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Wiadomości Nadarzyńskie

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Drodzy Mieszkańcy! 
Przyjaciele naszej Gminy!

1 września rozpoczynamy nowy 
rok szkolny. Otwarcie naszych pla-
cówek oświatowych, dostosowa-
nie się do wymogów sanitarnych 
i Ministerstwa Edukacji związa-
nych z epidemią COVID-19 choć 
„w realu” bardzo trudne nie daje 
100 % pewności, że problemy  
z koronawirusem nie dotkną na-
szych szkół, przedszkoli, żłobka. 
Przed samorządem, dyrektorami 
i pracownikami naszej oświaty 
arcytrudne zadanie ograniczenia 
ryzyka wystąpienia ognisk zaraże-
nia. Bez zrozumienia, współpracy 
i zaangażowania ze strony rodzi-
ców to zadanie prędzej, czy póź-
niej zakończy się porażką. Tylko 
razem, solidarnie, działając w peł-
nym zrozumieniu z wiarą w dobre 
intencje zainteresowanych jeste-
śmy w stanie przetrwać ten kryzys. 
Nasze szkoły będą prowadziły za-
jęcia w systemie otwartym, jednak 
w ciągu jednego dnia w wyniku 
sytuacji kryzysowej będą w stanie 
podjąć skuteczne nauczanie w sys-
temie zdalnym lub hybrydowym. 
Podstawą jest bezpieczeństwo  
i zdrowie dzieci.

1 września obchodzimy 81. 
rocznicę wybuchu II wojny świa-
towej, najbardziej krwawego 
konfliktu w historii świata. Kil-
kanaście dni wcześniej spotka-
liśmy się w ramach obchodów 
100. rocznicy zwycięstwa nad 
bolszewikami pod Warszawą oraz 
76. rocznicy wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego. Wszystkim, 
którzy przyjęli zaproszenie na-
szego samorządu i wzięli udział  
w gminnych obchodach tych rocz-
nic składam serdeczne podzięko-
wania. W szczególności harce-
rzom, druhom OSP w Nadarzynie 
oraz ks. prałatowi Andrzejowi 
Wieczorkowi. Historia i pamięć 
historyczna powinna być drogo-
wskazem bezcennych wartości ta-
kich jak: honor, ojczyzna, wolność, 
tolerancja, solidaryzm społeczny  
i wspólnota narodowa.

Od początku września rozpocz-
niemy także realizację kolejne-
go wyborczego zobowiązania.  
W oparciu o niedawno wybu-

dowane centrum przesiadkowe 
- P&R uruchomimy 5 nowych li-
nii autobusowych, które połączą 
nasze sołectwa z Parkuj i Jedź  
w Nadarzynie. Rozwój transportu 
publicznego jest jednym z filarów 
polityki socjalnej oraz działań 
proekologicznych Gminy Nada-
rzyn. Tak zwane „czerwoniaki” 
czyli autobusy ZTM będą jeździ-
ły bez zmian, podobnie jak linia 
Nadarzyn-Pruszków i Nadarzyn-
-Brwinów.

Realizujemy także działania 
inwestycyjne. Trwają prace wy-
kończeniowe przy ścieżkach ro-
werowych w Krakowianach oraz 
między Starą Wsią, a Urzutem. 
Zakończyliśmy przebudowę ulicy 
Diamentowej w Ruścu, która objęła 
wykonanie odwodnienia, podłoża  
z tłucznia, nawierzchni z destruk-
tu z utwardzeniem powierzch-
niowym emulsją. Położono ją na 
kilkunastu ulicach w Starej Wsi, 
Ruścu, Strzeniówce i Nadarzy-
nie. Trwają prace porządkowe 
związane z budową kanalizacji 
sanitarnej w części miejscowości 
Urzut. Wkrótce odbudowana zo-
stanie nakładka asfaltowa w uli-
cy Łącznej i Malowniczej, która 
została zniszczona przy budowie 
kolektorów. Postęp prac widocz-
ny jest także przy budowie kana-
lizacji sanitarnej w Starej Wsi na 
ulicy Grodziskiej. Tylko te dwie 
inwestycje kosztowały ponad 14 
milionów złotych. Rozpoczęła 
się także budowa ulicy Poranka  
w Kajetanach. Z kolei w mło-
chowskim parku został oddany do 
użytku nowy plac zabaw dla dzie-
ci, a starowiejski pumptrack wraz  
z terenem rekreacyjnym został 
oświetlony, podobnie jak kilka 
ulic w różnych sołectwach.

Jednocześnie urząd Gminy przy-
gotowuje nowe projekty do reali-
zacji, m.in.: chodnik w ulicy Prze-
mysłowej w Rozalinie, ścieżkę 
rowerową przy al. Kasztanowej od 
ronda S8 do szkoły w Ruścu, pro-
jekt centrum usług medycznych 
przy ulicy Granicznej w Nadarzy-
nie, projekt placu zabaw w Kaje-
tanach, projekt przebudowy ulicy 
Głównej w Ruścu, duży projekt 
budowy „niebiesko-zielonej” in-
frastruktury w Gminie Nadarzyn 

(projekt proekologiczny), kilka 
projektów budowy oświetlenia 
ulicznego oraz projekt budo-
wy kładki rowerowej na Utracie  
w Walendowie. Część z tych zadań 
będziemy starali się zrealizować 
jeszcze w tym roku inne po otrzy-
maniu pozwolenia na budowę  
w przyszłym.

Koniec sierpnia to także inten-
sywny czas działań remontowych 
w placówkach oświatowych. 
Szkoły w Kostowcu, Młochowie 
i Woli Krakowiańskiej otrzymają 
nowe wiaty rowerowe, a świetlica 
w Parolach nagłośnienie.

Na koniec informacja o zmianie 
od 1 września stwaki za odbiór 
odpadów komunalnych. Od osoby 
zapłacimy 25 złotych za śmieci 
segregowane. Państwu pozosta-
wiam pod rozwagę czy to dużo, 
czy mało. Jeśli spojrzeć na prze-
ciętną rodzinę to dużo. Jednak  
z perspektywy naszych sąsiadów  
z Pruszkowa, Lesznowoli, Micha-
łowic, Brwinowa, Podkowy Le-
śnej, Żabiej Woli, Tarczyna czy 
Raszyna to dużo mniej niż pła-
cą oni. Średnia to 33-36 złotych 
od osoby. Niestety samorządy  
i mieszkańcy są ofiarami wie-
loletnich rządowych zaniedbań  
w gospodarce odpadami. Dziś 
wszyscy ponosimy tego koszty. 
Brak dobrych przepisów, mała 
ilość spalarni, biogazowni, zanie-
dbania technologiczne doprowa-
dziły do dzisiejszej drożny w tym 
obszarze. Na tym tle Gmina Nada-
rzyn ze swoją stawką 25 złotych  
i sprawnym systemem odbioru od-
padów stanowi dla wielu samorzą-
dów godny do naśladowania wzór.  
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I n w e s t y c j e
Drogi

Kanalizacja

Utwardzona destruktem ul. Mazurska w Nadarzynie

Oświetlenie

Utwardzona destruktem ul. Diamentowa w Ruścu

Budowa ul. Poranka w Kajetanach

Zakończono budowę oświetlenia ulicznego na ul. 
Macierzanki w Strzeniówce, w Wolicy na ul. Złotego 
Kłosa, w Ruścu na ul. Cichej, w Urzucie na ul. Łącz-
nej, w Walendowie na ul. Tataraków, w Parolach na ul. 
Mrokowskiej, w Woli Krakowiańskej na ul. Przytulnej, 
w Kajetanach na ul. Zacisze oraz na drodze powiatowej 
nr 3103W w m. Młochów/Krakowiany od cmentarza 
do ul. Transportowej. 

Budowa kanalizacji na ul. Grodziskiej w Starej Wsi

Referat Inwestycji
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Cios uderza w pierś narodu,
Co za wolność ginąć zwykł,
Barbarzyńskie hordy Wschodu
Niosą topór, knut i stryk!
Pod nogami nędznej dziczy
Ziemia wolnych bluzga krwią
I od czerni najezdniczej
Grzmi bluźnierstwo: „Zdepczem ją!”
Wstań, ofiarny orle biały,
Zbawić ludy jeszcze raz!
Marsz, Polaku, w pole chwały,
Dzień tryumfu wzywa nas!

fragment „Obrona Warszawy - 1920 r.”
Artur Oppman Or-Ot

100 lat temu podczas wojny polsko-bolszewickiej 
ważyły się losy nie tylko Polski, ale także Europy,  
a nawet świata. Odzyskanej po I wojnie światowej wol-
ności musieliśmy bronić stając na drodze Armii Czer-
wonej i niesionej przez nią komunistycznej rewolucji. 
Polska nie była jej celem. W mniemaniu bolszewików 
stanowiliśmy łatwą do pokonania przeszkodę – prosty 
do przejścia etap przed zasadniczą rozgrywką – prze-
jęciem władzy w Niemczech. Stąd komunizm miał się 
rozlać na całą Europę, potem na Amerykę…

Nie pierwszy raz w historii naszego kraju byliśmy 
przedmurzem, obrońcami europejskiej kultury i stylu 
życia. Heroiczne poświęcenie, jedność w obliczu wro-
ga, determinacja i bezwzględny opór, a także sam wódz, 
wybitny strateg Marszałek Józef Piłsudski zapisali się 
w historii jako sprawcy „Cudu nad Wisłą”. Bitwa War-
szawska uznana została za 18 decydującą bitwę w dzie-
jach świata. Bitwę pod Zadwórzem z 17 sierpnia 1920 
roku okrzyknięto „Polskimi Termopilami”. 

100 rocznica Bitwy Warszawskiej

Kino NOKowe zaprasza na projekcję filmu
 

 „Cud nad Wisłą”
  

Film niemy z 1921 roku  
w reżyserii Ryszarda Bolesławskiego
Projekcji towarzyszyć będzie muzyka  

na żywo w wykonaniu znanego 
 już nokowej publiczności  

Marcina Pukaluka.

25 września (piątek) 
 godzina 19:00 w NOK. 

WSTĘP WOLNY!

Fragment wystawy umieszczonej  
na pl. Poniatowskiego w Nadarzynie

15 sierpnia w setną rocznicę tych wydarzeń Miesz-
kańcy naszej gminy oddali cześć bohaterom. Uroczy-
stości rozpoczęła Msza święta w odprawiona w intencji 
Ojczyzny,  w koscieli pw. św Klemensa w Nadarzynie. 
Następnie w miejscach Pamięci Narodowej pod krzy-
żem z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego i przy 
obelisku Poległym Patriotom Ojczyzny 1914-1920 zło-
żone zostały kwiaty. W ramach obchodów na pl. Ponia-
towskiego oraz przy nadarzyńskim kościele ustawione 
zostały wystawy poświęcone tematyce wojny polsko-
-bolszewickiej.

red.
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C O V I D  1 9
Przypominamy, że w związku z utrzymującą  

się sytuacją epidemiczną

Interesantów Urzędu Gminy Nadarzyn nadal obowiązuje noszenie  
maseczek oraz dezynfekcja rąk i utrzymywanie dystansu społecznego

Kancelaria pracuje w zwykłych godzinach
Zdalny kontakt z referatami możliwy jest za pomocą 

e-mail: gmina@nadarzyn.pl lub przez e-PUAP. 

Osobisty kontakt z pracownikami referatów  
po uprzednim kontakcie telefonicznym:

Urząd Stanu Cywilnego:  
tel. 22 729 89 17 w. 131, 132 (ewidencja ludności, dowody osobiste) lub 130, 134 (USC).
Referat Działalności Gospodarczej oraz Filia Wydziału Obsługi Mieszkańców 
 Starostwa Powiatowego w Pruszkowie (rejestracja pojazdów, prawa jazdy): 

tel. 22 739 73 44 w. 170, 171, 172, 173.
Referat Realizacji Podatków i Opłat:

tel. 22 729 81 85 w. 115, 120 – 124, 144, 201,  206.
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki:

tel. 22 729 81 85 w. 140 – 143, 145 – 148. 
Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych: 

tel.  22 729 81 85 w. 125, 198, 205 i 207.
Referat Geodezji i Gospodarki Przestrzennej:  

tel. 22 729 81 85 w. 150 – 155, 160 – 162.
Referat Działalności Gospodarczej: 

tel. 22 729 81 85 w. 170 i 299.
Referat Inwestycji:  

tel. 22 729 81 85 w. 127 – 129, 225.
 Referat Realizacji Budżetu: 

tel. 22 729 81 85 w. 105, 112 – 114, 116, 117, 203, 213, 215, 216. 
Referat Promocji i Rozwoju Gminy: 

tel. 22 729 81 85 w. 165 – 168.
Referat Organizacyjny:  

tel. 22 729 81 85 w. 196.
Samodzielne stanowiska ds. obsługi Biura Rady Gminy i Archiwum: 

tel. 22 729 81 85 w. 176 i 179.
Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych,  

bezpieczeństwa informacji oraz obronnych i wojskowych:  
tel. 22 729 81 85 w. 197.

Sekretariat Wójta: 
tel. 22 729 81 85 w. 100, 101.

Kancelaria:
tel.  22 729 81 85 w. 200.

Szczegółowe informacje na stronie:
  https://bip.nadarzyn.pl/65,referaty
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Ze względu na sytuację epidemiczną w tym roku nie odbędzie się Gala Pereł Kultury, 
 Nauki i Sztuki Gminy Nadarzyn. Z imprezy zrezygnowaliśmy w trosce o zdrowie  

i bezpieczeństwo Mieszkańców. Uznaliśmy, że gromadzenie wielu osób w zamkniętym  
pomieszczeniu nawet przy obowiązujących rygorach sanitarnych jest zbyt ryzykow-

ne, zwłaszcza, że część laureatów to nasi kochani Seniorzy czyli osoby z grupy  
podwyższonego ryzyka. Natomiast organizacja imprezy bez widowni traci sens.

 
Mamy nadzieję, że Perły powrócą w przyszłym roku, ze zdwojoną siłą, nieco  
zmienionym regulaminem i nowymi kategoriami. Już możemy zdradzić, że  

planujemy wprowadzić nowe kategorie. Chcemy docenić, wyróżnić  
i zachęcić do dalszej pracy utalentowaną młodzież – nasze „perełki”. 

 Przyjrzymy się także naszemu biznesowi pod kątem działalności  
na rzecz lokalnej społeczności.

Do zobaczenia w przyszłym roku.

Zbiórkę na leczenie Pani Agnieszki można wesprzeć poprzez stronę 
 internetową: https://www.siepomaga.pl/agnieszka-kulenty, 

 jak również przelew tradycyjny: 
 

Odbiorca: Fundacja Siepomaga, ul. Za Bramką 1,  61-842 Poznań 
Numer w Alior Banku: 89 2490 0005 0000 4530 6240 7892  

Tytułem: 22186 Agnieszka Kulenty darowizna 

Liczy się każda złotówka!

Się pomaga w Nadarzynie
Pochodząca z Nadarzyna Angnieszka Kulenty, 

córka byłego radnego Gminy Nadarzyn Romana 
Dąbrowskiego, od ponad roku walczy z płaskona-
błonkowym rogowaciejącym rakiem dolnego gardła. 
Pomimo młodego wieku 48 lat, jest to drugie, tak po-
ważne schorzenie w jej życiu. W Polsce lekarze nie 
dawali jej żadnych szans na leczenie. Pomoc odna-
lazła w Niemczech, jednak terapia dającą jej możli-
wość powrotu do zdrowia i tym samym normalnego 
życia jest bardzo kosztowna. Pierwsza transza za le-
czenie została opłacona, ale potrzeba pełnej kwoty, 
by leczenie nie zostało przerwane! Pani Agnieszka  
i jej rodzina, zdają sobie sprawę, że jeśli podanie 
leku zostanie wstrzymane, jej walka o życie skazana 
jest na przegraną.

Na chwilę obecną brakuje kilkunastu tysięcy zło-
tych.
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Drodzy Rodzice!

Odpowiadając na Wasze potrzeby, wyrażane dużą 
liczbą telefonów, informujemy, że dla tych z Państwa, 
którzy mają obawy związane z bezpiecznym powro-
tem swoich dzieci do nauki stacjonarnej w szkołach od  
1 września 2020 r., rozwiązaniem może okazać się 
edukacja domowa.

Jest ona formą kształcenia, w której odpowiedzial-
ność za proces nauczania dziecka zamiast szkoły 
biorą na siebie rodzice lub prawni opiekunowie. Or-
ganizują edukację swoich pociech i dobierają indy-
widualne metody nauczania dostosowane do wieku, 
potrzeb, predyspozycji i zainteresowań, przy zacho-
waniu zgodności z wymaganym na danym poziomie 
kształcenia zakresem wiedzy. Takie rozwiązanie po-
zwala na pełne wykorzystanie potencjału dziecka już 
od pierwszych lat jego ścieżki edukacyjnej i dobór 
metod nauczania, które w tej ścieżce okażą się naj-
owocniejsze. Dzieci uczące się w edukacji domowej 
są zapisane do konkretnej szkoły, przedszkola (tzw. 
„zerówka”) jednak spełniają swój obowiązek szkolny, 
przedszkolny poza jej siedzibą.

Uczeń, który realizuje obowiązek szkolny w trybie 
nauczania domowego, nie jest pozbawiony opieki 
szkoły. Ustawa Prawo Oświatowe reguluje kwestie 
związane z zakresem obowiązków względem ucznia. 
Należą do nich:

• zapewnienie dostępu do podręczników, materia-
łów edukacyjnych;

• prawo do przystąpienia do egzaminu klasyfi-
kacyjnego w dodatkowym terminie wyznaczonym 
przez dyrektora szkoły w przypadku, w którym uczeń 
z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do 
pierwszego terminu egzaminu klasyfikacyjnego;

• prawo do przystąpienia do egzaminu poprawko-
wego.

(podstawa prawna: art. 37 ust. 7 pkt 1 w związku  
z art. 109 ust. 1 pkt 2, 3 i 5-7 ustawy Prawo oświato-
we);

Dziecko uczące się w trybie edukacji domowej 
może uczestniczyć w szkole w szeroko rozumianych 
zajęciach dodatkowych. Dokładnych informacji o za-
kresie wsparcia szkoły udzieli placówka.

Dokumenty, które należy złożyć, aby uczeń został 
zakwalifikowany do edukacji domowej to: 

• opinia z poradni psychologiczno-pedagogicznej 
odpowiedniej dla rejonu zamieszkania.*

• wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie obo-
wiązku szkolnego w formie „nauki poza szkołą”;

• oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku 
warunków umożliwiających realizację podstawy pro-
gramowej, która obowiązuje na danym etapie kształ-
cenia;

• zobowiązanie rodziców o przystąpieniu dziecka 
w danym roku szkolnym do egzaminów klasyfikacyj-
nych.

Dokumenty rodzic składa na ręce dyrektora placów-
ki, do której dziecko jest zapisane.

Dyrektor na podstawie otrzymanych dokumentów 
udziela zezwolenia w drodze decyzji administracyj-
nej. Zgoda na edukację domową może być wydana 
przed rozpoczęciem roku szkolnego albo w trakcie 
roku szkolnego. 

WAŻNE
* Zgodnie Rozporządzeniem MEN z 29 kwietnia 

2020r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie  
szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ogra-
niczenia funkcjonowania jednostek systemu oświa-
ty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 
i zwalczaniem COVID-19, w okresie czasowego 
ograniczenia pracy jednostek systemu oświaty nie 
stosuje się przepisów zobowiązujących do dołą-
czenia do wniosku o wydanie zgody na realizację 
obowiązku szkolnego 2020/2021 poza szkołą (tzw. 
edukacja domowa) opinii z Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej. Obowiązuje do 31 sierpnia 2020 
roku.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek do poradni psychologiczno-pedagogicz-

nej  wymagany od 1 września 2020 r.);
2. wniosek o wydanie zezwolenia na spełnianie 

obowiązku szkolnego w formie „nauki poza szkołą”;
3. oświadczenie rodziców o zapewnieniu dziecku 

warunków umożliwiających realizację podstawy pro-
gramowej, która obowiązuje na danym etapie kształ-
cenia;

4. zobowiązanie rodziców o przystąpienie w danym 
roku szkolnym dziecka do egzaminów klasyfikacyj-
nych.

Wzory dokumentów do pobrania na stronie  
www.nadarzyn.pl,  

zakładka Aktualności/WAŻNE edukacja domowa.

Maria Aleksińska
Dyrektor Gminnego  

Zespołu Oświatowego

O Ś W I A T A

Edukacja domowa
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21 sierpnia na ręce Wójta Gminy Nadarzyn, Dariu-
sza Zwolińskiego, 14 nauczycieli z gminnych placówek 
oświatowych złożyło uroczyste ślubowanie i otrzymało 
Akty Nadania Stopnia Awansu Zawodowego.

W lipcu i sierpniu przed komisją egzaminacyjną stanę-
ło 14 nauczycieli:

• Szkoła Podstawowa im. M. Skłodowskiej-Curie  
w Ruścu (5 nauczycieli),

• Szkoła Podstawowa im. W. Doroszewskiego w Nada-
rzynie (3 nauczycieli),

• Szkoła Podstawowa w Młochowie (3 nauczycieli),
• Szkoła Podstawowa im. bł. ks. B. Markiewicza  

w Woli Krakowiańskiej
(2 nauczycieli),
• Szkoła Podstawowa im. św. S. Kostki w Kostowcu  

(1 nauczyciel). Uzyskanie wyższego stopnia awansu zawodowego 
zmienia podstawę zatrudnienia poprzez mianowanie  
i przynosi nauczycielom wiele korzyści, wynikających 
z Karty Nauczyciela. Jednocześnie jest bardzo ważnym 
osiągnięciem w karierze zawodowej pedagogów i niesie 
ze sobą nowe obowiązki. Wszystkim serdecznie gratulu-
jemy i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.

Po wręczeniu Aktów Nadania Stopnia Awansu Zawo-
dowego Wójt Dariusz Zwoliński wraz z dyrektorami 
szkół ustalił zasady bezpiecznego otwarcia placówek 
oświatowych w nowym roku szkolnym.

red.

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

Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem pie-
niężnym, o które mogą ubiegać się osoby, które nie 
podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej 
pracy zarobkowej w celu podjęcia opieki nad po-
ważnie niepełnosprawnym członkiem rodziny.

  
1. Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z za-
trudnienia lub innej pracy zarobkowej, przysługuje:

• matce albo ojcu,
• opiekunowi faktycznemu dziecka,
• osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną,  

w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspie-
raniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

• innym osobom, na których zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny  
i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wy-
jątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności 
– jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnie-
nia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania 
opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o nie-
pełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczno-
ści stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej oso-
by w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego 
współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie 
jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, albo osobą legi-
tymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepeł-
nosprawności. 

2. Kiedy świadczenie nie przysługuje?

• osoba sprawująca opiekę: 
a) ma ustalone prawo do emerytury, renty, ren-

ty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej  
w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i inne-
go świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, 
zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kom-
pensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świad-
czenia przedemerytalnego lub rodzicielskiego świad-
czenia uzupełniającego, o którym mowa w ustawie  
z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu 
uzupełniającym,

b) ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opie-
kuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego lub zasiłku dla 
opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 
2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

• osoba wymagająca opieki: 
a) pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współ-

małżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności,

b) została umieszczona w rodzinie zastępczej,  
z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzin-
nym domu dziecka albo, w związku z koniecznością 
kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce 
zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjal-
nym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i ko-

rzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż  
5 dni w tygodniu;

• na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalo-
ne prawo do wcześniejszej emerytury;

• na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo 
do dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa  
w art. 10, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego lub prawo do 
zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia  
4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla 
opiekunów;

• na osobę wymagającą opieki inna osoba jest 
uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie 
wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy  
o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym 
stanowią inaczej.
 

3. W jakiej kwocie  
przysługuje świadczenie?

Świadczenie pielęgnacyjne od 1 stycznia 2020 r.  
wynosi 1 830 zł miesięcznie.
 

4. Na jaki okres przyznawane  
jest prawo do świadczenia?

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się 
na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełno-
sprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawno-
ści zostało wydane na czas określony. W tym przypad-
ku prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się 
do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin 
ważności orzeczenia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługujące za niepeł-
ne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 
1/30 świadczenia pielęgnacyjnego za każdy dzień. Na-
leżną kwotę świadczenia zaokrągla się do 10 groszy  
w górę.

5. Gdzie należy złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć  
w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania oso-
by ubiegającej się o świadczenie. W przypadku Gmi-
ny Nadarzyn z wnioskiem należy udać się do budynku 
Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 pokój 
133 na parterze, od poniedziałku do czwartku w godzi-
nach pracy Urzędu, piątek jest dniem wewnętrznym. 
Wniosek można złożyć również w formie elektronicz-
ne za pośrednictwem platformy Empatia.

6. Czy należy spełnić kryterium dochodowe 
aby otrzymać świadczenie?

Przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego 
nie jest uzależnione od spełnienia kryterium docho-
dowego. 

 

Świadczenie pielęgnacyjne
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7. 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 
dokumentów po 10 - tym dniu miesiąca świadczenie 
jest wypłacane do ostatniego dnia miesiąca następują-
cego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

8. Druki do pobrania

Druki w wersji papierowej do pobrania w budynku 
Urzędu Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24 w po-
koju 133.

 9. Podstawa prawna

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

10. Kontakt

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

Sekcja Świadczeń GOPS w Nadarzynie

W związku z koniecznością poprawy funkcjonowania 
systemu ochrony zdrowia psychicznego dzieci i młodzie-
ży od kwietnia 2020 roku rozpoczęły działalność ośrodki 
opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży.

Mogą zgłaszać się do nich rodzice dzieci oraz młodzież 
(osoby poniżej 18 r.ż. muszą posiadać zgodę opiekuna 
prawnego na korzystanie ze świadczeń) w przypad-
ku występowania niepokojących objawów związanych  
z problemami psychicznymi.

W ramach pomocy oferowanej w ośrodkach można 
skorzystać z następujących świadczeń:

• porada psychologiczna diagnostyczna
• porada psychologiczna
• sesja psychoterapii indywidualnej
• sesja psychoterapii rodzinnej
• sesja psychoterapii grupowej
• sesja wsparcia psychospołecznego
• wizyta, porada domowa lub środowiskowa

Jak informuje Ministerstwo Zdrowia, ze względu na 
sytuację epidemiczną pomoc udzielana jest za pomocą 
narzędzi teleinformatycznych. 

Praca ośrodków będzie oparta w przyszłości na 
pracy środowiskowej – przede wszystkim współpracy  
z rodziną pacjenta oraz jego środowiskiem szkolnym. 
Z tego powodu zalecany jest wybór ośrodka jak najbliżej 
miejsca zamieszkania.

Lista obecnie zakontraktowanych ośrodków I stop-
nia referencyjnego jest dostępna na stronie Minister-
stwa Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie/rozpoczecie-
dzialalnosci-osrodkow-i-stopnia-referencyjnego.

Informacje nt. aktualnej listy  ośrodków opieki psychia-
trycznej dla dzieci i młodzieży można uzyskać również 
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nadarzy-
nie – Sekcja Pomocy Środowiskowej tel. 22 739-73-20  
w. 181,183, 184, 185, 187, 284. 

Krystyna Masłowska
Dyrektor GOPS w Nadarzynie

Działalność ośrodków opieki psychiatrycznej  
dla dzieci i młodzieży (świadczenia na NFZ)

Aktualne adresy ośrodków z terenu  
województwa mazowieckiego (stan na 7 maja 2020)

OW
Świadczeniodawca -

Nazwa
Nazwa Miasto Ulica

Kod
 pocztowy

Czy ośrodek
rozpoczął

już
działalność
(stan na 7

maja)

nr telefonu rejestracji dla
pacjentów

adres e-mail
ośrodka

Mazowiecki
OW NFZ

CENTRUM CBT SP. Z O.O.
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI

LEGIONOWO
KS. JANA IGNACEGO 
SKORUPKI

05-120 tak
507 130 919 lub

 22 852 20 50
poradnia_wolodyjow

skiego@cbt.pl

Mazowiecki
OW NFZ

CENTRUM CBT SP. Z O.O.
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI

URSYNÓW
ALEJA KOMISJI 
EDUKACJI 
NARODOWEJ

02-722 tak
507 130 919 lub

 22 852 20 50
poradnia_wolodyjow

skiego@cbt.pl

Mazowiecki
OW NFZ

CENTRUM CBT SP. Z O.O.
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI

MOKOTÓW WOŁODYJOWSKIEGO 02-724 tak
507 130 919 lub

 22 852 20 50
poradnia_wolodyjow

skiego@cbt.pl

Mazowiecki
OW NFZ

CENTRUM MEDYCZNE 
DAMIANA HOLDING 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI
MOKOTÓW RACŁAWICKA 02-601 tak 22 566 22 24 info@damian.pl

Mazowiecki
OW NFZ

CENTRUM MEDYCZNE 
DAMIANA HOLDING 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI
WOLA NOWOLIPIE 01-005 tak 22 566 22 24 info@damian.pl

Mazowiecki
OW NFZ

EZRA UKSW
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI PIASECZNO

PIASECZNO GERBERA 05-500 tak 536 77 251
rejestracjabielany@

ezrauksw.pl

Mazowiecki
OW NFZ

EZRA UKSW
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI ŻOLIBORZ

ŻOLIBORZ SZAMOCKA 01-748 tak 536 77 251
rejestracjabielany@

ezrauksw.pl

Mazowiecki
OW NFZ

EZRA UKSW
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI D

BIELANY
GUSTAWA 
DANIŁOWSKIEGO

01-801 tak 536 77 251
rejestracjabielany@

ezrauksw.pl
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Mazowiecki
OW NFZ

INSTYTUT "POMNIK - 
CENTRUM ZDROWIA 
DZIECKA" W WARSZAWIE

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA

WAWER
ALEJA DZIECI 
POLSKICH

04-730 tak 22 815 12 60
Poradnia.Psychologi

a@IPCZD.pl

Mazowiecki
OW NFZ

KDK SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI

PRAGA-
PÓŁNOC

RATUSZOWA 03-450 tak
572 229 512 lub

 516 022 402
metadon@op.pl

Mazowiecki
OW NFZ

KLINIKA MEDYCZNA NA 
REYMONTA SPÓŁKA Z 
OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI
RADZYMIN

WŁADYSŁAWA 
REYMONTA

05-250 tak 22 761 66 85
nzoz1@cmreymonta

.onet.pl lub
nzoz1@onet.pl

Mazowiecki
OW NFZ

MAZOWIECKIE CENTRUM 
NEUROPSYCHIATRII SP. Z 
O.O.

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY W

WARSZAWIE UL BRZESKA

PRAGA-
PÓŁNOC

BRZESKA 03-739 tak 22 468 25 01
autyzm@centrumza

gorze.pl

Mazowiecki
OW NFZ

NEO-MEDICA KATARZYNA 
JAKUBCZAK I WSPÓLNICY 
SPÓŁKA JAWNA

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI I MŁODZIEŻY
ŻYRARDÓW PIĘKNA 96-300 tak 517215619

Neo-medica@
neo-medica.pl

Mazowiecki
OW NFZ

NIEPUBLICZNY ZAKŁAD 
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
PRZYCHODNIA MÓJ 
LEKARZ

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI
SOCHACZEW ADAMA MICKIEWICZA 96-500 tak 516092887

Poradnialos@
gmail.com

Mazowiecki
OW NFZ

NZOZ NEUROMEDYKA 
PRZYCHODNIA LEKARSKA

OŚRODEK
ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI

PSYCHOLOGICZNEJ I
PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

ŻYRARDÓW OKRZEI 96-300 tak 46 855 84 84
Neuromedyka@
neuromedyka.pl

Mazowiecki
OW NFZ

OŚRODEK WCZESNEJ 
INTERWENCJI "PROMYK"

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-

TERAPEUTYCZNA DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY

OSTROŁĘKA KOŁOBRZESKA 07-401 tak 506 754 402 lub 29 714 26 58
fundacja-

promyk@wp.pl

Mazowiecki
OW NFZ

PETRA MEDICA SP. Z O.O.
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI I MŁODZIEŻY

PRAGA-
POŁUDNIE

GROCHOWSKA 04-329 tak 22 740 20 20
Kontakt@

petramedica.pl

Mazowiecki
OW NFZ

PRZYCHODNIA LEKARSKA 
"ZDROWIE"

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI I MŁODZIEŻY

OLSZEWO-
BORKI

3 MAJA 07-415 tak 29 761 32 63 lub 29 761 35 00
zdrowie4.mn@

wp.pl

Mazowiecki
OW NFZ

SAMODZIELNY PUBL ZESP 
ZAKŁ LECZNICTWA 
OTWARTEGO 
WARSZAWA-ŻOLIBORZ

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI I MŁODZIEŻY
BIELANY ŻEROMSKIEGO 01-887 nie 22 561 57 77

zeromskiego.psychol
ogia-dzieci@

spzzlo.pl

Mazowiecki
OW NFZ

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W 
PNIEWACH

OŚRODEK
ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI

PSYCHOLOGICZNEJ I
PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

PNIEWY PNIEWY 05-652 tak 48 668 64 70 info@zozpniewy.pl

Mazowiecki
OW NFZ

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ W 
TARCZYNIE

OŚRODEK
ŚRODOWISKOWEJ OPIEKI

PSYCHOLOGICZNEJ I
PSYCHOTERAPEUTYCZNEJ
DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

TARCZYN WARSZAWSKA 05-555 tak 500398833 info@zozptarczyn.pl

OW
Świadczeniodawca -

Nazwa
Nazwa Miasto Ulica

Kod
 pocztowy

Czy ośrodek
rozpoczął

już
działalność
(stan na 7

maja)

nr telefonu rejestracji dla
pacjentów

adres e-mail
ośrodka

Mazowiecki
OW NFZ

CENTRUM CBT SP. Z O.O.
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI

LEGIONOWO
KS. JANA IGNACEGO 
SKORUPKI

05-120 tak
507 130 919 lub

 22 852 20 50
poradnia_wolodyjow

skiego@cbt.pl

Mazowiecki
OW NFZ

CENTRUM CBT SP. Z O.O.
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI

URSYNÓW
ALEJA KOMISJI 
EDUKACJI 
NARODOWEJ

02-722 tak
507 130 919 lub

 22 852 20 50
poradnia_wolodyjow

skiego@cbt.pl

Mazowiecki
OW NFZ

CENTRUM CBT SP. Z O.O.
PORADNIA

PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI
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Mazowiecki
OW NFZ

CENTRUM MEDYCZNE 
DAMIANA HOLDING 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI
MOKOTÓW RACŁAWICKA 02-601 tak 22 566 22 24 info@damian.pl

Mazowiecki
OW NFZ

CENTRUM MEDYCZNE 
DAMIANA HOLDING 
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ 
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

 PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI
WOLA NOWOLIPIE 01-005 tak 22 566 22 24 info@damian.pl

Mazowiecki
OW NFZ

EZRA UKSW
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PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI PIASECZNO

PIASECZNO GERBERA 05-500 tak 536 77 251
rejestracjabielany@

ezrauksw.pl
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OW NFZ

EZRA UKSW
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PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI ŻOLIBORZ

ŻOLIBORZ SZAMOCKA 01-748 tak 536 77 251
rejestracjabielany@
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PORADNIA

PSYCHOLOGICZNA DLA
DZIECI D

BIELANY
GUSTAWA 
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Opracowanie:  
Krystyna Masłowska 

 Dyrektor GOPS w Nadarzynie

Oferta Punktu Konsultacyjnego 2020 r. 
wrzesień 2020

(GKRPA w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej)
Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy

Gminna Komisja 

Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych wtorki 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 
Informacja telefoniczna

Informacja 

telefoniczna

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
Sekcja Wsparcia Rodziny „Ognisko Tęcza”
tel. (22) 739 73 11
pon.- piątek 9.00-17.00

Psychoterapeuta / 

specjalista

ds. przeciwdziałania 

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

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

Porady udzielane są bezpłatnie. Zapraszamy! 

Krystyna Masłowska - pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Mazowiecki
OW NFZ

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI 
ZDROWOTNEJ 
WARSZAWA WOLA - 
ŚRÓDMIEŚCIE

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA

WOLA SZLENKIERÓW 01-118 tak 22 632 42 50
osrodek@zoz

wola.pl

Mazowiecki
OW NFZ

SAMODZIELNY ZESPÓŁ 
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA 
OTWARTEGO WARSZAWA
OCHOTA

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI
URSUS SOSNKOWSKIEGO 02-495 tak 22 822 32 21

karty_sosnkowskieg
o@szpzlo-ochota.pl

Mazowiecki
OW NFZ

SAMODZIELNY ZESPÓŁ 
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA 
OTWARTEGO WARSZAWA
OCHOTA

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI
OCHOTA SKARŻYŃSKIEGO 02-377 tak 22 822 32 21

karty_skarzynskiego
@szpzlo-ochota.pl

Mazowiecki
OW NFZ

SAMODZIELNY ZESPÓŁ 
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA 
OTWARTEGO WARSZAWA
PRAGA POŁUDNIE

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI I MŁODZIEŻY

PRAGA-
POŁUDNIE

SASKA 03-914 nie 22 617 30 01 lub 11 617 30 03
sekretariat1@spzlo.

praga-pld.pl

Mazowiecki
OW NFZ

SAMODZIELNY ZESPÓŁ 
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
LECZNICTWA 
OTWARTEGO WARSZAWA
WAWER

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI I MŁODZIEŻY
WAWER KORKOWA 04-519 tak 22 439 93 80

sekretariat@zoz-
wawer.waw.pl

Mazowiecki
OW NFZ

WARSZAWSKI SZPITAL 
DLA DZIECI SP ZOZ

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI I MŁODZIEŻY
ŚRÓDMIEŚCIE ALEJA WYZWOLENIA 00-570 tak 830 54 98 dyrekcja@wsdz.pl

Mazowiecki
OW NFZ

WARSZAWSKI SZPITAL 
DLA DZIECI SP ZOZ

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI I MŁODZIEŻY
BIAŁOŁĘKA PRZYKOSZAROWA 03-260 nie - -

Mazowiecki
OW NFZ

WOJEWÓDZKI 
SAMODZIELNY ZESPÓŁ 
PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW
OPIEKI ZDROWOTNEJ 
IM.PROF. EUGENIUSZA 
WILCZKOWSKIEGO W 
GOSTYNINIE

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI I MŁODZIEŻY
GOSTYNIN ZALESIE 09-500 tak 603465960

sekretariat@spzoz-
zalesie.pl

Mazowiecki
OW NFZ

ZAKŁAD MEDYCZNY KAAR 
MED SP. Z O.O

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI
ZĄBKI 11 LISTOPADA 05-091 tak 535154731

rejestracjaporadniep
p@kaarmed.pl

Mazowiecki
OW NFZ

ZAKŁAD MEDYCZNY KAAR 
MED SP. Z O.O

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI
URSYNÓW

EDWARDA 
DEMBOWSKIEGO

02-784 tak 535154731
rejestracjaporadniep

p@kaarmed.pl

Mazowiecki
OW NFZ

ZAKŁAD MEDYCZNY KAAR 
MED SP. Z O.O

PORADNIA
PSYCHOLOGICZNA DLA

DZIECI
LEGIONOWO RYNEK 05-120 tak 535154731

rejestracjaporadniep
p@kaarmed.pl
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Wszystko co dobre szybko się 
kończy. Tak też było z II turą warsz-
tatów letnich w placówce wsparcia 
dziennego „Ognisko Tęcza” GOPS 
Nadarzyn. Harmonogram warsz-
tatów w tej turze, równie ciekawy 
jak w pierwszej. W myśl zasady, 
że dobre pomysły należy konty-
nuować, w dniach 3 - 14 sierpnia, 
dzieci i młodzież spędzały czas na 
terenach rekreacyjnych w Gminie 
Nadarzyn. Tym razem, z uwagi na 
upały, można nas było zobaczyć 
głównie na terenie sportowym przy 
Szkole Podstawowej im. W. Doro-
szewskiego w Nadarzynie. Wybór 
miejsca okazał się bardzo dobry, 
nie tylko ze względu na cień, ale  
i treningi nadarzyńskich siatkarek. 
Już po samej obserwacji można 
było się zmęczyć. Siatkarkom gra-
tulujemy determinacji, a sobie jej 
życzymy.

W „Ognisku Tęcza” także nie 
zapomnieliśmy o sporcie. Trening 

WARSZTATY LETNIE  
W OGNISKU TĘCZA

Serdecznie dziękujemy:
Panu  

Franciszkowi Antonikowi,
Gminnemu Ośrodkowi 
 Sportu w Nadarzynie,

Sekcji Strzelecko-Obronnej 
GOS w Nadarzynie,
Akademii Schaby
za urozmaicenie 

 warsztatów letnich 
w placówce wsparcia 

 dziennego
 „Ognisko Tęcza” GOPS 

Nadarzyn.
Współpracować z Państwem 
to sama PRZYJEMNOŚĆ

Pan Franciszek Antonik opowiada o wydarzeniach historycznych

Trening z Akademią Schaby
mieliśmy i to jaki. Akademia Scha-
by zaprezentowała nam dyscypli-
nę sportową, która nie jest jeszcze  
w Polsce bardzo powszechna. 
Choć w Nadarzynie staje się coraz 
bardziej rozpoznawalna. Chodzi 
oczywiście o baseball. Trenerzy 
Hania i Norbert tak nas zmęczyli, 
że uśmiech z twarzy dzieci i mło-
dzieży nie schodził do następnego 
dnia.

Sierpień jest miesiącem, w któ-
rym naród polski obchodzi roczni-
cę dwóch ważnych wydarzeń histo-
rycznych. O Bitwie Warszawskiej 

(13-25 sierpnia 1920 r.) i Powsta-
niu Warszawskim (1 sierpnia 1944 
r.) opowiedział nam Pan Franciszek 
Antonik, który od wielu lat znajdu-

je dla nas czas. Natomiast Sekcja 
Strzelecko - Obronna Gminnego 
Ośrodka Sportu zorganizowała 
zawody strzeleckie. Okazało się, 
że wśród naszych wychowanków 
niejedno dziecko ma sokoli wzrok. 
Strzał w 10 dla ogniskowiczów to 
nie problem.

Jeśli warsztaty plastyczne i rę-
kodzielnicze, to tylko w „Ognisku 
Tęcza”. Hasło: rywalizacja – lubi-
my ją, a challenge - dla nas to nie 
problem. Wyzwania podjęli i starsi 
i młodsi. Wszystkie wykonane na 
100 %. Efekty? Powiedzieć zada-

walające to za mało. Nauka ma-
kramy zaskutkowała sznurkowymi 
wiankami, torbami i torebeczkami. 
Przy takim rękodziele nie tylko 
sprawności manualne udoskonalo-
ne, ale i koncentracja poćwiczona. 
Z tym uczestnicy warsztatów po 
powrocie do szkoły nie powinni 
mieć problemów.

Z nowymi pomysłami i siłami, 
o ile wirus Covid-19 nas nie po-
wstrzyma, mamy nadzieję wró-
cić do normalnej działalności już  
2 września. Chętnych zapraszamy 
do „Ogniska Tęcza” w Nadarzynie  
i  Młochowie.

Kadra „Ogniska Tęcza”
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Panu Wiesławowi Sobczyńskiemu

wyrazy głębokiego współczucia i słowa 
wsparcia w trudnych chwilach po stracie

MAMY
składa Dyrekcja i Pracownicy SP w Młochowie

N E K R O L O G I

24 lipca Święto Policji
Każdego dnia funkcjonariusze  

podejmują ogromny trud i wysiłek  
na rzecz zapewnienia nam  

wszystkim bezpieczeństwa.  
Niejednokrotnie narażają własne życie  

i zdrowie, stykają się z licznymi  
sytuacjami stresowymi.  
Niosą nam pomoc, gdy  

jej potrzebujemy i dbają o porządek.

Wszystkim Policjantkom i Policjantom 
życzymy dużo zdrowia, siły,  

pomyślności i satysfakcji  
z wykonywanej pracy.  

 
Wszystkiego najlepszego!

Panu Romanowi Ćwiertniewiczowi

składamy wyrazy serdecznego  
współczucia z powodu śmierci

TATY
Dyrekcja i Pracownicy Gminnego Ośrodka 

 Sportu w Nadarzynie
Dyrekcja i Kadra trenerska  

Gminnego Ludowego Klubu Sportowego w Nadarzynie

Panu Romanowi Ćwiertniewiczowi
pracownikowi Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana Pawła II w Nadarzynie

wyrazy serdecznego współczucia i słowa
wsparcia w trudnych chwilach po stracie

 TATY 
 

składają Dyrekcja, Grono Pedagogiczne  
i Pracownicy 

Liceum Ogólnokształcącego
im. Jana Pawła II w Nadarzynie

Panu Romanowi Ćwiertniewiczowi

wyraz współczucia i ubolewania
po stracie

TATY
składają Wójt Gminy, Przewodnicząca Rady Gminy, 

 Radni, Sołtysi oraz Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn 

Podziękowania dla
Wójta Gminy Nadarzyn
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25 sierpnia na terenie Pastewnika w Nadarzynie odbyła 
się VI sesja Rady Seniorów Gminy Nadarzyn. Obrady 
otworzyła przewodnicząca Anna Szabat. W sesji wzięli 
również udział Dariusz Zwoliński - Wójt Gminy Nada-
rzyn, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Nadarzynie Krystyna Masłowska dyrektor Gminnego 
Ośrodka Sportu w Nadarzynie Dariusz Maranowski, in-
struktor NOK Anna Balsam i zastępca dyrektora SPG 
ZOZ Nadarzyn Michał Bieńkowski.

Poruszono tematy związane z zasadami bezpieczeń-
stwa w trakcie pandemii koronawirusa. Podczas sesji 
przedstawiono również informacje z działalności spor-
towej oraz kulturalno- rozrywkowej na rzecz seniorów.

red.

Sesja Rady Seniorów

Chcesz zapytać o spis rolny? 
 Zadzwoń!

Od 17 sierpnia pod numerem 
 22 279 99 99  
będzie działać  

specjalna infolinia  
Powszechnego Spisu 

 Rolnego 2020.

Podziękowania od
Caritas Archidiecezji

Warszawskiej
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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

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

Tel. kontaktowy: 511 069 550

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

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

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

tel. 600 283 038

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

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

Okolice Nadarzyna. 
Tel. 511 289 481

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

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

tel: 505 849 419

Absolwent politechniki udziela korepetycji 
 z matematyki,  

tel. 602 246 361

O G Ł O S Z E N I A  D R O B N E

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 stworzyły 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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Zareklamuj  się w Wiadomościach Nadarzyńskich
więcej  informacji  na stronie

w w w.nok .pl/wiadomosci-nadarzynskie

R E K L A M A
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ZDROWIE i URODA:
Salon Urody; ul. Młochowska 
137,  Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 
10% karnet na solarium. I założenie 
rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216 
906  

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

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

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

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

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

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

Bilety oferty Warszawa+  
ważne w strefie 1 i 2

Koszt pasażera 
[zł]

Koszt pasażera 
[zł]

dopłata
gminy

dopłata
gminy

imienny

imienny

30
dniowy

90
dniowy

90
 dniowy

30
dniowy

N

U

N

N

N

U

U

U

Bilety oferty Warszawa+  
ważne w strefie 2

120
60

330

165

30

60

65

130

20

40

106

212

36

72

135

70

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

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

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

Referat Organizacyjny

KULTURA, ROZRYWKA I 
SPORT: 

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

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

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

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

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

tel. 728 947 323

Caritas przy Parafii
 św. Klemensa
 w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w NadarzynieList

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

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

Punkt Caritas czynny: 
wtorki 10.00 – 12.00

czwartki 15.00 – 17.00

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

Tel. 22 739 76 20

Witamy wszystkich, którzy się-
gnęli po ten tekst. 

W tej krótkiej refleksji, chcę 
się podzielić swoimi doświad-
czeniami z zakończonej w piątek 
14.08.2020 r., 309 już Warszaw-
skiej Pielgrzymki Pieszej (WPP). 

Tegoroczna pielgrzymka z powo-
du obostrzeń sanitarnych wynika-
jących z szerzącej się epidemii ko-
ronawirusa była inna niż wszystkie 
dotychczasowe. Nakazem sanepidu 
oraz zarządzeniem kierownika 309 
WPP, pielgrzymowanie podjęto  
w zupełnie nowej formie. Obok for-
my pieszej, pielgrzymowano przede 
wszystkim w sposób duchowy.

„Ten zwycięża, kto miłuje” te 
słowa były hasłem i myślą prze-
wodnią 309 pieszej i duchowej 
WPP – wypowiedział je Prymas 
Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński  
w archikatedrze św. Jana w War-
szawie w 1966 roku. A metropolita 
warszawski kard. Kazimierz Nycz 
zwrócił uwagę, że słowa te mimo 
upływu czasu są wciąż aktualne. 
Bo jak mówił dalej „tylko czło-
wiek, który miłuje jak Bóg – bezin-
teresownie i bezwarunkowo – jest 
zdolny do największych poświęceń  
i wie, jak pokonać życiowe trud-
ności. Tylko taki człowiek zwy-
cięża”. Nawiązując do hasła piel-
grzymki,  metropolita warszawski 
przypomniał, że kard. Wyszyński 
nie tylko wielokrotnie je powta-
rzał, ale przede wszystkim nimi 

żył. Jak mówił dalej: „… prymas 
Wyszyński zwyciężał przez miłość 
ludzkie grzechy, słabości i wszyst-
kie trudności obiektywne, które  
w tym czasie, kiedy prowadził Ko-
ściół w Polsce, trzeba było przezwy-
ciężać. Nawet gdy ktoś nie rozu-
miał, dodawał: „Kto nie miłuje, ten 
już przegrał”.

Kard. Nycz pod-
czas mszy św. 06 
sierpnia 2020 r. 
mówił, że tego-
roczna pielgrzym-
ka powinna być 
przygotowaniem 
do odroczonej be-
atyfikacji sługi bo-
żego kard. Stefana 
Wy s z y ń s k i e g o  
i prosił pielgrzy-
mów pieszych  
i duchowych o 
modlitwę za tę beatyfikację. 

Metropolita warszawski pod-
kreślił, że tegoroczna pielgrzymka 
będzie również czasem wielkiego 
dziękczynienia za 100-lecie cudu 
nad Wisłą i setną rocznicę urodzin 
św. Jana Pawła II – „niestrudzone-
go Pielgrzyma, którego duchowe 
bogactwo nieustannie nas zachwyca  
i inspiruje do dobrego życia”.

w swej homilii kard powiedział 
…”życie pokazało, jak jesteśmy  
w naszej umiłowanej ojczyźnie po-
dzieleni, jak nie potrafimy ze sobą 
rozmawiać, jak pokrzykujemy na 

siebie nawzajem, jak się nieraz roz-
stajemy przy rodzinnych stołach 
nie tylko z powodu poglądów, ale 
przede wszystkim z powodu sposo-
bu ich wyrażania”.

Metropolita warszawski zwrócił 
również uwagę na podobieństwo te-
gorocznej pielgrzymki, do tej, która 
wyruszyła po raz pierwszy w 1711 r. 
jako dziękczynne wotum Matce Bo-

żej za ustanie zarazy w Warszawie 
i przez ponad 300 lat idzie nieprze-
rwanie na Jasną Górę. Jak powie-
dział (…) „Bardzo ważny jest ten 
wymiar kontynuacji. Podczas wojen 
i różnych przeszkód obiektywnych 
w ciągu tych ponad 300 lat nie na-
stąpiła żadna przerwa. Dodał, …że 
tegoroczna 309 WPP, która ma cha-
rakter symboliczny oraz duchowy 
jest „absolutnym minimum, na któ-
rym nie chcemy poprzestać”.  

Ten wyjątkowy i symboliczny 
charakter spowodował, że pątni-
czym szlakiem podążali jedynie 

309 Warszawska Pielgrzymka Piesza
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przewodnicy ze wszystkich Grup 
Zasadniczych i Piętnastek WPP oraz 
służby obsługujące w liczbie 61 
osób. Oficjalną pielgrzymkę odpro-
wadzała pokaźna grupa pątników, 
w tym pielgrzymi, którzy na Jasną 
Górę postanowili wybrać się na wła-
sną rękę. Szli oni pojedynczo lub  
w małych, często rodzinnych gru-
pach. Jednak większość wielolet-
nich pielgrzymów i sympatyków 
WPP pielgrzymowała w sposób du-
chowy, łącząc się z pieszymi pątni-
kami w modlitwie i Eucharystii.

Z naszej parafii pieszo na szlak 
pątniczy wyruszyło w indywidual-
nej pielgrzymce kilka osób. Z Gru-
py 11 byli to brat Krzysztof, Sławek  
i Andrzej oraz z małżeństwo Karoli-
na i Fabian z 15. Zielonej. 

My, którzy nie poszliśmy pieszo, 
podjęliśmy duchowe pielgrzymo-
wanie w naszym kościele parafial-
nym w Nadarzynie idąc za głosem 
posłuszeństwa i zaleceniami kie-
rownika 309 WPP oraz Episkopatu 
Polski. Cały czas pozostawaliśmy 
w ciągłym kontakcie z tymi, którzy 
szli pieszo. Zaczęliśmy tradycyjnie 
mszą św. o godz. 9.00 w uroczy-
stość Przemienienia Pańskiego, po 
której około czterdziestoosobową 
grupą wyruszyliśmy do sąsiedniej 
parafii św. Jana Pawła II w Ruścu 
(patrz foto.). Tam zostaliśmy przy-
jęci i pobłogosławieni przez ks. pro-
boszcza Jarosława Kuśmierczyka. 
Wybraliśmy parafię w Ruścu, jako 
naszą pierwszą stację pielgrzymko-
wą z uwagi na możliwość skorzy-
stania z przywileju odpustu zupeł-
nego przyznanego tej najmłodszej 
parafii w diecezji warszawskiej  
w roku 100. urodzin Papieża Polaka 
(odpust można uzyskać od 18 maja 
2020 do 18 maja 2021). Na miejscu 
wysłuchaliśmy historii powstania 
parafii, pomodliliśmy się - między 
innymi litanią do św. Jana Pawła II, 
zwiedziliśmy nowy ośrodek dusz-
pasterski i po symbolicznej agapie 
wyruszyliśmy w drogę powrotną. 
W następne dni, jako duchowi piel-
grzymi, spotykaliśmy się w koście-
le. Zaprosiliśmy do wspólnego piel-
grzymowania wszystkich chętnych, 
drzwi naszego kościoła były zawsze 
dla nich otwarte. Nasze spotkania 
zaczynaliśmy Eucharystią, a koń-
czyliśmy w łączności z całym Ko-
ściołem polskim śpiewając Apel 
Jasnogórski.

W oba piątki była rozważana 
droga krzyżowa, a w pozostałe dni 
tajemnice różańca świętego, części  
z danego dnia. Po drodze krzyżowej 
lub różańcu wyświetlany był film  

z konferencja-
mi specjalnie 
p r z y g o t o -
wanymi dla 
pielgrzymów 
d u c h o w y c h 
przez Pauli-
na ojca Zbi-
gniewa Ptaka 
z Krakowa. 
Myślą prze-
wodnią tych 
r e k o l e k c j i 
były słowa 
- „Jak rozko-
chać się w mszy świętej”. Nauki 
te na żywo były głoszone każdego 
z 9 dni nowenny przed uroczysto-
ścią Wniebowzięcia Matki Bożej 
w paulińskim kościele rektorskim 
Świętego Ducha w Warszawie, 
który uzyskał miano Sanktuarium 
Jasnogórskiej Matki Życia. Przy-
pominam, że tytuł sanktuarium 
świątynia na Długiej otrzymała  
w roku ubiegłym w dniu 08 grud-
nia, w uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

Po obejrzeniu filmu i wysłuchaniu 
nauki był czas na krótkie dzielenie 
się świadectwami i odmówienie 
koronki do Miłosierdzia Bożego. 
Przez wszystkie dni tej nowenny 
modliliśmy się w intencji beatyfika-
cji sługi bożego prymasa Wyszyń-
skiego. Aby przybliżyć pielgrzy-
mom duchowym sylwetkę prymasa, 
tego wybitnego pasterza polskiego 
Kościoła, wielkiego patrioty i męża 
stanu, wygłosiliśmy referat noszący 
tytuł „Co zawdzięczamy Prymasowi 
Tysiąclecia”.  

Cały czas podczas tych wspólno-
towych rekolekcji towarzyszył nam 
nadarzyński proporczyk z wizerun-
kiem Matki Bożej Jasnogórskiej, 
który od prawie 40 lat w sierpniu 
pielgrzymuje z pątnikami z Nada-
rzyna na Jasną Górę. Żeby tradycji 
stało się zadość, również w bieżą-
cym roku zabraliśmy nasz propor-
czyk na ostatni 9 etap pielgrzymki 
i przeszliśmy z nim z Mstowa na 
Jasną Górę. Tam pokłoniliśmy się 
Matce Bożej w imieniu całej naszej 
wspólnoty, zawierzając Jej nada-
rzyńską parafię. 

Od 26 lipca 2020 r. do 13 si-
repnia roku zbieraliśmy indywi-
dualne intencje, w ktorych mo-
dlilismu sie podczas spotkań 
wspólnoty duchowej w Nadarzynie. 
W dniu 14.08.2020 r. roku złożyli-
śmy wszystkie te intencje na Jasnej 
Górze, na ręce brata Mateusza, pod-
czas wieczornej mszy św. dla 11 
Grupy 309 WPP. Brat Mateusz prze-

kazał je ojcom paulinom. Możemy 
powiedzieć za kard. Nyczem, że 
program naszych spotkań w dużej 
części był „pielgrzymką modlitwy 
o dobre przygotowanie się do beaty-
fikacji Sługi Bożego kard. Stefana 
Wyszyńskiego i jej rychłe nastąpie-
nie..., była to pielgrzymka nadziei  
i chrześcijańskiej, braterskiej mi-
łości – przeżywana pod wspólnym 
hasłem  „Ten zwycięża, kto miłuje”. 

Wierzę, że ten czas i ta niemoż-
ność pójścia pieszo i to wszystko 
co nas spotykało w tym roku, było 
darem od Boga i było po coś. Jestem 
przekonany, że utrata utartych ście-
żek dała nam wszystkim możliwość 
przeżywania tego, do czego tak bar-
dzo już przywykliśmy w zupełnie 
inny sposób. Bo może nawet we-
szliśmy w rutynę pielgrzymowania. 
Może to wszystko zadziało się, by 
na nowo odkryć ducha prawdziwego 
pielgrzymowania, Ducha Bożego. 
To przecież On prowadzi Kościół 
przez różne wydarzenia i historię 
życia każdego ziemskiego pielgrzy-
ma, każdej rodziny, każdego naro-
du, państwa i całego świata. A może 
nawet odważę się powiedzieć, że 
mimo wszystko, był to czas jeszcze 
głębiej przeżyty duchowo.

Tęsknota za wspólnym pielgrzy-
mowaniem może obudzi w nas 
większe poczucie Wspólnoty Ko-
ścioła. Mocno wierzę, że ten czas 
nie będzie zmarnowany. 

Łączmy się w modlitwie i Eucha-
rystii w oczekiwaniu na „normalną” 
310 WPP.

Maryjo, ukochana Matko, na-
sza pielgrzymka wiary ciągle trwa. 
Prosimy Cię, bądź z nami, kiedy 
pielgrzymujemy do Twego Syna po 
drogach XXI wieku. Spraw, aby na-
sza wiara każdego dnia stawała się 
coraz bardziej żywa, prawdziwa  
i konsekwentna.

Brat Ryszard 
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Nadarzyński Szczep 
„Wataha” im. Żołnierzy Wyklętych

Sierpień dziś w mieście rozgorzał, 
Na piętrach, dachach, w piwnicach,
Promienny i krwawy jak zorza, 
Radością pogonił w ulicach.
 
Wśród domów okrzykiem - jak surmą,
W zaułkach seriami - jak śmiercią.
Tysiące ruszyły do szturmu 
W zwycięstwo. Sierpniowe zwycięstwo.

W czerwieni i bieli zuchwałej
Proporców, opasek na rękach, 
Nie zważa na ognia nawałę
Szalona, junacka potęga.

A sierpień zachodem nam świeci, 
Zachodem co w łunach goreje. 
Warszawa rzuciła swe dzieci 
Po jutra wolnego nadzieję.

Edward Eugeniusz Chudzyński „Sierpień

1 sierpnia 2020 r. godz. 17.00 plac Poniatowskiego 
w Nadarzynie, Warszawa, Kraków, Gdańsk…gdzieś  
w Polsce. Godzina W. Wycie syren, biel i czerwień, po-
tem minuta ciszy. Zaduma. Cichy hołd dla Tych wszyst-
kich, którzy za nas, dla nas wtedy oddali swoje zdrowie  
i życie. O Powstaniu Warszawskim powiedziano już wie-
le, powstało mnóstwo szczegółowych historycznych ana-
liz, podsumowań, tomy książek, oceny. Wysłuchaliśmy 
wiele sporów, czy było warto, czy dobrze, czy źle. Jedno 
pewne, mamy wobec minionych pokoleń, wobec boha-
terów tamtych wydarzeń wielki dług –  wolną ojczyznę. 
Naszym obowiązkiem pamięć, szacunek, dbałość o to, co 
nam zostawili…

W Nadarzynie jak co roku pod przewodnictwem na-
szych harcerzy ze szczepu WATAHA im. Żołnierzy Wy-
klętych,  uczczono wybuch Powstania Warszawskiego. 
Na pl. Poniatowskiego odbył się uroczysty apel. Złożono 
symboliczne wiązanki kwiatów w Miejscach Pamięci. 

W uroczystości uczestniczył  podpułkownik  Henryk 
Filipski – powstaniec, mieszkaniec Nadarzyna, który  
w tym roku skończył 100 lat (fot.poniżej). W Powstaniu 
Warszawskim brał udział w stopniu podchorążego Kor-
pusu Bezpieczeństwa I Obwodu Śródmieście – Północne.

ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk
Foto: Magdalena Pawlica

76 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
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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 
Propozycje:

Karpińska A.: List
Małgorza -

ta jest szczę-
śliwą żoną 
i matką. Od 
kilku lat jako 
pisarka święci 
triumfy. Naj-
bliżsi sądzą, 
że ma wszel-
kie powody 
do zadowole-
nia. Ale po-

zory mylą. Małżeństwo nie należy 
do szczęśliwych, a ona nosi w so-
bie brzemię dramatycznej decyzji 
z przeszłości, która zaważyła na 
jej całym dotychczasowym życiu. 
Kiedy wydaje się, że nigdy nie wy-
dobędzie się z matni, dostaje od ko-
goś nieznajomego list, który zmieni 
wszystko. Pozostaje pytanie, kto  
i w jakim celu do niej napisał… Jak 
daleko sięgają cienie przeszłości?

Svensson P.: Ewangelia według 
węgorza

„Ewange-
lia według 
w ę g o r z a ” 
to piękne  
i bardzo oso-
biste wspo-
mnienie ojca,  
a jednocze-
śnie opis 
zdumiewają-
cej kulturo-
znawczej po-

dróży w poszukiwaniu rozwiązania 
„zagadki węgorza”. Gdy zdejmiemy 
zasłonę oczywistości z praw natury, 
dowiemy się wiele o tej niezwykłej 
rybie, ale też o nas samych. Przyro-
da jest bardziej metafizyczna, niż ci 
się wydaje. A ty jesteś jej częścią.

Hannah K.: Zimowy ogród
Meredith i Nina Whitson są tak 

różne, jak tylko różne mogą być sio-
stry. Jedna została w domu, zajmuje 
się dziećmi i rodzinną firmą; druga 
wyruszyła w świat i została słynną 
fotoreporterką. Kiedy ukochany oj-
ciec ciężko zachoruje, obie siostry 
wraz nieakceptującą córek Anyą 

Whitson znajdą 
się przy nim. 
Nawet w tak 
ciężkich chwi-
lach, matka 
jest wobec nich 
zimna i obo-
jętna. Ojciec 
przed śmiercią 
wymusza na 
niej obietnicę: 

żona ma opowiedzieć córkom bajkę, 
którą zaczęła wiele lat temu i nigdy 
nie skończyła. Jest to historia wiel-
kiej, wieloletniej miłości, która za-
częła się w mroźnym Leningradzie 
czasów drugiej wojny światowej,  
a finał znajdzie na współczesnej 
Alasce. Na jaw wyjdą sekrety które 
wstrząsną całą rodziną. 

Gretkowska M.: Faworyty 
Trzy fawo-

ryty Stanisła-
wa Augusta, 
króla Polski  
i zabawy, bez-
p a r d o n o w o 
r y w a l i z u j ą  
o serce ko-
chanka oraz 
w p ł y w y  
w państwie. 
Która z nich 

okaże się najsprytniejsza? Nie-
bezpiecznie inteligentna Elisabeth 
Lubomirska, młodziutka Izabela 
Czartoryska czy najbardziej czuła 
Magdalena Sapieha? W Warszawie 
szepcze się o nich złośliwie, lecz  
z podziwem: te kobiety mogą 
wszystko, ale z nimi też można zro-
bić wszystko… Śmiała obyczajowo, 
zmysłowa, trzymająca w napięciu 
powieść niehistoryczna.

Aitken B.: Anglik w Poznaniu
W 2016 roku Ben Aitken przepro-

wadził się do Polski. Nie pojechał 
za miłością, a z ciekawości: pragnął 
dowiedzieć się, co zostawiają za 
sobą Polacy emigrujący do Wiel-
kiej Brytanii. Poleciał do miasta,  
o którym nigdy wcześniej nie słyszał 
i zatrudnił się w barze  za najniższą 
krajową. Kiedy akurat nie był zaję-

ty obieraniem 
ziemniaków, 
podróżował  
i „po łebkach” 
badał kraj. 
Gdy minął 
rok, miał już 
zdecydowa -
nie większe 
pojęcie, od 
czego Polacy 
odwracają się 

plecami – góry na południu, plaże 
na północy, pierogi! – i nabył nie-
samowitej wprawy w filetowaniu 
dorsza. To szczera, zabawna i nie-
konwencjonalna opowieść o roku 
spędzonym w Polsce.

Przylipiak W.: Czas wolny  
w PRL

Czas wolny 
w PRL. To on 
w ogóle ist-
niał? A może 
było go za 
dużo? Jedno 
jest pewne: 
relaks w nie-
oczywis tym 
świecie mi-
nionej epoki 

to towar nieco wybrakowany. W la-
tach 50. młodzi odkryli uroki podró-
żowania autostopem i z książecz-
ką autostopowicza w ręku ruszyli  
w Polskę. W latach 60.,kiedy aku-
rat w ramach czynu społecznego 
nie trzeba było sprzątać ulic albo 
budować przedszkola, ludzie gro-
madzili się w domach przy słucho-
wisku radiowym W Jezioranach 
albo przed telewizorami, żeby obej-
rzeć Bonanzę lub Wojnę domową.  
W latach 70. Polacy chętnie korzy-
stali z wypoczynku na coraz licz-
niejszych polach campingowych, 
gdzie z trudem zdobyte namioty 
sąsiadowały z przyczepami campin-
gowymi Niewiadów. W latach 80. 
„odkryli” komputer i wideo. Pełen 
anegdot reportaż o wypoczynku 
po pracy i szkole, na co dzień i od 
święta, słowem o wolnych chwilach 
obywateli w ich ludowej ojczyźnie.
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Beata Fedorko Dyrektorka Biblioteki 

W naszych placówkach przyby-
wa nowych tytułów. Warto spraw-
dzić jakie książki włączyliśmy do 
księgozbioru w ostatnich tygo-
dniach. Szczegółowe informacje 
można znaleźć w katalogu online 
http://katalog.nadarzyn.e-bp.eu/  
i oczywiście w bibliotece.

Nowości  
w bibliotece

Zapraszamy do letniej czytelni przed Filią Biblioteki w Młocho-
wie. W ramach programu Fundacji Santander „Tu mieszkam, tu 
zmieniam”, stworzyliśmy dla Was miejsce gdzie, wśród zieleni, 
możecie odpocząć, przejrzeć prasę lub poczytać książkę. Do Waszej 
dyspozycji jest altana, leżaki, słońce i... dużo czytania.

Newport C.: Cyfrowy minima-
lizm. Jak zachować skupienie  
w hałaśliwym świecie

T e c h n o -
logia sama  
w sobie nie 
jest ani do-
bra, ani zła. 
Kluczem do 
korzys tan ia  
z niej jest 
wspomaganie 
poprzez nią 
własnych ce-
lów i warto-
ści, nie przy-

zwalając, by to ona wykorzystywała 
nas. Ta książka jest o tym, jak do 
tego dojść.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;  

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

Szanowni Seniorzy,

zapisy na zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w roku akademickim 
2020/2021 zaczynają się 17 września br. o godz. 17.00 w siedzibie Nada-
rzyńskiego Ośrodka Kultury. W pozostałych dniach po 17 września br. 
WYŁĄCZNIE wg harmonogramu dyżurów instruktorów odpowiedzial-
nych za organizację działalności UTW, który ukaże się na początku wrze-
śnia. Z uwagi na organizację pracy prosimy o przestrzeganie wyznaczo-
nych dni i godzin.

Szczegółowa oferta dla UTW oraz sprawy organizacyjne zostaną poda-
ne do publicznej wiadomości na początku września (strona internetowa 
NOK, FB NOK, FB Urzędu Gminy Nadarzyn, tablica ogłoszeń dla UTW 
w siedzibie NOK, tablica ogłoszeń przed siedzibą NOK, Urząd Gminy 
Nadarzyn).

„Cud nad Wisłą”  
i  muzyka na żywo 

Nowy kinonokowy sezon rozpo-
czynamy pokazem „Cudu nad Wi-
słą” w reżyserii Ryszarda Bolesław-
skiego - twórcy, który sam walczył 
w wojnie polsko-radzieckiej. Film 
powstał w 1921 roku - a więc świe-
żo po wydarzeniach, o których opo-
wiada - na zamówienie ówczesnego 
Wydziału Propagandy Ministerstwa 
Spraw Wojskowych. Warto więc 
spojrzeć na to dzieło nie tylko jak na 
filmowe widowisko oparte na histo-
rycznych wydarzeniach, lecz rów-
nież przykład ówczesnej polityki 
historycznej. Projekcji towarzyszyć 
będzie muzyka na żywo w wykona-
niu znanego już nokowej publiczno-
ści Marcina Pukaluka. Po pokazie 
zapraszamy na rozmowę z Sebastia-
nem Adamkiewiczem - historykiem 
z łódzkiego Muzeum Tradycji Nie-
podległościowych w Polsce i redak-
torem współpracującym z portalem 
Histmag. 

Przyjdźcie 25 września (piątek) na 
godzinę 19:00 do siedziby NOK. 

WSTĘP WOLNY!

„Cud nad Wisłą”

Reżyseria: Ryszard Bolesławski
Scenariusz: Adam Zagórski
Gatunek: Dramat/Wojenny/Niemy
Produkcja: Polska
Premiera: 16 marca 1921
Czas trwania: pierwotnie ok. 80 
minut; obecnie - po rekonstrukcji - 
53 minuty (do naszych czasów do-
trwały jedynie fragmenty filmu) 

„Każdy w czyjej piersi bije serce 
Polaka, miłującego swoją Ojczy-
znę (…), niech zobaczy wielki obraz  
w 2-ch seriach Cud nad Wisłą” za-
chęcał „Kurier Poranny” w 1921 
roku. Film powstał niemal równole-
gle do portretowanych wydarzeń hi-
storycznych – bitwy warszawskiej, 
która zdecydowała o wygranej Pol-
ski w wojnie polsko-bolszewickiej. 

Sekwencje koń-
cowe zawierają 
dokumentalny 
zapis wręczenia 
Józefowi Pił-
sudskiemu bu-
ławy marszał-
kowskiej 14 
listopada 1920 
r. Jedną z ról 
kobiecych za-
grała Jadwi-
ga Smosarska 
– największa 
gwiazda przed-
wojennego kina. 

Ryszard Bolesławski, chwalony za 
sprawnie zrealizowane sceny batali-
styczne, w 1923 roku wyemigrował 
do Hollywood gdzie kręcił przebo-
je kasowe z Gretą Garbo i Marleną 
Dietrich. 

(źródło: https://www.polin.pl/pl/
wydarzenie/cud-nad-wisla )

Marcin Pukaluk kompozytor, 
performer i producent muzyczny. 
Od 10 lat zajmuje się wykonywa-
niem muzyki na żywo do filmów 
niemych. Ma na swoim koncie  
2 solowe płyty z muzyką filmową 
oraz setki seansów z muzyką na 
żywo! Grał do filmów niemych na 
prestiżowych festiwalach w Polsce 
(American Film Festival, Plus Ca-
merimage czy Sputnik nad Polską) 
oraz na dużych, międzynarodowych 
festiwalach, m.in. Denver Film Fe-
stival, Batumi International Art-Ho-
use Film Festival czy też najstarszy 
i największy festiwal filmu niemego 
na świecie Pordenone Silent Film 
Festival. 

Jest zwycięzcą organizowanego 
przez Vivarto konkursu na najlep-
szą autorską muzykę do słynnej 
komedii „Generał” Bustera Keato-
na (2011) oraz laureatem I nagrody  
w konkursie taperskim festiwalu 
Muzyka na Plan w Tarnowskich Gó-
rach (2012). 

Sebastian Adamkiewicz doktor 
nauk humanistycznych, absolwent 
Uniwersytetu Łódzkiego. Muzeal-
nik, adiunkt w dziale historycznym 
Muzeum Tradycji Niepodległościo-
wych w Łodzi. Współpracownik 
Dziecięcego Uniwersytetu Cie-
kawej Historii, publicysta portalu 
historycznego Histmag.org. Autor  
i uczestnik wielu projektów z zakre-
su edukacji historycznej i populary-
zacji historii. Jego zainteresowania 
koncentrują się wokół historii Pol-
ski wczesno nowożytnej, dziejów 
polskiego ruchu rewolucyjnego, hi-
storii tożsamości i propagandy, oraz 
kultury elit władzy.

 
(źródło: https://www.historiaposzu-

kaj.pl/nasi_autorzy,693,autor_se-
bastian_adamkiewicz.html )
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Mazowsze w Koronie
Muzyczne Wieczory w zabytkach  

architektury mazowieckiej
Edycja XVII 

Koncert 3 /175
27 września 2020 r., niedziela, godzina 20.00

MŁOCHÓW ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY 
KOŚCIÓŁ PW. ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Barokowe odcienie lutni
Wykonawcy:
LUTEDUO  PLUS
Anna Kowalska - lutnia barokowa, gitara barokowa 

Anton Birula - lutnia barokowa, teorba, słowo o muzyce 
Alisa Birula - organy, lutnia

w programie:
Silvius Leopold Weiss (1687-1750)  
uverture c-moll z manuskryptu drezdeńskiego (opraco-

wanie na organy)
Sonata g-moll z manuskryptu drezdeńskiego
Prelude- Allemande -Bouree- Gigue
Johann Sebastian Bach (1685-1750) Aria na strunie g 

BWV 1068 Preludium i fuga f-moll  BWV 534
Esaias Reusner (1636-1679) Passacaglia D- dur 
Alessandro Piccinini (1566-1638) Ciacona in partite 

variate
Gaspar Sanz (1640-1710) Canarios
Antonio Vivaldi (1678-1741)  Concerto D -dur RV 93 

Allegro – Largo - Allegro
Johann Sebastian Bach Badinerie

ANNA KOWALSKA studiowała lutnię u prof. Toy-
ohiko Satoh, Nigela North’a i Joachima Helda w Kró-
lewskim Konserwatorium w Hadze. Zanim zajęła się 
instrumentami historycznymi odebrała profesjonalne 
wykształcenie w zakresie gry na gitarze klasycznej. Mu-
zyczne zainteresowania Anny Kowalskiej sięgają daleko 
poza świat muzyki dawnej. Ojciec, amatorsko, ale bar-
dzo dobrze, grał na akordeonie i wspierał zaintereso-
wania muzyczne córki. Rodzice byli często pierwszymi 
osobami, od których dowiadywała się o różnych gatun-
kach muzyki klasycznej czy popularnej. Zaznajomili ją 
m.in. z tradycyjną muzyką celtycką, dzięki temu granie 
na koncertynie angielskiej i skrzypcach jest jej pasją, któ-
rą łączy z miłością do lutni i instrumentów szarpanych. 
Prowadzi klasę lutni w Akademii Muzycznej im. F. No-
wowiejskiego w Bydgoszczy.

ANTON BIRULA rozpoczął swoją edukację muzycz-
ną od nauki gry na fortepianie i gitarze. Na początku 
lat 90. ukończył studia fotograficzne specjalizując się 
w fotografii artystycznej. Praca nad zdjęciami w ciem-
ni była okazją, do słuchania muzyki, zwłaszcza nagrań 
z dziedziny wykonawstwa historycznego. Sprawiło to, 
że zainteresował się muzyką dawną, a przede wszystkim 
utworami lutniowymi Silviusa Leopolda Weissa oraz 
Johanna Sebastiana Bacha.Ta fascynacja zaprowadzi-
ła go do Holandii oraz Niemiec, gdzie studiował lutnię  
u prof. Toyohiko Satoh w Królewskim Konserwatorium 
w Hadze oraz u prof. Konrada Junghaenela w Hoch-
schule für Musik w Kolonii. Szczególnie zainteresowały 
go transkrypcje na lutnię barokową solowych utworów 
skrzypcowych i wiolonczelowych J.S. Bacha. Anton 
Birula prowadzi klasę lutni w Akademii Muzycznej im.  
F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy.

ALISA BIRULA jest uczennicą I klasy liceum  ZPSM 
Nr 4 im. Karola Szymanowskiego w Warszawie, w klasie 
organów prof. Emilii Dziubińskiej. Doskonaliła umie-
jętności podczas lekcji i warsztatów u Piotra Racho-
nia, Vincenta Dubois i Johana Vexo, Ennio Cominetti.  
W 2014 rozpoczęła naukę gry również na lutni baroko-
wej. W 2018 w Grodkowie, jako pierwsza w historii, 
wykonała na organach utwory wielkiego mistrza lutni 
Silviusa Leopolda Weiss’a. 

ORGANIZATOR
Mazowiecki Instytut Kultury 

WSPÓŁORGANIZATORZY KONCERTU :
 Nadarzyński Ośrodek Kultury,

 Parafia Rzymskokatolicka 
p.w. Św. Michała Archanioła w Młochowie

PARTNER
 Gmina Nadarzyn

Wstęp wolny
Obowiązują maseczki i konieczność wypełnienia 

Oświadczenia uczestnika koncertu

Wakacyjne Warsztaty Twórcze  
w świetlicy NOK w Urzucie

Nasze kolejne wakacyjne warsztaty dobiegły końca. 
Były to, jak zawsze, bardzo aktywne, kreatywne, inten-
sywne i twórcze trzy tygodnie. Mimo, że w tym roku ni-
gdzie nie wyjechaliśmy wrażeń nam nie brakowało. Po-
cząwszy od gier i zabaw, po różne warsztaty plastyczne 
m.in. malowanie na szkle, string art., decoupage, biżute-
ria z koralików, kolczyki, magnesy i breloki z wypalanej 
folii termokurczliwej, slimy, zajęcia Sensoplastyki. Nie 
zabrakło warsztatów kulinarnych, robiliśmy ciasteczka 
maślane, ciasta marchewkowe, pierogi z mięsem oraz  
z kapustą i grzybami, wafle z kremem czekoladowym, 
który sami przygotowaliśmy oraz z kremem toffi. 

W tym roku, wyjątkowo (by zachować standar-
dy bezpieczeństwa epidemicznego) podczas wakacji  
w świetlicy była z nami instruktorka pani Jola Zalesiń-
ska (z „centrali” NOK). Dzięki jej obecności nauczy-
liśmy się obsługiwać maszyny do szycia!!! Warsztaty 
szycia tak bardzo wciągnęły nas i „nasze” dzieci, że 
szyliśmy prawie tydzień!! Ale efekt tych zajęć jest SU-
PER! Powstały ekotorby na zakupy, poduszki mniejsze 
i większe oraz…ubrania! Dzieci uszyły sobie bluzki,  
w których, z całą pewnością, będą chodziły w upalne dni. 
Bardzo dziękujemy Pani Joli za pomoc, zaangażowanie, 
wsparcie i super pomysły!!!

Tegoroczne wakacje urozmaicili nam także nasi goście, 
a było ich aż czworo!! Kapitalny występ brzuchomów-
cy, którym wszyscy byliśmy zachwyceni, świetny wy-
stęp Mima, kolorowe i pachnące warsztaty z panią Martą  
z Suchego Badyla, która pokazała nam jak wykonać 
piękną biżuterię z żywych kwiatów, oraz ciekawe i edu-
kacyjne pokazy chemiczne z LABOciakami, na których 
nie zabrakło wystrzałowych efektów!

To były naprawdę super  trzy tygodnie. Dziękuję Dzie-
ciom, Pani Joli  oraz wszystkim Artystom, którzy nas od-
wiedzili. 

Agnieszka Sokołowska.
Instruktor świetlicy NOK  w Urzucie
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Kamila Michalska 
 Dyrektorka NOK

Nadarzyński Ośrodek Kultury informuje, że ze względu na sytuację  
epidemiczną, harmonogram zajęć NOK na sezon 2020/2021  

udostępniony będzie na stronie internetowej www.nok.pl  
na początku września, zapisy od 7 września, od godz. 13.00 wyłącznie online.

Rozpoczęcie zajęć w NOK - 14 września 2020 r.
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8 - 9 sierpnia odbyły się finałowe MISTRZOSTWA 
MAZOWSZA, stanowiące eliminację do Ogólnopol-
skich Mistrzostw w Minisiatkówce im. Marka Kisiela 
o Puchar Kinder Joy Of Moving, w których w każdej 
z kategorii brały udział zespoły Sferis GLKS Nada-
rzyn. W każdej kategorii nasze zespoły swoją grę 
ukończyły na podium Mistrzostw Mazowsza!

W kategorii dwójek zawodniczki wywalczyły brązowy 
medal Mistrzostw Mazowsza w Minisiatkówce walcząc 
do końca o ostatnią piłkę. 

Wyniki meczy turnieju finałowego:
Sferis GLKS Nadarzyn - Olimp Mińsk 0:2 (15:17; 

11:15)
Sferis GLKS Nadarzyn - Dębina Nieporęt 0:2 (15:17; 

10:15)
Sferis GLKS Nadarzyn - Saska Warszawa 2:0 (15:4; 

15:8)
Półfinał: 
Sferis GLKS Nadarzyn - Sparta Warszawa II 2:1 

(15:12; 13:15; 9:11)

Mecz o 3 miejsce:
Sferis GLKS Nadarzyn - NOSiR Nowy Dwór Mazo-

wiecki 2:0 (15:9; 15:7)

Skład zespołu: Barbara Dośpiał, Krystyna Perkowska,
Trener: Carlos Benitez, Damian Krzemiński

G L K S  N a d a r z y n  P i ł k a  s i a t k o w a

KONIEC SEZONU DRUŻYNY  
SFERIS GLKS NADARZYN  

Z MEDALAMI  
MISTRZOSTW MAZOWSZA!

W kategorii trójek zawodniczki GLKS-u uplasowały 
się na drugim miejscu podium zdobywając srebrny medal 
Mistrzostw Mazowsza w Minisiatkówce.

Wyniki meczy turnieju finałowego:
 Sferis GLKS Nadarzyn - Atena Warszawa II 2:0 

(15:12; 15:8)
Sferis GLKS Nadarzyn - Saska Warszawa 2:0 (15:6; 

15:10)
 Sferis GLKS Nadarzyn - Wyszków / Lubowidz 0:2 

(6:15; 6:15)
Półfinał: 
Sferis GLKS Nadarzyn - Sparta Warszawa I 2:0 

(15:13; 15:11)
Finał: 
Sferis GLKS Nadarzyn - Wyszków / Lubowidz  0:2 

(4:15; 8:15)

Skład zespołu: Nela Miller, Ania Siwik, Gosia Lech-
man, Julka Dębowska oraz Ania Kowalczyk

Trener: Damian Krzemiński

W kategorii czwórek nadarzynianki wywalczyły brą-
zowy medal Mistrzostw Mazowsza, przegrywając tylko 
jeden mecz w półfinale z aktualnymi Mistrzyniami Ma-
zowsza w minisiatkówce.

Wyniki meczów turnieju finałowego:
Sferis GLKS Nadarzyn - Legionovia Legionowo 2:0 

(15:1; 15:5)
Sferis GLKS Nadarzyn - Jedynka Kozienice 2:0 

(15:2; 15:11)
Sferis GLKS Nadarzyn - MOS Wola Warszawa 2:0 

(15:9; 15:9)
Półfinał:
Sferis GLKS Nadarzyn - Sparta Warszawa 1:2 (15:12; 

13:15; 9:11) 
Mecz o 3 miejsce:
Sferis GLKS Nadarzyn - MOS Wola Warszawa 2:0 

(15:9; 15:7)
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Sierpień para Kinga Wrońska/Basia Latos rozpo-
częła obiecująco. Zawodniczki grające na co dzień  
w kategorii kadetek zakończyły rywalizację w turnieju 
finałowym Mistrzostw Polski Juniorek w siatkówce pla-
żowej na miejscu 7. Tydzień później wystąpiły w tur-
nieju finałowym Mistrzostw Polski Kadetek. Ósmego 
sierpnia para Kinga Wrońska (GLKS Nadarzyn)/Basia 
Latos (UKS Atena) wywalczyła 3 miejsce Mistrzostw 
Polski Kadetek – Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży  
w sportach letnich. 

Gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze sukcesy!
Małgorzata Żwirska

GLKS Nadarzyn

OGŁASZAMY NABÓR DZIECI DO  
SEKCJI PIŁKI SIATKOWEJ!

Rusza nabór kolejnych roczników do sekcji piłki siatkowej GLKS Nadarzyn:
2007 - 2014 dziewczynki, 2012 - 2014 chłopcy

Spełniaj swoje sportowe marzenia razem z nami, zaufaj doświadczonej kadrze  
trenerskiej z wieloma sukcesami i już od września dąż do zwycięstwa razem  

z nami - wiodącym klubem minisiatkówki na Mazowszu!
Kontakt:

Carlos Benitez e-mail: biuro@glksnadarzyn.pl - 2007 dziewczynki
Damian Krzemiński tel. 512541350 - 2008 - 2009 dziewczynki, 2012 - 2014 chłopcy 

Klaudia Jagusiak tel. 728330465 - 2010 dziewczynki
Ewa Nowak tel. 793280492 - 2011 dziewczynki

Edyta Biernacka tel. 504171996 - 2012-2014 dziewczynki

Skład zespołu: Natalia Struzik, Aleksandra Pruchnie-
wicz, Aleksandra Rybarczyk, Oliwia Wasiak, Zuzanna 
Szczęsna i Karolina Święcicka

Trener: Michał Jagusiak

Dziękujemy naszemu głównemu sponsorowi,  
firmie Sferis.pl oraz Rodzicom naszych zawodniczek  

za ogrom wsparcia i za trzymanie kciuków  
za powodzenie naszych drużyn!

Niestety ze względów na sytuację epidemiczną 
 w kraju, turniej finałowy Mistrzostw Polski w Minisiat-
kówce odwołano.

KINGA WROŃSKA ZAWODNICZKA NA MEDAL!



Wiadomości Nadarzyńskie

08 (255) sierpień 202032



08 (255) sierpień 2020 33

Wiadomości Nadarzyńskie

Trudny początek sezonu

G L K S  N a d a r z y n  P i ł k a  n o ż n a

G L K S  N a d a r z y n  M M A / s p o r t y  w a l k i

1 sierpnia najważniejsze amatorskie zawody MMA 
wróciły za sprawą Pucharu Mierzei Wiślanej, który odbył 
się w Stegnie Gdańskiej. Taka impreza nie mogła się od-
być bez choćby jednego reprezentanta GLKSu Nadarzyn.

Dla Karola Gudelskiego były to drugie zawody mie-
szanych sztuk walki. I po raz drugi „Gudelek” przywiózł 
z nich złoty medal. Dzięki konsekwentnemu wykonywa-

Złoto w Stegnie niu planu taktycznego Piotra „Kotleta” Kurkusa, Karol 
stoczył cztery naprawdę mocne pojedynki w jednej z naj-
mocniejszych kategorii wagowych w MMA. Rozpoczął 
od poddania rywala duszeniem zza pleców. Kolejne trzy 
walki to twarde decyzje. Ostatnia, finałowa, była jedną  
z najlepszych walk turnieju.

Poza przygotowaniem taktycznym, kluczowym okaza-
ło się przygotowanie zapaśnicze. „Gudelek” szlifuje je 
pod czujnym okiem Yaroslava Dementieva, trenera od 
zapasów. Warto również zwrócić uwagę, że wielką po-
mocą były wskazówki Jakuba „Szkolrzu” Szklarczyka, 
wychowanka GLKSu, który robił za drugiego trenera.

Gratulacje dla zawodnika i trenerów!

Sezon 2020/2021 piłkarze z GLKS Nadarzyn rozpo-
częli 1 sierpnia meczem na wyjeździe z RKS Sarmata 
Warszawa, który skończył się remisem 3:3. Dwa kolejne 
to już przegrane 8 i 12 sierpnia, w Nadarzynie z MKS 
Piast Piastów 1:2 i na meczu wyjazdowym 1:3 z MKS 
Korona Góra Kalwaria. Dopiero trzeci mecz nadarzynian 
na własnym boisku skończył się zwycięstwem z wyni-
kiem niczym z Ligi Mistrzów 7:3 z KS Przyszłość Wło-
chy. Kolejny mecz to też wygrana GLKSu, tym razem 

3:1 z KS Passovia Pass w Błoniu. Po pięciu kolejkach 
piłkarze z Nadarzyna zajmują jedenaste miejsce w tabeli. 
Następny mecz już 29 sierpnia o godzinie 12 na stadionie 
przy ul. Żółwińskiej w Nadarzynie z LKS Chlebia, która 
zajmuje obecnie trzecie miejsce w tabeli. Z całego serca 
kibicujemy piłkarzom z GLKS Nadarzyn i mamy nadzie-
ję że dobra passa pozostanie. (fot. poniżej: mecz GLKS 
Nadarzyn z MKS Piast Piastów)

(jw)
Foto: GOS Nadarzyn
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Przygotowania nadarzyńskiego stadionu  
do nowego sezonu ligowego

Podstawą każdego boiska piłkarskiego jest odpo-
wiednio przygotowana murawa. Od marca pracownicy 
GOS przystąpili do przygotowania jej na nadchodzą-
cy nowy sezon piłkarski. Wbrew pozorom jest to pro-
ces złożony i musi być powtarzany. Regularne dba-
nie o murawę nie jest związane tylko z koszeniem ale 
także z dostarczaniem minerałów, nawadnianiem czy 
nawożeniem. Ważnym procesem jest wertykulacja 
czyli pionowe cięcie darni na głębokość około 5 mm 
do nawet 45 mm. Jej celem jest usunięcie obumarłych 
części roślin, mchu. Dzięki temu zabiegowi zapewni-
my trawie lepszy dostęp wody, światła i tlenu. Po wer-
tykulacji trawnik należy dokładnie oczyścić i zgrabić 
wszystkie pozostałości obumarłych, zwertykulowanych 
części roślin (sucha trawa, mech itp.), dosiać trawę  
w miejscach ubytków oraz rozsypać równomiernie na-
wóz na całej powierzchni boiska. Następnym etapem jest 
koszenie. Trawa powinna mieć po ścięciu wysokość mię-
dzy 23 a 25 mm. Na koniec zostaje namalowanie linii 
boiska metodą natryskową przy użyciu specjalnej farby. 
Charakteryzuje się ona wysokim stopniem nieprzezro-
czystości i jaskrawości, szybkim schnięciem w tempera-
turze już powyżej 5° C. Po pomalowaniu linie powinny 
być widoczne do 4 tygodni. Pozostaje już tylko czekać na 
piłkarzy z GLKS Nadarzyn. 

(jw)
Foto: GOS Nadarzyn 

Stadion piłkarski GOS przy  
ul. Żółwińskiej 20 w Nadarzynie

Boisko główne: 100,5m x 69 m
Boisko boczne: 110m x75m, oświetlone
Miejsc siedzących: 1000, trybuna kryta
Rok budowy: 2000 r.
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 Pałac w Młochowie

Mamy dla Państwa fantastyczną 
wiadomość - 19 września (sobota) 
odbędzie się kolejna edycja spor-
towego wyzwania nordic walking 
dla naszych aktywnych mieszkań-
ców. Zespół pałacowo-parkowy 
w Młochowie - tu rozpoczniemy 
nasze wydarzenie i będziemy po-
dróżować w cudownych okolicz-
nościach natury Rezerwatu Mło-
chowski Łęg gdzie słowa cisza  
i spokój wybrzmiewają w szcze-
gólny sposób. Naukowcy z całego 
świata są zgodni iż przebywanie  
w otoczeniu zieleni i śpiewu pta-
ków działa dobroczynnie na nasze 
zdrowie, obniża poziom stresu, 
wyrównuje pracę serca wspoma-
ga i wzmacnia nasz organizm. 
Po kilku kilometrach marszu pod 
czujnym okiem instruktorów (ok. 
9 km), dotrzemy do kompleksu 
rekreacyjnego „Ludowa Altana” 
gdzie też odbędzie się część in-
tegracyjna spotkania. Jak zawsze 
będziemy dyskutować o pomy-

„Marsz po zdrowie” IX edycja - sportowa przygoda  
z „kijkami” czeka na Was

słach na sportową przyszłość 
Gminy Nadarzyn.

Naładuj swój życiowy akumula-
tor bądź pełny mentalnej i wital-
nej energii. Nie zwlekaj! Podejmij 
decyzję i zaprzyjaźnij się z „kij-
kami” już dziś. Czas na trening  
i ruszamy w teren.

DO ZOBACZENIA

Wszelkie dodatkowe informacje 
oraz zgłoszenia:  
Marcin Rybicki 
tel. 604 561 073

Zapisy przyjmujemy (po wcze-
śniejszym kontakcie telefonicz-
nym) do 14.09.2020r. lub wyczer-
pania liczby zgłoszeń, niezbędne 
jest wypełnienie: karty zgłoszeń, 
klauzuli RODO oraz dostarczenie 
ich do kancelarii Urzędu Gminy 
Nadarzyn lub organizatora, liczba 
osób ograniczona, przejazd auto-
karem zapewnia organizator.

START 19.09.2020r. 
 SOBOTA godz. 10.00 

parking przy UG Nadarzyn.

 UPRZEJMIE PROSIMY  
O POSIADANIE  

MASECZEK OCHRONNYCH
 

ZAPRASZAMY

Marcin Rybicki  
Specjalista ds. Rekreacji  

Ruchowej GOS w Nadarzynie 
Foto: UG Nadarzyn, 

GOS Nadarzyn
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W a k a c j e  z  N O K

Świetlica NOK w Parolach – koncert  
z cyklu „Smykofonia na Mazowszu”

Sensoplastyka w  świetlicy NOK w Parolach

Warsztaty artystyczne  
„Jak wyczarować natchnienie” Warsztaty „Malowanie kubków ceramicznych”

Warsztaty „Malowanie toreb bawełnianych”

Świetlica NOK w Parolach – przedstawienie 
 Teatrzyku Dur-moll


