nie przypuszczali, że potrafią malo-
wać… Eksperyment trwa. Zmieniamy 
koncepcje, zamalowujemy to co zro-
biliśmy, udoskonalamy swoje dzieła. 
Nie ma czasu na krytyczne myślenie. 
Nikt nikomu nie podcina skrzydeł. 
Wychodzimy z tego obronną ręką. 
Jesteśmy USKRZYDLENI! – Grupa 
artystyczna Liceum Ogólnokształcą-
cego w Nadarzynie. Witajcie!
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Zniżki – nasi partnerzy

Już ponad trzy 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 podpisane wnioski mogą składać 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 Kar-
ta Nadarzyniaka oraz na profilu na facebooku: Karta 
Nadarzyniaka

KOMUNIKACJA:
 ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61

Osoby posiadające Kartę Nadarzy-
niaka i korzystające z komunikacji ZTM 
uprawnione są do wyrobienia Warszaw-
skiej Karty Miejskiej, która upoważnia 
do zniżek. Wymagane jest zdjęcie, które 
należy dostarczyć do UG Nadarzyn 
(pokoje nr. 108 i 107, parter) lub prze-
słać na adres e-mail; karta@nadarzyn.
pl wraz z imieniem i nazwiskiem.

Lista punktów, w których mogą 
być doładowywane karty: Dworzec 
Centralny: hala główna dworca kole-
jowego, punkt usytuowany od strony 

Karta
Nadarzyniaka

al. Jerozolimskich, Dworzec Zachodni: 
dworzec kolejowy od strony al. Jerozo-
limskich, punkt usytuowany na pozio-
mie -1, CH Blue City al. Jerozolimskie 
179 - teren Centrum Handlowego Blue 
City	(lokal	-1/28),	Stacja	Metra	Święto-
krzyska 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, Sta-
cja 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 Koszt
pasażera [zł]

dopłata
gminy

imienny

30
dniowy

N 120 60
U 60 30

90
dniowy

N 330 130
U 165 65

Bilety oferty Warszawa+ ważne w strefie 1 i 2 Koszt
pasażera [zł]

dopłata
gminy

imienny

30
dniowy

N 72 40
U 36 20

90
dniowy

N 212 70
U 106 135

ZDROWIE i URODA:
 Salon Urody: ul. Młochowska 137, 

Rozalin. 1 min = 1 zł solarium; 10% 
karnet na solarium, założenie rzęs 1:1
 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, Kaje-

tany. 10% ogólny zakres usług.
 Salon Fryzjerski Marzena:

ul. Główna 98, Rusiec. 15% ogólny 
zakres usług.
 Salon Piękności Eli: ul. Mszczo-

nowska 50K, Nadarzyn. 5% ogólny 
zakres usług.
 Centrum Depilacji Laserowej:

ul. Winogronowa 20, Rozalin.
10% depilacja laserowa, 15% foto-
odmładzanie, 15% terapia trądziku.

USŁUGI:
 Widok z Nieba: ul. Młochowska 

50, Rozalin. 5%, filmowanie i zdjęcia 
z powietrza jakość 4k, usługi dronem, 
10% sesje ślubne z powietrza.
 Center – Gaz Usługi Gazowe:

ul. Modra 10, Kajetany.
5% budowa instalacji gazowej.

Informacje gmInne
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 Family Company D.R. Zakrzewscy
Sp. z o.o.: ul. Zielonej Łąki 34, Nada-
rzyn. 8% na usługi księgowe.
 KDT Sp. z o.o.: ul. Grodziska 7, 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 inter-
netowe	8/512,	8% łącze interneto-
we	6/512.
 Serwis komputerowy Sławomir

Ossowski: ul. Błońska 62, Nadarzyn.
Montaż i serwis komputerów stacjo-
narnych 10%, serwis laptopów 5%.
 Majic Dekoracje,Wykończenia:

ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn.
10% farby dekoracyjne, farby antykoro-
zyjne, lakiery i impregnaty do drewna, 
100% porady malarskie.
 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 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 i rolety zewnętrzne, 10% siatki 
przeciw owadom.
 Suchy Badyl – Florystyka Artystyczna:

ul. Mszczonowska 79, Nadarzyn.
10% upominki; 5% świece; 10% kwiaty 
cięte; 5% kwiaty doniczkowe.
 „Mieszko”: ul.  Młochowska 50, 

Rozalin. 5% prace remontowo-wy-
kończeniowe, budowa domów, pra-
ce ziemne koparko-ładowarką, 10% 
alarmy i monitoringi.
 Best-Serw: ul. Młochowska 56, Ro-

zalin. 5% sieci komputerowe i serwis 
oraz dostawa sprzętu komputerowego; 

10% systemy monitoringu oraz syste-
my alarmowe.
 Dayton Motors Sp z o.o.:

ul. Średnia 5, 05–822 Milanówek.
10% naprawy mechaniczne, 5% części 
do napraw mechanicznych.
 PLJ Telcom s.c. Rusiec: al. Ka-

towicka 213. 20% światłowodowe 
internetowe przyłącze, 10% łącze 
światłowodowe	100/200	Mbps	oraz	
200/200	Mbps,	15% łącze światłowo-
dowe	300/300	Mbps.
 SART s.c. - AutoSpa: ul. Pruszkow-

ska 38, Nadarzyn. 5 % mycie i czysz-
czenie aut; autodetaling; polerowanie 
aut, pranie tapicerki.

EDUKACJA:
 Szkoła Muzyczna „Animato”:

ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nada-
rzyn. 5% wszystkie zajęcia muzyczne.
 Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”:

ul. Przemysłowa 68, Rozalin.
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.
 Przedszkole Niepubliczne 7 Kras-

noludków: al. Kasztanowa 88, Mło-
chów. 50% wpisowe; 5% czesne.
 Żłobek Happy: ul. Komorowska 71, 

Nadarzyn. 60% wpisowe; 8% czesne.

KULTURA, ROZRYWKA
I SPORT:

 Basen KAPRY w Pruszkowie:
bilet wstępu: pon. – pt. w godz. 6.30 
–16.00:	normalny	–	14	zł/godz. – cena 
po rabacie 10 zł/godz., ulgowy –	9	zł/
godz. po rabacie 6 zł/godz. Pon. – pt. 
w godz. 16.00–22.00 oraz w sob., niedz. 
i święta:	normalny	–	18	zł/godz. – cena 
po rabacie – 13 zł Ulgowy –	12	zł	/godz.,	
po rabacie – 8 zł/godz.
 Medincus: ul. Mokra 1, Kajetany.

10% hala sportowa: kręgle, korty: 
squash, tenis ziemny, boiska: piłka 
nożna, siatkówka i koszykówka. 10% 
rekreacja na powietrzu: jazda konna, 
boiska do piłki nożnej, siatkówki 
plażowej, tenis ziemny, boisko + 
sprzęt do gry w minigolfla, angiel-
ski	krykiet,	badminton/kometka/
indiaka, boccia. 5%	szkolenia/konfe-
rencje, 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 Nada-
rzyn. 50% wstęp na imprezy sportowe 
organizowane przez GLKS, 30% składki 
członkowskie, 5% obozy sportowe, za-
kup sprzętu sportowego w firmach bę-
dących 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.	5% rejs stażowo-szko-
leniowy dla 1 osoby, 8% rejs stażowo- 
szkoleniowy dla minimum 3 osób.
 Klub Karate Kyokushin Toshi:

SP w Ruścu, ul. Osiedlowa 72.
10% trening karate kyokushin,
10% treningi funkcjonalne.
 Katarzyna Klimczuk SEKCJA TRE-

NINGU FITNESS: treningi perso-
nalne i grupowe, turnusy sportowe 
i odchudzające, diety, zajęcia on-line 
oraz stacjonarne w 6 lokalizacjach. 
15% na 20 wejść na treningi grupowe. 

SKLEPY:
 PHU Pawilon: ul. Mszczonowska 8, 

Nadarzyn. 5% elektronarzędzia, pompy 
WQ, zestawy kluczy, skrzynki nas listy.
 Kwiaciarnia: pl. Poniatowskiego 43

Nadarzyn. 10 % na ogólny asortyment.
 Salon optyczny PERFECT VISION:

pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn. 
5 % okulary korekcyjne.
 KLASYKA, Centrum Mody:

al. Katowicka 51, lok. 107, Kajetany.
7 % odzież damska, galanteria, biżuteria.
 Artykuły Przemysłowe PAWILON:

ul.  Mszczonowska 8, Nadarzyn. 
5 % na wszystkie artykuły.
 Marmor Stone Tomasz Kos: al. Kra-

kowska 20, Janki. 5 % spieki i konglo-
meraty kwarcowe, granity i marmury, 
usługa montażu.

Referat Organizacyjny

Karta
Nadarzyniaka
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Karta Dużej Rodziny to system 
zniżek i dodatkowych upraw-
nień dla rodzin 3+ zarówno 
w instytucjach publicznych, jak 
i w firmach prywatnych. 

Komu przysługuje prawo do posia-
dania Karty Dużej Rodziny?

Od 1 stycznia 2019 r. prawo do po-
siadania Karty Dużej Rodziny przy-
sługuje wszystkim rodzicom oraz 
małżonkom rodziców, którzy mają 
lub mieli na utrzymaniu łącznie co 
najmniej troje dzieci. Przez rodzica 
rozumie się także rodzica zastępczego 
lub osobę prowadzącą rodzinny dom 
dziecka.

Prawo do Karty Dużej Rodziny 
przysługuje także dzieciom:
• w wieku do 18. roku życia,
• w wieku do 25. roku życia – w przy-

padku dzieci uczących się w szkole 
lub szkole wyższej,

• bez ograniczeń wiekowych w przy-
padku dzieci legitymujących się 
orzeczeniem o umiarkowanym lub 
znacznym stopniu niepełnospraw-
ności, ale tylko w przypadku, gdy 
w chwili składania wniosku w ro-
dzinie jest co najmniej troje dzieci 
spełniających powyższe warunki.

Dużej
Karta

Rodziny
W jaki sposób rodzic wykazuje, że 
miał na utrzymaniu łącznie co naj-
mniej troje dzieci?

Wypełniając wniosek o  przy-
znanie Karty Dużej Rodziny wnio-
skodawca podaje dane nie  tylko 
rodzica/małżonka	rodzica,	dla	któ-
rych wnioskuje o Kartę Dużej Ro-
dziny, ale wykazuje również dzieci. 
Jeżeli co najmniej troje dzieci spełnia 
warunki ustawy, może zaznaczyć 
na wniosku, że wnioskuje o przy-
znanie Karty również dla nich. Dla 
dziecka niespełniającego warun-
ków ustawy zaznacza się we wnio-
sku (4 strona wniosku) rolę osoby 
w rodzinie: „dziecko, które było 
na utrzymaniu	rodzica/rodziców	
lub małżonka rodzica, niespełnia-
jące obecnie warunków wskazanych 
w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. 
Dla takiego dziecka nie wnosi się 
o przyznanie Karty Dużej Rodzi-
ny. Nie należy wnosić o przyzna-
nie Karty Dużej Rodziny również 
dla dzieci spełniających warunki 
ustawy, jeżeli jest ich tylko dwoje 
lub mniej (np. w przypadku, gdy 
w rodzinie jest dwoje dzieci w wieku 
do 18. roku życia i dziecko w wieku 
20 lat, które nie uczy się w szkole lub 
szkole wyższej).

Kiedy można złożyć wniosek o wy-
danie karty?

W godzinach pracy urzędu gmi-
ny/miasta	lub	w ośrodku	pomocy	
społecznej, jeśli to ośrodek pomocy 
społecznej	został	przez	wójta/bur-
mistrza/prezydenta	upoważniony	do	
przyjmowania wniosków i wydawania 
Karty Dużej Rodziny.

Wniosek można również złożyć 
nie wychodząc z domu – elektro-
nicznie, za pośrednictwem Platformy 
Informacyjno-Usługowej Emp@tia. 
Ten sposób jest o wiele wygodniejszy 
i łatwiejszy, gdyż wniosek wypełniany 
jest przez system po wprowadzeniu 
odpowiedzi na umieszczone w kre-
atorze pytania.

Jak ubiegać się o Kartę elektroniczną?
Wniosek należy złożyć w gminie 

właściwej ze względu na miejsce za-
mieszkania bądź elektronicznie za 
pośrednictwem portalu Emp@tia. 
We wniosku należy zaznaczyć czy 
ubiega się o kartę tradycyjną, czy elek-
troniczną, czy o obie. Jeśli członek 
rodziny posiada już ważną Kartę i chce 
otrzymać tę kartę w drugiej formie 
(np. ma już kartę tradycyjną i chce 
otrzymać elektroniczną) należy zazna-
czyć jako rodzaj wniosku – wniosek 

GOPS NADARZYN
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o  przyznanie dodatkowej formy 
Karty Dużej Rodziny i  zaznaczyć 
wybraną formę karty. Ponadto 
w przypadku ubiegania się o Kartę 
elektroniczną wypełnia się załącznik 
ZKDR-04 – Informacja o osobach, 
które będą mogły wyświetlać kartę 
elektroniczną na swoich urządzeniach 
mobilnych, w którym podaje się dane 
niezbędne do przyznania karty w tej 
formie (adres poczty elektronicznej, 
numer telefonu komórkowego) oraz 
wskazuje się osoby, które będą mogły 
wizualizować kartę tego członka ro-
dziny – właściciela tej karty, rodzica 
lub małżonka rodzica. Wypełnienie 
załącznika ZKDR-04 nie jest koniecz-
ne, jeżeli wnioskodawca podał adresy 
e-mail i numery telefonów członków 
rodziny we wniosku oraz zaznaczył 
na ostatniej stronie wniosku oświad-
czenie dotyczące wyświetlania Kart.

Aby na urządzeniu rodziców były 
wyświetlane karty dzieci, należy podać 
ich dane (imię, nazwisko, data urodze-
nia, numer PESEL lub numer doku-
mentu potwierdzającego tożsamość 
w przypadku osób nieposiadających 
numeru PESEL). W załączniku ZKDR-
04 (Informacja o osobach, które będą 
mogły wyświetlać kartę elektroniczną 
na swoich urządzeniach mobilnych) 
rodzic lub małżonek rodzica może 
na swoim urządzeniu mobilnym wy-
świetlać następujące Karty:
1. swoją,
2. drugiego rodzica lub małżonka,
3. dzieci.

Dzieci na swoim urządzeniu mo-
bilnym mogą wyświetlać jedynie swo-
je Karty.
Czy Karta Dużej Rodziny przysłu-
guje pracującemu studentowi?

Karta przysługuje pracującemu 
studentowi, bez względu na rodzaj 
studiów (licencjackie, magisterskie, 
jednolite, doktoranckie, dzienne, wie-
czorowe, zaoczne), pozostającemu 
na utrzymaniu rodziców.

Czym różni się ogólnopolska Karta 
Dużej Rodziny od tej lokalnej?

Ogólnopolska Karty Dużej Rodziny 
jest przyznawana wszystkim upraw-
nionym, zamieszkującym w Polsce, 

bez względu na to, w której gminie 
mieszkają. Tylko sam akt złożenia 
wniosku o Kartę jest ograniczony do 
gminy zamieszkania, aby mieszkańcy 
mogli jak najbliżej załatwić tę spra-
wę administracyjną. Ogólnopolska 
Karta Dużej Rodziny upoważnia do 
korzystania ze zniżek na terenie całego 
kraju, a nie tylko w obrębie gminy.

Czy rodzinom, w których znajdują 
się osoby niepełnosprawne przysłu-
gują dodatkowe zniżki?

Zniżki, do których uprawnia Kar-
ta Dużej Rodziny, na ogół przysłu-
gują każdemu członkowi rodziny 

w jednakowym wymiarze. Może się 
jednak zdarzyć, że instytucja lub fir-
ma, która oferuje zniżki, przyznaje je 
dzieciom lub osobom niepełnospraw-
nym dodatkowo w preferencyjnym 
wymiarze.

Co w sytuacji, gdy członkowie rodzi-
ny wielodzietnej mają różne miejsca 
zamieszkania?

Jeżeli członkowie rodziny wielo-
dzietnej mają miejsca zamieszkania 
w różnych gminach, wówczas, każdy 
z  nich składa wniosek w  gminie 
właściwej dla swojego miejsca za-
mieszkania, podając jednocześnie 

Sekcja Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie 
w związku z licznymi pomyłkami zwraca się z prośbą, aby osoby składające 
wnioski na nowy okres świadczeniowy o świadczenie 500+ obowiązujący 
od 1 czerwca 2021 r. podczas wypełniania wniosku w formie elektronicznej 
wybierały	okres	świadczeniowy	2021/2022.

Dużej
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Oferta Punktu Konsultacyjnego 2021 r. Marzec 2021
(GKRPA w Nadarzynie, wejście od strony Ronda Armii Krajowej. Porady udzielane są bezpłatnie.

Krystyna Masłowska – pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień
Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych

CZWARTKI –
Uwaga zmiana: od mar-
ca 2021 Komisja peł-
ni dyżury
w czwartki.

16.15–18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym 
w dniach i godzinach przyjęć
tel. (22) 729 82 74
lub w GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny
„Ognisko Tęcza” (pon.-pt. 9.00–17.00)
tel. (22) 739 73 11

Psycholog środy
piątki

17.00–19.30
11.30–14.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym 
w dniach i godzinach przyjęć
tel. (22) 729 82 74

Psycholog dziecięcy 13.03.2021 r. (sobota)
godz. 10.00; godz. 14.00
27.03.2021 r. (sobota)
godz. 10.00; godz. 14.00

Godz. do ustalenia 
podczas zapisu.

W GOPS Sekcja Wsparcia Rodziny
„Ognisko Tęcza”
tel. (22) 739 73 11
pon.- piątek 9.00–17.00

Psychoterapeuta,
specjalista ds. przeciw-
działania przemocy 
w rodzinie, mediator

piątki 16.00–19.30

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

Prawnik wtorki

Od 16.15
Po wcześniejszym 
umówieniu się 
telefonicznym.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20 w. 180, 181.
pon. 9.00–17.00
wt.-czw. 8.00–16.00
pt. 8.00–15.00

dane pozostałych członków rodziny 
(chyba że dane pozostałych członków 
rodziny wielodzietnej zawarte są już 
w systemie, za pomocą którego gmina 
zamawia Karty Dużej Rodziny). Zatem, 
np. w sytuacji, gdy rodzic trojga dzieci, 
które mieszkają w innej gminie, złoży 
wniosek o przyznanie mu Karty Du-
żej Rodziny i we wniosku tym wskaże 
swoje dzieci, wówczas gmina właściwa 
dla zamieszkania tego rodzica powinna 
zamówić wydruk Karty Dużej Rodziny 
dla tego rodzica i nie zamawiać wydru-
ku Kart Dużej Rodziny dla jego dzieci.

Ile czasu ma gmina na rozpatrzenie 
wniosku o przyznanie Karty Dużej 
Rodziny?

Co  do zasady gmina powinna 
rozpatrzyć wniosek niezwłocznie. 
Załatwienie sprawy wymagającej 
postępowania wyjaśniającego powin-
no nastąpić nie później niż w ciągu 

miesiąca, a sprawy szczególnie skom-
plikowanej – nie później niż w ciągu 
dwóch miesięcy. Gmina po rozpa-
trzeniu wniosku zamawia wydruk 
Karty Dużej Rodziny, a następnie 
czeka na dostarczenie gotowej Karty.

Jak długo czeka się na Kartę Dużej 
Rodziny w wersji elektronicznej 
aplikacji?

W przypadku elektronicznej Karty 
dane autoryzacyjne dotyczące apli-
kacji mKDR zostaną przekazane za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 
oraz SMS na podany we wniosku adres 
e-mail i numer telefonu polskiego 
operatora w przeciągu doby od roz-
patrzenia przez gminę wniosku w SI 
KDR i przekazania zestawu danych 
niezbędnych do personalizacji Kar-
ty do producenta aplikacji mKDR. 
Na adres poczty elektronicznej zo-
stanie wysłany link zawierający adres 

do ściągnięcia aplikacji mKDR oraz 
numer Karty Dużej Rodziny, a za 
pośrednictwem SMS zostanie prze-
słane hasło jednorazowe do aplikacji 
mKDR, które trzeba będzie zmienić 
przy pierwszym logowaniu. W wia-
domości SMS nie jest przekazywany 
numer Karty lecz jej ostanie cyfry (po-
dobnie jak w przypadku operacji ban-
kowych). Jeżeli rodzic zawnioskował 
o wyświetlanie na swoim smartfo-
nie Kart dzieci, otrzyma tyle danych 
autoryzacyjnych, dla ilu osób podał 
swój numer telefonu na załączniku 
ZKDR-04 do wniosku o przyznanie 
Karty Dużej Rodziny.

Wyszukiwarka partnerów KDR:
https://empatia.mpips.gov.pl/web/
piu/kdr

Sekcja Świadczeń GOPS 
w Nadarzynie
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TERAPIA MA SŁUŻYĆ ŻYCIU, A NIE 
ZOSTAWAĆ JEDYNIE TERAPIĄ….

Terapia jest pomostem pomiędzy 
człowiekiem (podopiecznym) a świa-
tem realnym.

Wskazane i zamierzone jest przej-
ście od terapii do dalszych aktywności 
takich jak drama, teatr, kształtowanie 
i rozwijanie u dzieci ich talentów i umie-
jętności…, a nie pozostawanie jedynie 
w szkolnych, warsztatowych wymaga-
niach. U dzieci starszych to przejście 
w bardziej efektywny i radosny sposób 
do przygotowania do życia i do pracy…

Projekt
„Zajęcia sportowo rekreacyjne 
dla podopiecznych Stowarzy-
szenia „Szlakiem Tęczy”

realizowany przez Stowarzyszenie 
na  Rzecz Dzieci i  Osób z  Niepeł-
nosprawnością „Szlakiem Tęczy”, 
z dotacji Fundacji PZU (w terminie 
od 25.05.2020 r. do 26.02.2021 r.), wpisu-
je się w programy Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO) na rzecz osób niepeł-
nosprawnych. Inicjatywa ma szczególną 
wartość w okresie pandemii COVID-19, 
gdzie rozwiązania dedykowane osobom 
niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz 
prawnym opiekunom są ułatwieniem 
codziennego funkcjonowania w tej 
grupie naszego społeczeństwa.

Wspieranie projektów dedykowa-
nych Osobom Niepełnosprawnym i ich 
Rodzinom to ważna misja, która po-
zwala na podjęcie walki o lepsze jutro, 
samodzielność, uśmiech i przełama-
nie stereotypowych przekonań oraz 
budowanie świadomości społecznej, 
że NIEPEŁNOSPRAWNI są częścią 
naszej rzeczywistości i należą im się – 
SZACUNEK i GODNE ŹYCIE.

Organizator przedsięwzięcia staran-
nie dobrał zespół terapeutów zarówno 
pod	względem	specjalizacji/doświad-
czenia, jak i potrzeb podopiecznych 
zakwalifikowanych do projektu. Tak 
utworzone relacje wzajemnie na siebie 
działają, co daje szanse na osiągnięcie 
postępu w rozwoju motorycznym, 
psychicznym i społecznym. Działania 
te ograniczają istniejące dysfunkcje, 
a wszechstronna rehabilitacja prowa-
dzi do eliminowania niepełnospraw-
ności społeczno-rodzinnej.

Do projektu zakwalifikowano dzieci 
i młodzież z niepełnosprawnością 
ruchowo-intelektualną oraz z utrwalo-
nymi wadami postawy. Tak różnorod-
ne potrzeby wymagają od terapeutów 
nawiązania pozytywnego kontaktu 
emocjonalnego z podopiecznymi i ich 
rodzinami, których obecność i włą-
czanie się w proces usprawniania jest 
podstawą sukcesu w naszych działa-
niach. Dlatego istotna jest różnorod-
ność form pracy, dostosowanie do 
indywidualnych potrzeb i możliwości 

podopiecznego oraz systematyczna 
modyfikacja programu w zależności 
od zmian zachodzących w rozwoju 
psychoruchowej sprawności w toku 
procesu usprawniania.

Podopieczni Stowarzyszenia „Szla-
kiem Tęczy”, którzy objęci są dzia-
łaniami terapeutycznymi w ramach 
tegoż projektu to niezwykłe osoby. 
Charakteryzuje je różnorodność w za-
kresie możliwości funkcjonowania 
społecznego, oddziaływania na siebie 
i otoczenie, stan zdrowia, wiek, do-
świadczenie. Mają własne pragnienia, 
potrzeby, marzenia, ale i bariery, które 
stoją na drodze do osiągnięcia celu.

Każdy z terapeutów współpracu-
jących w projekcie również wnosi 
w relacje z podopiecznymi cząstkę 
siebie, swojego doświadczenia. Po-
siada strategię postępowania, dzieli 
się technikami pracy, uczy, modeluje 
profile zachowań właściwych do osiąg-
nięcia wytyczonych celów.

Podopieczni i terapeuci wspólnie 
tworzą tandem. Działają, tworzą, 

Zajęcia sportowo-rekreacyjne 
dla podopiecznych 

Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy”
Nowy projekt, który realizujemy dzięki dotacji 

Fundacji PZU.
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kreują nową rzeczywistość. Podopiecz-
ni wraz z rodzinami wkładają olbrzymi 
wysiłek w to, aby to czego uczą się 
na zajęciach móc wdrożyć w codzienne 
życie. Borykają się z wieloma trudnoś-
ciami, ale poprzez realizację projektu 
odczuwają, że nie są sami.

Ta świadomość bardzo często mo-
tywuje ich do podejmowania wal-
ki o lepsze jutro, o samodzielność, 
uśmiech, kolejny krok do realizacji 
niby małych, ale jakże istotnych celów.

Budują siebie. Stają się odpowie-
dzialni za swoje starania i swój sukces.

Mają wsparcie i są wsparciem.

Interdyscyplinarny zespół terapeutów 
poprzez oddziaływania terapeutyczne 

wspomaga, uczy jak wyrażać siebie, 
swoje potrzeby i mobilizuje do sy-
stematycznego wdrażania narzędzi 
i  technik w  codzienne zmaganie 
o nadzieję.

Terapeuta słucha. Wspiera. Wierzy. 
Jest blisko…

Aby wyżej opisane sprawy mogły się 
zadziać, musi się zejść w jednym punk-
cie kilka elementów:
• po pierwsze, dobrze przemyślany 

i napisany projekt,
• po drugie, otrzymanie wymaganego 

wsparcia finansowego,
• po trzecie, zgrany i profesjonalny 

zespół terapeutów, który wie jak 
wykonać powierzone mu zadanie.

Stowarzyszeniu „Szlakiem Tęczy” 
udało się wszystkie te trzy elemen-
ty połączyć w całość. Mamy w tym 
projekcie wyjątkowo zgrany i profe-
sjonalny zespół terapeutów, w skład 
którego wchodzą: psycholog, pedagog, 
neurologopedzi i fizjoterapeuci.

Prawdą jest, że aby ogarnąć wszyst-
kie potrzeby terapeutyczne i reha-
bilitacyjne naszych podopiecznych 
potrzebna jest dużo wyższa kwota 
dotacji, ale dzięki tej, którą otrzy-
maliśmy od Fundacji PZU udało się 
objąć minimalną niezbędną terapią 
wszystkich naszych podopiecznych.

Dziękujemy bardzo.

Stowarzyszenie „Szlakiem Tęczy”

W dniu 17 lutego 2021 roku odbyło się 
spotkanie dotyczące realizacji progra-
mów profilaktycznych oraz wyznacze-
nia priorytetów na 2021 rok w ramach 
IX Nadarzyńskich Dni Profilaktyki 
i Zdrowego Stylu Życia.

W spotkaniu uczestniczyli Dariusz 
Zwoliński – Wójt Gminy Nadarzyn, 
Edyta Gawrońska – Sekretarz Gmi-
ny, Maria Aleksińska – Dyrektor 
Gminnego Zespołu Oświatowego, 
Krystyna Masłowska – Pełnomocnik 
Wójta ds. Uzależnień Agata Sierpu-
towska – Przewodnicząca Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, Magdalena Kwiat-
kowska – Przewodnicząca Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie, Grażyna 
Wojda – Kierownik Sekcji Pomocy 
Środowiskowej oraz przedstawiciele 
placówek oświatowych – pedagodzy 
i psycholodzy.

Podsumowano działania w ramach 
VIII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki 
oraz przedstawiono ofertę Punktu 
Konsultacyjnego, w którym miesz-
kańcom  gminy Nadarzyn udzielane 

są, bezpłatnie, porady specjalistów 
(psychologa, psychologa dziecięcego, 
psychoterapeuty, specjalisty ds. prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie, 
mediatora, prawnika).

Ponadto przekazano informacje nt.: 
pomocy dla rodzin w ramach progra-
mu „Posiłek w szkole i w domu na lata 
2019–2023”; programu edukacyjnego 
„Promowanie zdrowia psychicznego 
wśród mieszkańców Mazowsza”; Pro-
gramu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie na lata 2021–2027; zmian 

Spotkanie z przedstawicielami
placówek oświatowych

w Ustawie o przeciwdziałaniu prze-
mocy i Ustawie o Policji.

Przedstawiciele szkół otrzymali 
m.in. publikacje dotyczące profilaktyki 
społecznej i pomocy przedmedycznej.

Realizacja działań profilaktycznych 
poprzedzona jest zawsze merytorycz-
nym spotkaniem i także w tym roku 
podczas dyskusji wyłoniono kierunki 
pracy wychowawczo-profilaktycznej, 
z uwzględnieniem ograniczeń wynikają-
cych z obowiązującego stanu pandemii.

Krystyna Masłowska
Pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień

GOPS NADARZYN
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Trening Umiejętności Rodzicielskich kierujemy do rodziców, 
którzy pragną nie tylko mocniej cieszyć się z bycia rodzicem, ale 
również zmieniać się i rozwijać oraz współpracować ze swoimi 
dziećmi.

Uczestnictwo w programie wesprze rodzica w:

	komunikacji z dzieckiem,

	rozpoznawaniu uczuć,

	budowaniu relacji w rodzinie,

	oraz wyznaczaniu granic.

Ponadto podczas Treningu Umiejętności Rodzicielskich rodzice 
będą mogli zdobyć nowe umiejętności z rękodzieła, które w przy-
szłości mogą być jedną z możliwości wspólnego spędzania czasu.

Zajęcia poprowadzą:

Marzena Latoszek – wychowawca w Placówce Wsparcia Dzienne-
go „Ognisko Tęcza” i asystent rodziny w GOPS. Od 22 lat pracuje 
z dziećmi. Ukończyła liczne kursy pedagogiczne i psycholo-
giczne z zakresu psychologii dziecka, emocji i relacji. Instruktor 
terapii zajęciowej, rękodzieła artystycznego. Instruktor Treningu 
Umiejętności Społecznych.

Martyna Szwed – psycholog, wychowawca w Placówce Wsparcia 
Dziennego „Ognisko Tęcza” w GOPS. Pasjonatka psychologii 
osobowości, instruktor Treningu Umiejętności Społecznych. 
Posiada sześcioletnie doświadczenie w pracy z rodzinami.
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reklamy



  
więcej informacji na stronie  

www.nok.pl/wiadomosci-nadarzynskie

Zareklamuj się 
w Wiadomościach Nadarzyńskich



Kancelaria parafialna w dni powszednie czynna codziennie:
rano pon.– sob. 8.00–9.00

po południu: pon. – pt. 16.30–17.30.
Tel. 22 739 76 20 Proboszcz Parafii

pw. św. Klemensa w Nadarzynie 
ks. Andrzej Wieczorek

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

11 lutego obchodziliśmy Światowy Dzień Chorego – święto 
ustanowione przez papieża Jana Pawła II

W naszej gminie, podobnie jak w ubiegłych latach, obchody Dnia 
Chorego rozpoczęły się Mszą św. odprawioną w intencji chorych w na-
darzyńskim kościele. Następnie w domu parafialnym, z zachowaniem 
reżimu sanitarnego, odbyło się spotkanie, podczas którego rozdano 
drobne upominki. Nieobecnym dowieźli je organizatorzy. W zestawie 
znalazły się m.in. maseczki, ulotki informacyjne oraz wiosenny kwiatek, 
i jak przystało na tłusty czwartek, który wypadał tego dnia – pączek.

To święto, które ma zwrócić uwagę zarówno na osoby chore, jak 
i na te, które się nimi opiekują. Pamiętajmy o nich. Szczególnie teraz, 
w dobie pandemii i ograniczeń z nią związanych, potrzebują szczególnej 
troski i uwagi. Wszystkim zmagającym się z chorobą życzymy zdrowia, 
wytrwałości i sił do walki, a opiekunom składamy wyrazy wdzięczności 
i szacunku.

Organizatorzy: GOPS, Caritas, parafia pw. św. Klemensa w Nadarzynie, 
GKRPA, UG Nadarzyn

„Tyle wart jest nasz rok, ile zdołaliśmy okazać
ludziom serca, bliskości, współczucia, dobroci
i pociechy.” Kardynał Stefan Wyszyński
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Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

Czy  wiecie, że prawie 75% 
użytkowników naszej biblio-
teki to kobiety? Nasz zespół 
również w większości jest dam-
ski. Zatem, wybaczcie Panowie, 
BIBLIOTEKA JEST KOBIETĄ.

A czego pragną kobiety? Jeśli chodzi 
o nasze Czytelniczki to nie wiemy. 
Wiemy za to, o czym marzą i do czego 
dążą bohaterki naszych książek. Pod-
różują, kochają, biją rekordy i docie-
rają na krańce świata. W codziennym 
życiu podejmują masę decyzji i zasta-
nawiają się co wypada. Interesują się 
pięknem świata, polityką i rozwojem 
osobistym. Z pewnością znajdziecie 
wiele historii, które zainspirują Was 
do działania.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury

Gramy
z głową i wygrywamy!!!

Nadarzyński Sztab WOŚP 
mający siedzibę w Nadarzyń-
skim Ośrodku Kultury zebrał 
39 433,82 PLN + waluta obca!

W tym:
24615,92 – kwota z puszek wolon- 
tariuszy,
3681,00 – kwota ze sztabowych pu-
szek stacjonarnych,
4711,00 – eSkarbonka sztabu 
Nadarzyn
2691,00 – eSkarbonka wolontariuszy,
3734,90 – aukcje allegro.

Zebrane środki posłużą jako pomoc 
w zakresie zakupu specjalistycznego 
wyposażenia dla laryngologii, otola-
ryngologii i diagnostyki głowy.

Sztab nr 275 Nadarzyn składa ser-
deczne podziękowania wszystkim za-
angażowanym w 29 Finał Wielkiej 
Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Szczególne podziękowania na-
leżą się:
– 30 kwestującym Wolontariuszom
– ich Opiekunom – Rodzicom i Na-

uczycielom (z Liceum Ogólno-
kształcącego w Nadarzynie oraz 
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie),

– Darczyńcom przedmiotów przeka-
zanych na licytację allegro WOŚP,

– Panu Mirosławowi Chilmanowiczo-
wi, Orkiestrze Dętej OSP Nadarzyn, 
i zespołowi NOK Pęd Band pod 
kierownictwem Marka Rejnowicza 
za świetne koncerty online,

– Panu Romanowi Ćwiertniewiczo-
wi – iTv Nadarzyn,

– firmom i  instytucjom: Antonia 
Studio Florystyczne, Suchy Badyl 
Florystyka Artystyczna, Pizzeria 
„Czerwony Piec”, Kociołek, Cukier-
nia WZ, Biblioteka Publiczna Gmi-
ny Nadarzyn, Biblioteka Publiczna 
Gminy Nadarzyn – filia Młochów, 
za wystawienie sztabowej puszki 
stacjonarnej.

– Mieszkańcom gminy Nadarzyn za 
hojne datki i udział w licytacji,

– Policji z Nadarzyna,
– Pracownikom NOK.

Cieszę się, że mimo trudnej sytuacji 
Finał odbył się i jak co roku mogliśmy 
dołączyć do tej szczytnej akcji i bez-
interesownie ofiarować dobro.

Jesteście WSPANIALI! Do zobacze-
nia za rok!

Monika Mazurek
Szefowa Sztabu WOŚP 

w Nadarzynie

Kultura
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W poprzedniej części artykułu 
skupiłam się na „klasycznym” 
net arcie. W tej chcę napisać 
o tym, jak na sztukę Sieci wpły-
nęły media społecznościowe, 
czyli opowiedzieć o tym, co 
zapewne dobrze znacie – me-
mach i remiksie.

Wydaje się, że fascynacja Internetem 
w kontekście tworzenia form, które 
nie miałyby szans zaistnieć poza Siecią 
trochę już przebrzmiała. Dziś chodzi 
przede	wszystkim	o przekaz	lub/i au-
toekspresję. I o to, by nawiązać kontakt 
z odbiorcą. Nawet jeśli miałby się on 
ograniczyć do lajków pod memem. No 
i żeby dzieło jak najszerzej się rozeszło. 
A Sieć, zwłaszcza portale społecznoś-
ciowe, znakomicie się do tego nadają. 
Być może dlatego szczególną popular-
ność zdobyły zjawiska takie jak remiks 
czy mem. Nie bez znaczenia jest za-
pewne fakt, że tworzenie ich (w sensie 
technicznym) nie przysparza zwykle 
specjalnych trudności. Zwłaszcza, że 
Internet usłużnie podsuwa wspar-
cie, choćby w postaci generatorów 
memów. W ten sposób net art staje 
się bardziej dostępny, zarówno dla 
odbiorców, jak i twórców, niezależnie 
od tego, jak bardzo krzywilibyśmy 
nosy na niektóre z tych prac, odma-
wiając im jakiegokolwiek net arty-
zmu. A niszową net-twórczość coraz 
częściej zastępują dzieła internetowej 
pop kultury.

Remiks
Wedle Lawrence’a Lessinga (twórcy 

pojęcia „kultura remiksu”) „remiks 
polega na wykorzystaniu istniejących 
już utworów (z różnych dziedzin, 
głównie sztuk plastycznych, muzy-
ki, literatury) i połączeniu ich w taki 

sposób, by powstał nowy utwór.”1 Ko-
rzenie tego zjawiska sięgają… m.in. 
kultury hip-hopu (kwestia samplo-
wania, czyli korzystania we własnej 
twórczości z fragmentów nagrań in-
nych utworów), a także – jak uważa 
Ewa Wójtowicz – dadaizmu (zwłaszcza 
fotomontaży) i neodadaizmu (przykła-
dem mogą być niektóre dzieła Roberta 
Rauschenberga). Skojarzenie z „Moną 
Lisą z wąsami” Marcela Duchampa 
(również związanego z dadaizmem) 
też jest jak najbardziej na miejscu. 
Zwłaszcza, gdy jako przykład kultury 
remiksu przywołamy facebookowy 
fanpage „Sztuczne fiołki”, który rów-
nież korzysta ze słynnych dzieł ma-
larstwa, po to jednak, by komentować 
otaczającą nas rzeczywistość. O tym, 
jak bardzo jest to nośne świadczy 
223 363 fanów na Facebooku.

Memy
Czym jest mem, nie trzeba tłuma-

czyć (większość użytkowników Inter-
netu wyczuwa to niemal intuicyjnie). 
Zwłaszcza, że stworzenie definicji tego 
zjawiska, wbrew pozorom, nie jest 
łatwe, biorąc pod uwagę jak różnorod-
ne przyjmuje formy i jak wiele pełni 
funkcji. Jak pisze Marta Juza „Pojęcia 
‘memy internetowe’ używa się najczęś-
ciej na określenie pewnych rodzajów 
informacji rozpowszechnianych przez 
użytkowników Internetu pomiędzy 
sobą. Tymi informacjami mogą być 
zdjęcia, filmy (najczęściej krótkie), 
teledyski, grafiki, teksty, cytaty, anima-
cje oraz rozmaite ich połączenia (np. 
zdjęcie z podpisem). Internauci roz-
syłają je do innych osób bezpośrednio 
lub też umieszczają w przeznaczonych 

1. Dominika Agata Myślak, Martyna Małgorzata 
Siudak Internetowi artyści i ich twórczość (nie tyl-
ko) w Sieci, Wydział Humanistyczny, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

do tego celu portalach, na forach in-
ternetowych czy w serwisach społecz-
nościowych, gdzie są one dostępne dla 
innych użytkowników.”2 Żeby oddać 
pełnię zjawiska dodam, że mem może 
być remiksem, remiks memem, czy 
nawet „postmemem” - nawiązując do 
samopisu zamieszczonego na facebo-
okowej stronie „Sztucznych fiołków” 
(„sztuczno-historyczny postmemicz-
ny magazyn komiczno-tragiczny”3). 
Może mieć charakter w pełni autorski 
bądź bazować na dostępnych w Sieci 
szablonach.

„Klasyka” i nowoczesność w Sieci
Niejednokrotnie pod względem for-

my te nowsze zjawiska są bardziej „tra-
dycyjne” od dawnych „klasycznych” 
dzieł net artu. Obrazkowy mem czy 
remiks bez problemu można wydru-
kować i powiesić na wystawie (i takie 
wystawy miały już miejsce). Można 
też „przeflancować” go do tradycyj-
nych (np. papierowych) mediów, co 
również wielokrotnie się zdarzało. 
Rzecz w tym, że mem zostaje memem 
w chwili, gdy zaczynamy go powielać 
(nazwa pochodzi od greckiego mime-
sis – naśladownictwo). Niezależnie 
od tego, jak dobrze poczuje się na pa-
pierze, jego pierwotnym środowiskiem 
„życia” i „namnażania” jest Internet. 
Biologiczne porównania są tu jak naj-
bardziej na miejscu. Jak można prze-
czytać na Wikipedii: „[t]ermin [mem] 
został wprowadzony przez biologa Ri-
charda Dawkinsa w książce Samolubny 
gen jako przykład replikatora innego 
niż gen. Nie definiował on wprost, 
czym jest mem, a jedynie wskazywał 

2. Marta Juza, Memy internetowe – tworzenie, roz-
powszechnianie, znaczenie społeczne, „Studia Me-
dioznawcze” 2013, nr 4, s. 49
3.	 https://www.facebook.com/SztuczneFiolki/about/ 
?ref=page_internal

Pora na net art (część II)
Galeria 51 m2
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przykłady: melodie, idee, fasony 
ubrań. Wskazywał za to na sposób 
jego rozpowszechniania się w puli 
memowej. Podobnie jak geny rozprze-
strzeniają się między organizmami 

(ciałami) za pomocą gamet, tak memy 
rozprzestrzeniają się między mózgami 
za pomocą naśladownictwa.”4 W przy-
padku internetowych memów nośni-
kiem jest Sieć.

Las art (albo totem art) czyli 
akcja „chłopek”

Poznajcie go. To rozweselacz mo-
ich porannych spacerów. Na zdjęciu 
w pandemicznym anturażu i fanta-
zyjnie skomponowanej garderobie. 
Wąsacz (choć nie zawsze nosił wąsy) 
w przeciwsłonecznych okularach (bla-
dym, zimowym świtem), damskim 
kapeluszu i maseczce. Co prawda 
zasłania ona tylko czubek nosa, ale 
takiego uśmiechu żadna maseczka 
nie jest w stanie ukryć. Nie mam po-
jęcia, kto pierwszy wpadł na pomysł, 
by zamienić kołek przy leśnej drodze 
w sympatycznego ludka (czy może 
raczej mazowiecki totem). Nie wiem, 
kto później dbał o jego garderobiane 
metamorfozy. Ale uwielbiam to dzieło 
anonimowych twórców las artu.

A może już go znacie? Może i was 
rozwesela podczas wypadów do lasu? 
Pewnego dnia ucięłam sobie poga-
wędkę z sympatyczną panią, którą 
już po raz kolejny mijałam podczas 
spaceru. Okazało się, że trasę jej wę-
drówek z kijkami wyznacza „chłopek”, 
na zasadzie do „chłopka” i z powro-
tem. Dla niej też był znaczący (do-
słownie i w przenośni). Więc może 
i wy macie jakieś doświadczenia z nim 
związane? Może i wy go uwielbiacie? 
Może uwieczniliście na zdjęciach jego 
poprzednie wcielenia? Jeżeli tak:
– prześlijcie nam zdjęcia „chłopka” 

na adres: konkursy@nok.pl
–	 lub/i opowieści	o nim.

Będziemy je publikować na blo-
gu Galerii 51 m2. A jeśli sytuacja 
na to pozwoli, przygotujemy wystawę.

Dorota Suwalska

14 marca 2020  r. o  godz. 13.00 
(tuż po Salonie Poezji) zapraszamy 
na uroczyste zakończenie wystawy 
Olgi Cieślak „Natura i Batiki”.

Będzie nam miło spotkać się z Pań-
stwem po długim „zamrożeniu”.

Od 15 marca zapraszamy na wy-
stawę prac uczestników XX Gmin-
nego Konkursu Plastycznego 
EKO-„Pisanka i Palma”.

Szczegóły o konkursie znajdą Pań-
stwo na naszej stronie internetowej 
www.nok.pl

4.	 https://pl.wikipedia.org/wiki/Mem#cite_note-
-CITEREFDawkins1996266–1

Wszystkich chętnych, niezależ-
nie od tego, czy wolą „klasykę” net 
artu czy bardziej współczesne formy, 
zapraszamy do organizowanego przez 
Nadarzyński Ośrodek Kultury Kon-
kursu „Czas na net art”. Wszystkie in-
formacje znajdziecie na stronie NOK 
(www.nok.pl) w zakładce Konkursy.

Dorota Suwalska
Pisząc artykuł (cz. I i II) korzystałam m.in. z:
– Ewa Wójtowicz „Net art: sztuka wobec interak-

tywności” – https://www.techsty.art.pl/magazyn/
net-art-sztuka-wobec-interaktywnosci.htm

– Dominika Agata Myślak, Martyna Małgorza-
ta Siudak Wydział „Internetowi artyści i ich 
twórczość (nie tylko) w Sieci” – http://uwm.
edu.pl/mkks/wp-content/uploads/05_Myslak-
-DA_Siudak-MM.pdf

– https://pl.wikipedia.org/wiki/Sztuka_Internetu
– https://mocak.pl/net-art-pl
– https://wrocenter.pl/pl/net-art/
– Sebastian Suder „Net Art sztuką przy-

szłości” – https://kulturoteka.tumblr.com/
post/45184519505/net-art-sztuk%C4%85-
-przysz%C5%82o%C5%9Bci

– https://nck.krakow.pl/net-art/
– https://pl.wikipedia.org/wiki/Marta_Frej
– http://www.medienkunstnetz.de/works/

on-translation/
– https://www.amazon.com/Antoni-Muntadas- 

-Translation/dp/8495951274
– Marta Juza „Memy internetowe – tworzenie, roz-

powszechnianie,	znaczenie	społeczne”	-	https://
studiamedioznawcze.pl/Numery/2013_4_55/
juza.pdf

–	 https://www.facebook.com/SztuczneFiolki

Wystawy

Kultura
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Gminny Ludowy Klub Sportowy

Zespół kadetek trenera Michała 
Jagusiaka rozpoczął nowy rok suk-
cesem, tj. awansem do I ligi.

Swój pierwszy mecz barażowy z Ra-
domką Radom, rozegrany 28 stycz-
nia, kadetki zakończyły sukcesem 
z wynikiem 3:1 (25:17, 25:15, 21:25, 
25:17). Kolejny mecz z tym zespołem 
był równie udany dla naszych kade-
tek, które wygrały 3:1 (25:18, 25:19, 
23:25, 25:19).

Druga runda play off to walka po-
między nadarzyniankami, a NIKE 
Ostrołęka. Pierwszy mecz w Nada-
rzynie zakończył się wygraną nasze-
go zespołu 3:1 (25:23, 21:25, 25:23, 
25:20). Drugi mecz w Ostrołęce poka-
zał ogromną wolę walki obu zespołów. 
Ostatecznie wygrały przeciwniczki 
3:2 (20:25, 18:25, 25:11, 25:21, 15:10).

W sobotę 13 lutego oraz w ponie-
działek 15 lutego kadetki stoczyły 

Awans do I ligi zespołu kadetek
walkę z NOSiR Nowy Dwór Mazo-
wiecki – stawką był awans do fina-
łu Mistrzostw Mazowsza Kadetek! 
Niestety tym razem nie udało się… 

Gratulujemy awansu przeciwniczkom 
z Nowego Dworu Mazowieckiego. 
Nasz zespół zajął 5 miejsce na Ma-
zowszu. Gratulacje
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Młodziczki w Finale 
Mistrzostw Mazowsza
W weekend 23–24 stycznia w Nadarzynie odbył się ostatni turniej ligowy 
młodziczek. Ku zadowoleniu, zawodniczki GLKS Nadarzyn, prowadzone przez 
trenerkę Anetę Krzemińską, zakończyły weekend bezpośrednim awansem do 
finału wojewódzkiego.

W turnieju młodziczki zajęły trzecie miejsce, lecz w całym cyklu eliminacyj-
nym drugie, co dało bezpośredni awans do Turnieju Finałowego Mistrzostw 
Mazowsza Młodziczek, który odbędzie się w dniach 6–7 marca w Nadarzy-

nie pod patronatem Wój-
ta Gminy Nadarzyn oraz 
Starosty Pruszkowskiego.
Skład zespołu młodziczek: 
Aleksandra Kierzkowska, 
Zuzanna Moczulska, Mag-
dalena Jureńczyk, Natalia 
Struzik, Karolina Białek, 
Liliana Duczek, Amelia 
Lasota, Zuzanna Szczęsna, 
Kaja Rostkowska, Aleksan-
dra Pruchniewicz, Alek-
sandra Rybarczyk, Barbara 
Basińska.

Czy wiesz, że kolarstwo upra-
wiają też Panie?

Większość najbardziej znanych wy-
ścigów kolarskich ma swój odpowied-
nik w wydaniu damskim, np. Giro 
Rosa jako odpowiednik Giro d’Italia.

Również w naszym kraju znaj-
dziemy zawodniczki ze światowy-
mi sukcesami, takie jak dwukrotna 
medalistka Igrzysk Olimpijskich 
Maja Włoszczowska, medalistki 
Mistrzostw Europy Kasia Niewia-
doma, Ula Łoś i wiele innych, które 
codziennie trenują na szosach, torach 
bądź w górach.

W szeregach UKS KOLARZ Nada-
rzyn mamy 4 zawodniczki trenujące 
na równi z ich kolegami (a nawet 
czasem mocniej). Są twarde, silne 
i z dużym zaangażowaniem podcho-
dzą do swojej pracy.

Zapraszamy więc do wspólnej przy-
gody, nie tylko chłopców, ale i wszyst-
kie dziewczyny, które jak Zuza, Zosia, 
Pola i Zosia, chcą zwyciężać.

E-mail: uksnadarzyn@gmail.com
Fot. i tekst: UKS Kolarz

Minisiatkówka
Za nami pierwszy z 3 turniejów zaplanowanych przed startem w turnieju 
Kinder. 13 lutego do Grodziska Mazowieckiego udało się 11 zawodniczek GLKS, 
które zagrały w 4 zespołach. Dziewczyny radziły sobie bardzo dobrze i bardzo 
niewiele zabrakło, aby w finałowej ósemce znalazły się aż 3 nasze drużyny 
(niestety zaważyły małe punkty). Najwyższą lokatę wywalczyła Magda Białek 
w parze z Sarą Souilah, które zdobyły srebrny medal, przegrywając jeden mecz 
w całym turnieju… finałowy z Dębiną Nieporęt. Na 6 miejscu uplasowały się 
Ola Sowa, Gabi Ryczywolska oraz Zosia Brzezińska, na 9 Iza Grzelak, Gabi 
Jarzynka oraz Lila Siłka a na 20 Asia Borek, Wera Szczepańska oraz Lena 
Kryszczuk. W całym turnieju udział wzięły 32 zespoły.

Bardzo dziękujemy orga-
nizatorom za zaproszenie 
oraz profesjonalne prze-
prowadzenie zawodów, 
a szczególne podziękowa-
nia wędrują do Pani Doro-
ty Białek oraz Pana Filipa 
Ryczywolskiego, którzy pod-
jęli się niełatwego zadania 
objęcia opieką wszystkich 
naszych dwójeczek pod nie-
obecność trenerki Klaudii.

Tekst i foto:
GLKS Nadarzyn

Sport
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Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie

Czujka na straży
Twojego bezpieczeństwa!
W okresie jesienno-zimowym, w naszym kraju w miesz-
kaniach i domach jednorodzinnych wzrasta ryzyko 
powstania pożarów. Najczęściej dochodzi do nich w wy-
niku wad albo niewłaściwej eksploatacji urządzeń 
grzewczych, elektrycznych i gazowych. W tym samym 
okresie odnotowywany jest także wzrost liczby zatruć 
tlenkiem węgla, zwanym „cichym zabójcą”, gdyż jest 
niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu.

Co zrobić, aby uniknąć zaczadzenia?
1. Systematycznie czyść, sprawdzaj szczelność i wykonuj 

przeglądy techniczne przewodów kominowych.
2. Użytkuj tylko sprawne technicznie urządzenia, zgod-

nie z instrukcją producenta.
3. Nie zasłaniaj i nie przykrywaj urządzeń grzewczych.
4. Nie zaklejaj i nie zasłaniaj kratek wentylacyjnych.
5. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdź po-

prawność działania wentylacji. Nowe okna są najczęś-
ciej o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej 
stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację.

Źródło:	https://kppsp-pruszkow.mojbip.pl/201.html

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn

W lutym strażacy z nadarzyńskiej 
jednostki uczestniczyli w kolejnych 
szkoleniach m.in. w kursie kwalifiko-
wanej pierwszej pomocy dla druhów 
z powiatu pruszkowskiego. Uczest-
niczyło w nim 5 naszych strażaków.

Z powodu zimowej pogody i trud-
ności na drogach, uczestniczyliśmy 
także w kilku akcjach związanych 
z zabezpieczeniem miejsc po wypad-
kach samochodowych.
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Straż Gminna w Nadarzynie

Kolejny rok, zwartym szere-
giem ze wszystkimi lecznicami 
w Nadarzynie, znów ruszamy 
do walki z bezdomnością!
Jesteśmy przekonani, że kastracja 
i czipowanie zwierząt to jedyny re-
alny sposób zapobiegania mnożeniu 
niechcianych zwierząt, dla których 
nie ma miejsca w naszych domach.

Liczby mówią same za siebie.
W 2020 roku wykastrowaliśmy 

i zaczipowaliśmy 160 psów i 116 ko-
tów właścicielskich oraz 196 kotów 
wolno żyjących. Tylko 2 psy znalezio-
ne na terenie gminy Nadarzyn, poje-
chały do schroniska i jak się okazało, 
oba przywędrowały do nas z sąsied-
niej gminy, natomiast 53 czworono-
gi wróciły do swoich prawowitych 

opiekunów. Każdy znaleziony przez 
nas pies jest czipowany, tak samo jak 
każdy pies i kot właścicielski, podczas 
zabiegu kastracji, obligatoryjnie musi 
mieć wszczepiony mikroczip oraz 
dane właściciela wprowadzone do 
bazy. Zależy nam na naszych zwie-
rzętach. Zabłąkanym chcemy pomóc 
wrócić do domu. Bezdomnym zna-
leźć nowy dom. Żyjemy razem z nimi 
w świecie, w którym niewiele mają 
do powiedzenia, a najczęściej nic. 
Ich los zależy tylko od nas.

Naszym obowiązkiem jest właściwa 
opieka i troska o nie, dlatego każ-
dy mieszkaniec gminy Nadarzyn, 
który posiada Kartę Nadarzynia-
ka, otrzyma 100% dofinansowania 
na kastrację i czipowanie swojego 
psa i kota. Wystarczy zgłosić się do 
wybranej lecznicy:

Centrum Weterynaryjne Marcin 
Szulc, Przychodnia dla zwierząt Na-
darzyn, Przychodnia weterynaryj-
na Vetica.

Akcja bezpłatnej kastracji i czipo-
wania zwierząt właścicielskich ruszyła 
już 1.02.2021, natomiast koty wolno 
żyjące kastrujemy przez cały rok, wy-
starczy zadzwonić pod nr 501804797 
i zgłosić taką potrzebę.

Fb:	 https://www.facebook.com/
zwierzynaznadarzyna

Podziękowania należą się naszej 
straży gminnej w szczególności in-
spektor ds. ochrony zwierząt Joannie 
Romanowskiej, która poprzez swoje 
zaangażowanie pomoc i ochronę na-
darzyńskich zwierzaków podniosła 
na najwyższy „level”.

Zwierzęta z gminy Nadarzyn

Informacje gmInne
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Samorząd gminy Nadarzyn 
umieścił w dwóch lokaliza-
cjach „serca”, do których 
można wrzucać plastikowe 
nakrętki. Stanęły one przy 
pl. Poniatowskiego oraz na 
terenie Nadarzyńskiej Spół-
dzielni Mieszkaniowej. Loka-
lizacje w miarę potrzeb mogą 
być zmieniane. 

Sama akcja zbierania nakrętek jest 
jedną z popularnych form niesienia 
pomocy innym. Nakrętki zbiera się 
po to, by pokryć koszty związane 
z pomocą potrzebującym. Pierwsze 
dwa serca pomagają dwójce malut-
kich mieszkańców naszej gminy i ich 
rodzinom.

Zachęcamy do udziału w akcji zbie-
rania nakrętek. Uczestniczącym w niej 
dziękujemy!

Redaktor naczelna: Dorota Sobolewska. 
Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w nu-
merze należą do redakcji.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności 
za treści zawarte w artykułach autory-
zowanych, zastrzega sobie możliwość 
dokonywania poprawek i skracania mate-
riałów. Anonimów nie drukujemy! Redakcja 
przyjmuje materiały do 15 dnia każdego 
miesiąca na e-mail: gazeta@nadarzyn.pl. 
Zamieszczone publikacje objęte są ochroną 
prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lute-
go 1994 r. o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 
ze zm.) i jej naruszenie może powodować 
odpowiedzialność przewidzianą w przepi-
sach ww. ustawy oraz odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach Kodeksu 
cywilnego.

Adres Redakcji: Nadarzyński Ośrodek Kul-
tury; 05–830 Nadarzyn, pl. Poniatowskiego 
42, z dopiskiem „Wiadomości”;
tel. 22 729 89 15; e-mail: gazeta@na-
darzyn.pl; nok@nok.pl. Formularz zgło-
szenia reklam oraz ich cennik na stronie 
www.nok.pl w zakładce „Wiadomości Na-
darzyńskie”. 

Wydawca: Nadarzyński Ośrodek Kultury.

Druk: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 
05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugut-
ta 40, tel. 22 724 30 21

Wkręceni w pomaganie

Sprzedam: żyrandol na 3 żarówki, 
dywan beżowy z Ikea roz. 133 cm 
x 195 cm, karnisz – 4 m., ławę – stół 
z dodatkowym blatem, obrazy z Ikea 
– Latarnia 72 cm x 31 cm, Kwiaty 
76 cm x 56 cm, Liście 73 cmx 53 cm. 
Telefon kontaktowy: 694 930 816

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNEPogotowie ogrodnicze. Wycinki 

drzew, prace porządkowe. Ogrody 
– pielęgnacja i wykonanie. Przyłącza 
kanalizacyjne. Drenaże i odwodnienia 
rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna. 
Tel. 511 289 481

Nauka rysunku, malarstwa i tech-
nik plastycznych dla dzieci w wieku 
6 –12 lat. Tel. 602 150 802

Wójt Gminy Nadarzyn Dariusz 
Zwoliński przekazał Stowarzyszeniu 
na Rzecz Dzieci i Osób z Niepełno-
sprawnością „Szlakiem Tęczy” lampę 
UV. Zostanie ona ustawiona w sali 
rehabilitacyjnej stowarzyszenia, która 
znajduje się przy zespole szkolno-
-przedszkolnym w Ruścu.

Lampa UV dla Stowarzyszenia 
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