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Wiadomości

Co ze szczepieniami 
– wyjaśnia Wójt

Płacę podatki tam, 
gdzie mieszkam!





Szanowni Mieszkańcy,
najważniejszym, budzącym 
największe emocje tematem 
są szczepionki przeciwko 
COVID-19, a raczej ich nie-
dostępność. Z całego kraju 
spływają bulwersujące infor-
macje o kolejkach seniorów 
do punktów rejestracji szcze-
pień i panującym bałaganie!

Sam odbyłem wiele rozmów ze 
zdenerwowanymi mieszkańca-
mi. Na ten temat muszę wyjaśnić  
i poruszyć kilka istotnych kwestii!
– Wójt, rada gminy, samorzą-

dy, a nawet ośrodki zdrowia nie 
odpowiadają za stworzony i re-
alizowany przez rząd Narodowy 
Program Szczepień. Ze strony 
polskiego rządu osobą odpowie-
dzialną za całokształt działań jest 
Minister Michał Dworczyk, Szef 
Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.
Tygodniowo możemy szczepić 

600–700 osób, ale dostajemy tyl-
ko 60 szczepionek.
– W ramach wspomnianego pro-

gramu wytypowano na terenie 
naszej gminy dwa ośrodki zdro-
wia w Nadarzynie i Młochowie, 

które spełniły kryteria Narodo-
wego Programu Szczepień do 
realizacji tego zadania. Ogromna 
w tym zasługa dyrekcji, pracow-
ników naszego ZOZ-u i samo-
rządu, który przeznaczył środki 
na przygotowanie warunków do 
realizacji tej misji na poziomie 
600–700 szczepień tygodniowo.

– Niestety, w związku z małą 
ilością szczepionek na każdy  
z 2 800 punktów szczepień  
w Polsce, rząd na tydzień prze-
znaczył od 25 stycznia tylko po 
30 szczepionek. W sumie na całą 
gminę dostajemy 60 szczepionek 
tygodniowo. To 10–12 razy mniej 
niż posiadane możliwości szcze-
pienia. 

– Rezerwy szczepionek wystarczą 
zaledwie na kilka tygodni. Nie 
wiadomo kiedy i w jakich ilo-
ściach zostaną przez producen-
tów wznowione dostawy szcze-
pionek do Polski.
Dostarczone nam szczepionki  

zostały rozdysponowane do 26 
marca.

Zgodnie z ustalonym przez rząd 
kalendarzem zapisów na szcze-
pienia, od 15 stycznia rozpoczęła 
się rejestracja osób z grupy 80+, 
a od 22 stycznia osób 70+. Nie-
stety w związku ze wspomnianą 

małą ilością szczepionek, miejsc 
na szczepienia seniorów z grupy 
70+ w całym kraju było bardzo 
mało. 

– Od godzin nocnych przy punk-
tach szczepień ustawiały się dłu-
gie kolejki, co całkowicie kłóciło 
się z zasadami bezpieczeństwa 
epidemiologicznego. Telefonicz-
ne punkty rejestracji zostały bły-
skawicznie zablokowane przez 
dziesiątki połączeń. 
Chaos pogłębiła decyzja Naro-
dowego Programu Szczepień  
o dopuszczeniu dwóch kanałów 
do rejestracji. Centralnej reje-
stracji poprzez stronę pacjent.
gov.pl lub infolinię krajową 989. 
Drugi sposób to rejestracja po-
przez punkty szczepień osobi-
ście, telefonicznie lub mailowo. 

– 22 stycznia ośrodki w Młocho-
wie i Nadarzynie od rana uru-
chomiły dodatkowe infolinie 
telefoniczne oraz rejestrowały 
osoby, które pofatygowały się 
osobiście do ośrodków. Pierwsi 
chętni pojawili się bardzo wcze-
śnie, na długo przed otwarciem 
ośrodków. Praktycznie przed 
południem nie było już żadnych 
wolnych miejsc. 
W Nadarzynie dla osób, które cze-

kały w kolejce stworzono listę dodat-
kową – rezerwową na wypadek jeśli 
ktoś zrezygnuje ze szczepienia, wów-
czas w trybie pilnym byłyby wzywa-
ne osoby z listy rezerwowej.

Zapisy na szczepienia zostaną  
wznowione gdy rząd wznowi do-
stawy szczepionek.

Z informacji Dyrektora ZOZ 
dr. Adama Chusteckiego wyni-
ka, że wszystkie posiadane przez 
nasze ośrodki szczepionki zo-
stały rozdysponowane do 26 
MARCA. Dlatego, podobnie jak 
duża część punktów szczepień w 
kraju, również w naszej gminie 
dyrekcja ZOZ podjęła decyzję  
o wstrzymaniu rejestracji.  
W chwili kiedy rządowa Agencja 
Rezerw Materiałowych wznowi 
dostawy szczepionek, natych-
miast zaczniemy ponownie re-
jestrować pacjentów. Zapisy bez 
możliwości podania osobom 
nawet przybliżonego terminu 
szczepienia są działaniem bezsen-
sownym i bardziej przypominają 
wróżenie z fusów.



Podatki od  
nieruchomości  

Stawki podatków od nieru-
chomości na 2021 r. pozostały 
bez zmian. Obowiązuje Uchwa-
ła XV.209.2019 r. Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 30 października 
2019 r.

Podatek rolny 

Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn 
stawka została obniżona do kwo-
ty 32,00 zł za 1 kwintal.

Podatki

INFORMACJE GMINNE

BRAK OPŁATY TARGOWEJ

Przypominamy, że od 1 stycz-
nia do 31 grudnia 2021 r. nie 
pobiera się opłaty targowej,  
o której mowa w art. 15 ust.  
1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.  
o podatkach i opłatach lokalnych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1170).

Zgodnie z art. 31 ze zmiana-
mi ustawy z dnia 9.12.2020 r.  
o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z za-
pobieganiem, przeciwdziałaniem  
i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywoła-
nych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 2255) 
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Stawka podatku rolnego wynosi: 
• dla hektarów fizycznych (32,00 

x 5 q) = 160,00 zł za ha,
• dla hektarów przeliczeniowych 

(32,00 x 2,5 q) = 80,00 zł za ha.

Podatek leśny  

Prezes GUS podaje w komuni-
kacie kwotę przeliczeniową do 
podatku leśnego na 2020 r. w wy-
sokości 196,84 zł za 1 m³ drew-
na.

Stawka podatku leśnego – 196,84 
x 0,220 = 43,3048 zł za 1 ha.

W przypadku nieruchomości we 
współwłasności osób fizycznych  
z osobami prawnymi (udziały  
w nieruchomości) stanowiącej 
odrębny przedmiot opodatko-
wania, podatnicy są zobowiązani 
do składania odrębnej deklaracji 
podatkowej. Deklarację składa 
się na całą nieruchomość, a po-
datek należny ze swojego udziału 
należy uiścić na rachunek ban-
kowy urzędu gminy z dopiskiem 
jakiej nieruchomości dotyczy  
i z podaniem wielkości udziałów 
(art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach 
i opłatach lokalnych, art. 3 ust.  
5 ustawy o podatku rolnym, art.  
2 ust. 4 ustawy o podatku leśnym).

Podatek od środków  
transportowych  

Stawki podatku od środków 
transportowych pozostają bez 
zmian i obowiązują zgodnie  
z Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn 
XVI.234.2019 z dnia 27 listopada 
2019 r.

Iwona Myśliwy
Kierownik Referatu Realizacji 

Podatków i Opłat

Proszę o zachowanie spokoju  
i uzbrojenie się w cierpliwość, zrobi-
my wszystko, aby każdy zaintereso-
wany został zaszczepiony.

Drodzy Mieszkańcy, bardzo 
proszę o zachowanie spokoju  
i uzbrojenie się w cierpliwość. Nikt 
nie zostanie pominięty! Głośne wy-
klinanie lekarzy, pielęgniarek, czy 
wójta – może poza chwilowym rozła-
dowaniem własnego stresu – nie po-
może w kwestii dostaw szczepionek.

Pamiętajmy, że naszych lekarzy 
i pielęgniarki czeka arcytrudne 

zaszczepienie podwójną dawką 
wszystkich mieszkańców naszej 
Gminy, przy konieczności świad-
czenia normalnych usług medycz-
nych. 

Trzymajmy kciuki za produ-
centów szczepionek, ich szybką 
dostawę do Polski i wznowienie 
programu szczepień. W Nadarzy-
nie jesteśmy gotowi!

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn



Im więcej osób będzie płaciło po-
datki w miejscu zamieszkania (w 
składanej deklaracji wskazując gminę 
Nadarzyn jako miejsce zamieszkania 
i dołączając Formularz ZAP-3), tym 
lepszy standard życia zaoferuje gmi-
na swoim mieszkańcom. Dzięki tym 
funduszom możliwe jest finansowa-
nie przez gminę działalności jedno-
stek organizacyjnych, rozwijanie pasji 
i zainteresowań dzieci, inwestowanie 
w sport i kulturę, poprawianie ja-
kości lokalnej infrastruktury (drogi, 
chodniki, tereny zielone, place zabaw, 
świetlice, infrastruktura wodno-ka-
nalizacyjna). Niestety, wiele osób 
faktycznie mieszkających w gminie 
Nadarzyn nie rozlicza się w Urzędzie 
Skarbowym w Pruszkowie (ul. Staszi-
ca 1). Ich podatki trafiają do innych 
gmin, z których infrastruktury nie 
korzystają. Co tym samym uszczupla 
budżet gminy i możliwości inwesty-
cyjne. Rozliczajmy się z podatku tam 
gdzie mieszkamy. Jak to zrobić?

Tu mieszkam – tu płacę podatki

Szanowni Mieszkańcy, podatek dochodowy od osób fizycznych 
(PIT) to jedno z najważniejszych źródeł dochodów gminy. Jeśli 
mieszkacie na terenie gminy Nadarzyn i tutaj płacicie podatki, to 
uczestniczycie w jej rozwoju. Z podatków finansowane są lokal-
ne inwestycje podnoszące komfort życia. Wspierają rozwój miej-
scowości, z którą obecnie jesteśmy związani poprzez codzienne 
korzystanie z infrastruktury oraz różnych usług współfinanso-
wanych właśnie z podatków. Miejscowości, w której mieszka-
my, a nie tej, w której jesteśmy tylko zameldowani. Warto o tym 
pamiętać - to taki mały akt lokalnego patriotyzmu. Nie trzeba  
w tym celu nawet zmieniać miejsca zameldowania.

Gdy Twój adres zameldowania  
i adres zamieszkania podlega pod 
ten sam urząd skarbowy. W takiej 
sytuacji nie musisz robić nic więcej 
ponad wpisanie  w  części  B  zeznania 
podatkowego   PIT-37   aktualnego   
w dniu 31.12.2020 roku adresu za-
mieszkania, np. jesteś mieszkańcem 
Nadarzyna, zameldowanym w Prusz-
kowie. W zeznaniu podatkowym  
w części B dotyczącej adresu zamiesz-
kania wpisujesz adres w Nadarzynie. 
Nie ma potrzeby składania żadnych 
odrębnych oświadczeń i aktualizacji.

Gdy Twój adres zameldowania 
podlega pod inny urząd skarbowy 
niż adres zamieszkania. W takiej 
sytuacji, poza wpisaniem w części 
B zeznania podatkowego PIT-37 
faktycznego adresu zamieszkania, 
należy we właściwym urzędzie skar-
bowym uaktualnić adres zamiesz-
kania składając na druku ZAP-3 
zgłoszenie aktualizacyjne osoby fi-
zycznej będącej podatnikiem. Wzór 

formularza stanowi załącznik nr 3 
do Rozporządzenia Ministra Finan-
sów z dnia 25 listopada 2014 roku  
w sprawie wzorów formularzy zgło-
szeń identyfikacyjnych i zgłoszeń 
aktualizacyjnych (Dz. U. z 2014, poz. 
1161) i służy do zgłoszenia aktualne-
go adresu miejsca zamieszkania, da-
nych kontaktowych oraz informacji 
dotyczących rachunku osobistego. 
Formularz przeznaczony jest dla oso-
by fizycznej spełniającej łącznie po-
niższe kryteria:
• jest objęta rejestrem PESEL,
• nie prowadzi działalności gospodarczej,
• nie jest zarejestrowanym podatni-

kiem podatku od towarów i usług, 
nie jest płatnikiem podatków oraz 
składek na ubezpieczenie społeczne 
oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Reasumując, powyższy formu-
larz uzupełnia podatnik wtedy, 
kiedy z tytułu poprzedniego miej-
sca zamieszkania podlegał pod 
inny urząd skarbowy, np. podat-
nik z Warszawy, który do tej pory 
rozliczał się z urzędem skarbo-
wym w Warszawie, zmienia miej-
sce zamieszkania na miejscowość  
Nadarzyn, Michałowice lub inną  
objętą działaniem Urzędu Skarbo-
wego w Pruszkowie. 

Urząd Skarbowy 
ul. Staszica, 105-800 Pruszków 

tel. 22 738 09 00

Szczegóły dotyczące informacji po-
datkowej na stronie: www.is.waw.pl/
Index.htm?office=18
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W ramach projektu „Zakup 
specjalistycznego sprzętu me-
dycznego” współfinansowanego 
ze środków Funduszu Sprawiedli-
wości Gmina otrzymała dofinaso-
wanie w wysokości 2.475.000,00 
zł. Zakupiono dwa specjali-
styczne mikroskopy na po-
trzeby Światowego Centrum 
Słuchu Instytutu Fizjologii  
i Patologii Słuchu w Kajetanach.
Przekazanie sprzętu odbyło się  
w dniu 23 grudnia 2020 r.  Ze 
strony samorządu Gminy Nada-
rzyn uczestniczył w nim Dariusz  
Zwoliński Wójt Gminy, zaś ze stro-
ny Światowego Centrum Słuchu  
Dyrektor prof. Henryk Skarżyński.

Udział w projekcie „Zakup 
środków ochrony osobistej dla 
strażaka – ratownika Ochotni-
czej Straży Pożarnej Nadarzyn 
i Ochotniczej Straży Pożar-
nej Młochów”, we współpracy  
z Funduszem Pomocy Pokrzyw-
dzonym oraz Pomocy Postpe-
nitencjarnej i dofinansowanie  
w wys. 82.172,00 zł. pozwoliły 
na zakup sprzętu ochrony oso-
bistej dla strażaków z dwóch 
jednostek OSP. W przekaza-
niu uczestniczyli Wójt Gminy 
Nadarzyn Dariusz Zwoliński, 
ze strony jednostek – Prezes OSP 
Młochów Krzysztof Tryniszewski 
oraz Prezes OSP Nadarzyn 
Mirosław Chilmanowicz.

INFORMACJE GMINNE
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Pozyskane
dofinansowania

Jak sytuacja epidemiczna odbiła 
się na zeszłorocznym budżecie i sta-
nie finansowym naszego samorzą-
du? 

Planując budżet na 2020 rok, jako 
prężnie rozwijająca się gmina, pode-
szliśmy  do tematu optymistycznie. 
Niestety już pod koniec pierwszego 
kwartału, z powodu epidemii, ko-
nieczna była jego korekta – zmniej-
szenie dochodów o 12 mln. Wówczas 
oszacowano, że samorządy utracą 
dochody na poziomie 20-30%. Tym-
czasem Gmina Nadarzyn w ramach 
pomocy z tarczy antykryzysowej dla 
samorządów, którą stanowi Rządo-
wy Fundusz Inwestycji Lokalnych, 
otrzymała w 2020 roku jedynie  
1,5 mln zł na dofinansowanie pla-
nowanych inwestycji. To stanowi 
niewielki procent utraconych do-
chodów. W drugiej turze dofinan-
sowania nie otrzymaliśmy, a pla-
nujemy ważną dla mieszkańców 
inwestycję – Budowę Zespołu Usług 
Medycznych. Są samorządy, które 
ze strony państwa otrzymują znacz-
nie większe wsparcie, nawet rzędu 
20 mln zł.

Jakie środki przeznaczono na prze-
ciwdziałanie skutkom epidemii ?

Przeznaczyliśmy na to środki  
z rezerwy celowej. Głównie były to 
bieżące zakupy i usługi: m.in. zwią-
zane z odkażaniem miejsc publicz-
nych, budynków (szkół, przedszkoli, 
urzędu gminy, bibliotek gminnych i 
NOK-u), na zakup urządzeń i środ-
ków do dezynfekcji, fartuchów, rę-
kawiczek, przyłbic i maseczek dla 
mieszkańców gminy i jednostek or-
ganizacyjnych gminy. Dużą część tej 
kwoty stanowiły wydatki na dopłaty 
do cen wody dla mieszkańców – pra-
wie 200 tys. zł., a także dodatkowe 
środki w wysokości 264 tys. zł, które 
gmina przeznaczyła dla SPG ZOZ 

Nadarzyn i Młochów na szczepienia 
przeciw grypie oraz na rozszerzenie 
oferty lekarskiej dla mieszkańców  
w czasie epidemii.

Wracając do budżetu: zmniejszo-
ne dochody i niespodziewane wy-
datki na przeciwdziałanie pandemii 
– jak teraz wygląda sytuacja?

Dzięki wprowadzonym ograni-
czeniom wydatków bieżących oraz 
wstrzymaniu nowych przetargów na 
inwestycje, możliwe było wykonanie 
budżetu gminy na poziomie zbliżo-
nym do 2019 roku. Decyzje zapadły 
już w marcu i zarówno w urzędzie 
gminy, jak i w placówkach podle-
głych, środki na wydatki bieżące 
zostały ograniczone do niezbędnego 
minimum. Dziś mogę powiedzieć, że 
dzięki odpowiednim decyzjom uda-
ło się nam zrealizować dochody bu-
dżetu gminy w około 97% i wyniosły 
one na koniec grudnia 137 mln zł. 
Najwyższy ubytek dochodów wystą-
pił w podatku dochodowym od osób 
prawnych (CIT) – ponad 2 mln zł,  
w podatku od nieruchomości ok.  
2 mln zł, w podatku dochodowym 
od osób fizycznych (PIT) – 1 mln zł. 
Niższe wpływy gmina odnotowała 
także z tytułu opłat, w tym za przed-
szkola i żłobek oraz z tytułu najmu 
i dzierżawy. Ponadto zobowiąza-
ni byliśmy do zapłacenia „Janosi-
kowego”, które uszczupliło nasz 
budżet o ponad 9 mln zł. To był 
ciężki rok, tak więc do planowania 
tegorocznego budżetu podeszliśmy  
z dużą dozą ostrożności.

Na co gmina wydała największe 
środki?

Najwięcej wydaliśmy na oświatę  
i wychowanie. W 2020 roku, pomi-
mo stanu epidemii i zamknięcia na 
kilka miesięcy szkół i przedszkoli, 
wydatki bieżące na oświatę wyniosły 
łącznie 37,9 mln zł, tj. 27,7% wydat-
ków ogółem. Pomniejszając tę kwo-
tę o wypłacone dotacje dla placówek 
niepublicznych – 6,4 mln zł, wydatki 
na placówki oświatowe publiczne 
wyniosły 31,5 mln i były w 62% fi-
nansowane z subwencji oświatowej, 
a w 38% z dochodów własnych gmi-
ny. Trzeba dodać, że od wielu lat 
zadania oświatowe gmina finansuje  
w 30–40% ze środków własnych 
(dochodów własnych gminy).

O planach na ten rok i nowym 
budżecie w kolejnym numerze WN 

Finansowe podsumowanie 2020 roku
- skarbnik gminy Magdalena Sieczka



Warszawa i 9 powiatów wokół 
będą mogły ubiegać się o środki 
unijne jedynie w ramach niewiel-
kiej, specjalnie przygotowanej puli 
tylko w niektórych programach 
centralnych.

Co to oznacza w praktyce?
Ponad 3 mln mieszkańców  

Mazowsza straci szansę na uzyska-
nie dofinansowania na inwestycje, 
m.in. budowę ścieżek rowerowych 
i pieszych, parkingów „parkuj  
i jedź”, oświetlenia, kanalizacji, bo-
isk i placów zabaw, wsparcia dla 
żłobków i inwestycji poprawiają-
cych jakość powietrza. Nie będzie 
również możliwości starania się  
o środki na działania prospołecz-
ne, dotyczące wsparcia szkół, osób 
starszych, niepełnosprawnych  
i innych potrzebujących. Wyklu-
czone z dofinansowania zostaną 
także podmioty lecznicze o zasięgu 
lokalnym i regionalnym, za który 
odpowiada samorząd wojewódz-
twa. Tych projektów po prostu nie 
można finansować z programów 
krajowych. Znaczną część środ-
ków w ramach kwoty przyznanej 
dla metropolii warszawskiej rząd 
chce przeznaczyć na działalność 
badawczo-rozwojową. Projekty  
w tej dziedzinie są domeną du-
żych ośrodków badawczych, a nie 
niewielkich samorządów, które 
mają zupełnie inne, ale bardzo 
ważne potrzeby na rzecz poprawy 
jakości życia ich mieszkańców.

Pomocniczość i zrównoważony 
rozwój to tylko mrzonka?

Decyzja ministerstwa najbardziej 
uderzy w 69 podwarszawskich 
gmin, które mimo, że  położone są 
blisko stolicy, borykają się z olbrzy-

Gmina Nadarzyn wśród gmin wyłączonych  
z regionalnego wsparcia unijnego

mimi potrzebami w obszarze infra-
struktury. Pieniędzy z programów 
unijnych będzie jedynie około 150 
milionów euro (o 90 proc.  mniej 
niż w obecnej perspektywie finan-
sowej na lata 2014–2020, w której 
udało się pozyskać około 1,5 mi-
liarda euro). To będzie wsparcie 
symboliczne. Dla gmin metropo-
lii warszawskiej wzrośnie także 
poziom obowiązkowego wkładu 
własnego z 20 do 60 proc., a środki 
będą rozdzielane przez rząd. Ozna-
cza to mniej projektów unijnych, 
mniej inwestycji dla mieszkańców 
i utratę przez lokalną społeczność 
wpływu na to, jakie inwestycje 
chce u siebie rozwijać. 

Jednym głosem za rozwojem 
We wspólnym stanowisku skie-

rowanym do mazowieckich samo-
rządów, Marszałek Województwa 
Mazowieckiego Adam Struzik oraz 
Prezydent m.st. Warszawy Rafał 
Trzaskowski zaapelowali także 
do lokalnych włodarzy o aktywną 
postawę wobec krzywdzącej de-
cyzji rządu pozbawiającej gminy  
i powiaty z regionu warszawskiego 
stołecznego możliwości pozyska-
nia wsparcia dla wielu kluczowych 
– z punktu widzenia rozwoju lo-
kalnego i ponadlokalnego – przed-

sięwzięć. Podkreślając, że decyzja 
ministra funduszy i polityki re-
gionalnej niweczy też wielomie-
sięczną wspólną pracę nad przy-
gotowaniem projektu   RPO WM 
2021–2027.

Współpraca w metropolii war-
szawskiej działa skutecznie od 
kilku lat. Przykładem może być  
zrealizowanych od 2014 roku  
z wykorzystaniem środków unij-
nych m.in. 470 kilometrów tras 
rowerowych, 65 parkingów prze-
siadkowych z ponad 6200 miejsca-
mi postojowymi oraz prawie 200 
nowych miejsc opieki nad dziećmi 
do lat 3. Łącznie udało się dofi-
nansować 151 projektów o łącznej 
wartości blisko 1,1 mld zł (w tym 
unijne wsparcie  – 682, 5 mln zł).

Samorządowcy z regionu war-
szawskiego reagują na decyzje rządu

Stanowisko marszałka woj. mazo-
wieckiego i prezydenta Warszawy 
poparło ponad 50 samorządow-
ców z regionu warszawskiego. Pod 
stanowiskiem podpisał się także 
Dariusz Zwoliński Wójt Gminy 
Nadarzyn.  Domagają się m.in. 
przekazania przez rząd dodatko-
wych środków w wysokości 2,5 mld 
zł dla obszaru metropolitalnego, 
tak aby można było wesprzeć jego 
biedniejsze części; umożliwienia re-
alizacji inwestycji na obszarze RWS 
ze środków Funduszu Spójności  
w ramach Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko, w tym 
kluczowych projektów z obszaru 
transportu, szczególnie mobilności 
miejskiej; wprowadzenia szerokiego 
zastosowania dodatkowego współ-
finansowania z budżetu państwa  
w modelach finansowych JST, wy-
równującego spadek intensywności 
wsparcia unijnego, a także zmiany 
taktyki negocjacyjnej.

Negocjacje pomiędzy rządem,  
a Urzędem Marszałkowskim wciąż 
trwają.

Źródło: https://www.mazovia.pl/
aktualnosci/art,8442,ponad-3-mln-
mazowszan-bez-szansy-na-wspar-
cie-unijne.html

Miasto stołeczne Warszawa i okoliczne powiaty: grodziski, 
legionowski, miński, nowodworski, otwocki, piaseczyński, 
pruszkowski, warszawski zachodni oraz wołomiński, decyzją 
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Tadeusza  
Kościńskiego  zostają wyłączone z regionalnego wsparcia unij-
nego w ramach programu  dla województwa mazowieckiego.
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SPG ZOZ Nadarzyn
FILIA Młochów

SZCZEPIENIA PRZECIW COVID-19

Obecnie zapisy w ZOZ Nadarzyn wstrzymane – 
czekamy na kolejną dostawę szczepionek  

z Ministerstwa Zdrowia.
Bieżące informacje o zapisach będą zamieszczane na bieżąco na stronach 

www.zoznadarzyn.pl, www.nadarzyn.pl 
oraz na facebooku ZOZ Nadarzyn oraz Gminy Nadarzyn

4 KROKI – JAK SIĘ ZASZCZEPIĆ?
Zarejestruj się na bezpłatne szczepienie 
przez stronę gov.pl/szczepimysie, Internetowe Konto Pacjenta, Infolinię nr tel. 989, w przychodni POZ 
Tel.  22 739 48 40 wew. 9, sprawy dotyczące transportu dla osób uprawnionych tel. 22 739 48 40 wew. *

Wypełnij formularz kwalifikacyjny, przejdź kwalifikację lekarską
formularz kwalifikacyjny do pobrania na stronie www.zoznadarzyn.pl lub w przychodni,obowiązuje 
kwalifikacja lekarska przed szczepieniem

Zaszczep się
skorzystaj z bezpłatnego szczepienia i obserwuj stan swojego zdrowia

Przyjmij drugą dawkę szczepienia
termin drugiej dawki zostanie ustalony podczas pierwszego szczepienia

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI PRZED SZCZEPIENIEM:
• obserwuj stan swojego zdrowia
• dokładnie wypełnij kwestionariusz kwalifikacyjny przed szczepieniem w przypadku  

wątpliwości lub chorób przewlekłych wskazana konsultacja z lekarzem prowadzącym
• na szczepienie przyjdź w luźnym ubraniu z łatwym dostępem do ramienia
• po szczepieniu pozostań na obserwacji przez minimum 15 min

KOLEJNOŚĆ SZCZEPIEŃ:
Etap 0 – pracownicy sektora ochrony zdrowia
Etap 1 – osoby powyżej 60. roku życia,              
pensjonariusze DPS i ZOL, służby i nauczyciele
Etap 2 – osoby z chorobami przewlekłymi              
poniżej 60 roku życia
Etap 3 – pozostała część społeczeństwa

GDZIE SIĘ ZASZCZEPIĆ? 

w centrach  
szczepieniowych  

szpitali rezerwowych

przez mobilne  
zespoły szczepiące

w placówkach POZ
PACJENCI Z GMINY , m.in.  

w przychodni w Nadarzynie 
i w Młochowie
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INFORMACJE GMINNE

Dziś, po wielu miesiącach 
oczekiwań, szczepienie Polaków 
staje się coraz bardziej realne, ale 
wokół zdarza się słyszeć głosy 
wątpliwości. Nie ulegajmy im, 
opierajmy się na zdobyczach na-
uki i opinii wirusologów! Szcze-
pienie chroni przed zakażeniem 
koronawirusem nie tylko osobę 
zaszczepioną, ale i te, z który-
mi zaszczepiony przebywa, czy 
przypadkowo się spotka.  Szcze-

Zachęcamy do szczepień  
przeciw Covid-19

pionki przeciw Covid-19 są ba-
dane przez polskie i unijne in-
stytucje, a ich dopuszczenie do 
użytku jest zależne od decyzji 
Europejskiej Agencji Lekowej. 
Nie bez znaczenia jest również 
to, że są bezpłatne. 

Pamiętajmy, że szczepiąc się 
przyczynimy się do szybszego 
zniesienia wszystkich ograni-
czeń i powrotu do normalnego 
życia, kiedy to bez maseczek 

będziemy mogli swobodnie 
spotykać się z najbliższymi, 
korzystać z basenów, siłowni 
czy restauracji. 

Dlatego Rada Seniorów 
i  Stowarzyszenie Seniorów 
Gminy Nadarzyn zachę-
ca wszystkich Mieszkańców 
Gminy Nadarzyn do szcze-
pień!

Anna Szabat 
Przewodnicząca Rady Seniorów 

Gminy Nadarzyn

Jerzy Januszewski
Prezes Stowarzyszenia Seniorów 

Gminy Nadarzyn

Pandemia koronawirusa zaskoczyła nas wszystkich, 
zmieniła naszą codzienność, wprowadziła w nasze 
życie niepokój i lęk o zdrowie i życie nasze i najbliż-
szych. Wraz z nadejściem tej choroby wirusolodzy  
i lekarze uzależniali jej pokonanie od wprowadzenia 
szczepionki do masowego stosowania.



Eko-bon za działalność na rzecz ochrony środowiska
Konkurs EkoSzkoła organi-

zowany jest od kilku lat przez  
Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie. 

W III edycji konkursu udział 
wzięła Szkoła Podstawowa  
w Młochowie i odniosła ogrom-
ny sukces. Laureatami konkursu 
zostali uczniowie klasy 2: Lilianna 
Sójka – miejsce 1 oraz Ludwik 
Grabowski – miejsce 2. Ucznio-
wie wykazali się pomysłowością, 
wrażliwością artystyczną oraz 
świadomością ekologiczną. Na-

grodzone prace plastyczne były 
wykonane przy użyciu surowców 
wtórnych oraz przedmiotów po-
chodzenia naturalnego. Tema-
ty prac plastycznych uczniów 
odzwierciedlają dotychczasowe 
działania szkoły na rzecz ochrony 
środowiska i kształtowania po-
staw proekologicznych.

Ponadto Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie nagrodził 
Szkołę Podstawową w Młochowie 
eko-bonem o wartości 5000 zł za 
działalność na rzecz ochrony środo-

wiska i kształtowania postaw pro-
ekologicznych. Wygrane pieniądze 
zostaną wykorzystane na sfinanso-
wanie kolejnych działań ekologicz-
nych, które przyczynią się do dba-
nia o środowisko w naszej gminie.

Gratuluje zwycięzcom oraz Pani 
Ewie Sztank – koordynatorce 
konkursu, nauczycielce przyrody  
w Szkole Podstawowej w Młocho-
wie i dziękuję za promowanie po-
stawy proekologicznej.

Anna Rudecka
Dyrektorka szkoły

SZKOŁA PODSTAWOWA W MŁOCHOWIE
MATEMATYKA GÓRĄ

Miło nam poinformować, że 
trzeci już autorski projekt na-
uczycielki pani Agnieszki  
Michalczyk ze SP w Młocho-
wie uzyskał dofinansowanie 
Fundacji mBanku.

Tym razem otrzymaliśmy 
grant w wysokości 4.000 zł na re-
alizację projektu „Matematyczni 
Odkrywcy”.

Zajęcia dla chętnych, wytrwa-
łych i lubiących współpracę 
uczniów z klas 5, 6 i 7 prowadzone 
będą w formie odwróconej lekcji, 
aby uczniowie mogli dostrzec, że 

ich zaangażowanie i współpraca 
jest podstawą do zdobywania wie-
dzy. Uczniowie będą mogli dosko-
nalić rozwiązywanie zadań o pod-
wyższonym stopniu trudności.

Na matematycznej gazetce ścien-
nej uczestnicy koła prezentować 
będą wyniki swoich poszukiwań 
wielu rozwiązań jednego zadania, 
opis zauważanych zależności, stwo-
rzone schematy i analizy rozwiązań. 
Zainstalowane zostaną plakaty pt. 
„Moje perspektywy matematyczne”.

Dodatkowo dla klas 7–8 prowa-
dzone będą lekcje z konstrukcji geo-
metrycznych i prawdopodobieństwa 
zdarzeń losowych .

OŚWIATA

Zajęcia mają na celu promo-
wanie aktywnych i zindywidu-
alizowanych form obcowania  
z matematyką oraz uświadomie-
nie  uczniom jak ważne są dla ich 
przyszłości kompetencje matema-
tyczne, logiczne myślenie, ana-
lizowanie danych, dostrzeganie 
zależności, systematyczność oraz 
nieszablonowe rozwiązania.

Gratuluję Pani Agnieszce  
Michalczyk skuteczności  

oraz innowacyjności w działaniu!

Anna Rudecka
 Dyrektorka szkoły
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22 lutego br. rusza rekrutacja do 
publicznych przedszkoli, oddzia-
łów przedszkolnych przy szkołach 
podstawowych oraz od 2 marca br. 
do klas pierwszych publicznych 
szkół podstawowych, dla których 
Gmina Nadarzyn jest organem 
prowadzącym. Zgodnie z Zarzą-
dzeniem nr 2/2021 Wójta Gminy 
Nadarzyn z 12 stycznia br. harmo-
nogram czynności w postępowa-
niu rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym do ww. placówek 
przedstawia się następująco:

Harmonogram czynności w po-
stępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym do 
przedszkoli/innych form wycho-
wania przedszkolnego prowadzo-
nych przez Gminę Nadarzyn.

Harmonogram czynności w po-
stępowaniu rekrutacyjnym oraz 
postępowaniu uzupełniającym do 
klas pierwszych publicznych szkół 
podstawowych prowadzonych 
przez Gminę Nadarzyn.

Przypominamy o terminowym 
składaniu wniosków.

Szczegółowe informacje oraz wy-
magane dokumenty znajdą Pań-
stwo na stronach internetowych 
placówek w zakładce „Rekrutacja” 
– zachęcamy do ich bieżącego śle-
dzenia.

Zarządzenie nr 2/2021 Wójta Gmi-
ny Nadarzyn z 12 stycznia 2021 r.  
w sprawie ustalenia harmonogra-
mu czynności w postępowaniu 
rekrutacyjnym i postępowaniu 
uzupełniającym w roku szkolnym 
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Rekrutacja do  
przedszkoli  
i klas pierwszych

2021/2022 do klas pierwszych pu-
blicznych szkół podstawowych 
oraz do publicznych przedszkoli/
innych form wychowania przed-
szkolnego, dla których Gmina 
Nadarzyn jest organem prowa-
dzącym – https://bip.nadarzyn.
pl/781,rok-2021?tresc=12568

Harmonogramy: https://bip.
nadarzyn.pl/plik,12246,zarzadzenie-
-nr-2-2021...

Maria Aleksińska
Dyrektorka Gminnego
Zespołu Oświatowego

Oferta pracy
Przedszkole Publiczne 

w Nadarzynie
zatrudni od zaraz  

osobę na stanowisko  
intendenta

tel. 22 729 8 70 
lub 

 608 286 513



Zaświadczenia o wysokości  
dochodu do programu  
„Czyste Powietrze” 2.0

Ważne! Wydanie zaświadczenia 
następuje na żądanie osoby fi-
zycznej.

Dochodem jest dochód w ro-
zumieniu art. 3 pkt. 1 usta-
wy z dnia 28 listopada 2003 r. 
o świadczeniach rodzinnych 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz., 111 ze 
zm.) pochodzący z roku 2019 
w przypadku wniosku złożonego 
do końca 2020 r.

Gospodarstwo domowe, które 
należy określić we wniosku, tworzą:
• osoba fizyczna (wnioskodawca) 

samotnie zamieszkująca i gospo-
darująca (gospodarstwo domo-
we jednoosobowe) albo

• osoba fizyczna (wnioskodawca), 
oraz osoby z nią spokrewnione 
lub niespokrewnione pozostające 
w faktycznym związku, wspólnie  
z nią zamieszkujące i gospoda-
rujące (gospodarstwo domowe 
wieloosobowe).

Gdzie można złożyć wniosek?
W Sekcji Świadczeń Gminne-

go Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nadarzynie, ul. Mszczonowska 24 
w następujących godzinach:

poniedziałek: 9–18
wtorek – czwartek: 8–16
piątek: dzień wewnętrzny

 (w ten dzień wnioski można 
złożyć w kancelarii Urzędu  
Gminy).
Numer kontaktowy do sekcji 

świadczeń: 22 739 97 07,
Kierownik Sekcji Świadczeń 

Ewa Bańkowska  – wew. 177,

Starszy Inspektor ds. świadczeń 
Renata Bajerska  – wew. 182,

Inspektor ds. świadczeń Paulina 
Dulewicz – wew. 186.

Więcej informacji odnośnie 
programu „Czyste Powietrze” 
2.0. pod adresem: https://czy-
stepowietrze.gov.pl/

Sekcja Świadczeń GOPS  
w Nadarzynie

Sekcja Świadczeń Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nadarzynie informuje, że 
okres świadczeniowy 2019/2021 
na świadczenie wychowaw-
cze (rodzina 500+) kończy się   
w dniu 31.05.2021 r. Oznacza to, 
że wszystkie osoby otrzymujące 
niniejsze świadczenie, aby pobie-
rać „500+” od 1 czerwca 2021 r. 
muszą ponownie złożyć wnioski.

Wnioski o przyznanie prawa 
do świadczenia wychowawczego 
na nowy okres zasiłkowy można 
składać:

Sekcja Świadczeń Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nadarzynie informuje, że zgod-
nie z obwieszczeniem Ministra Ro-
dziny i Polityki Społecznej z dnia  
4 listopada 2020 r. wysokość 
świadczenia pielęgnacyjnego 
w roku 2021 wynosić będzie 
1.971,00 zł.

Ewa Bańkowska
Kierownik Sekcji Świadczeń

GOPS w Nadarzynie

• od 1 lutego 2021 roku drogą 
elektroniczną tj. przez stronę 
Ministerstwa Rodziny (empa-
tia.mrpips.gov.pl), przez ban-
kowość elektroniczną lub przez 
portal PUE ZUS; 

• od 1 kwietnia 2021 roku drogą 
tradycyjną (papierową), czyli 
osobiście w Urzędzie Gminy 
Nadarzyn.

Paulina Dulewicz 
Inspektor ds. świadczeń GOPS  

w Nadarzynie

Świadczenie 
Pielęgnacyjne

Wiadomości Nadarzyńskie 01 (260) styczeń 2021

GOPS NADARZYN

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie 
podwyższonego poziomu dofinansowania do Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, do 
dnia złożenia wniosku powinna uzyskać od wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszka-
nia) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego 
dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodar-
stwa domowego.



13

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 soboty Godz. do us-
talenia podczas 
zapisu.

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

Psychoterapeuta /specjal-
ista 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. 8.00–5.00

Prawnik wtorki Od 16.15 po 
wcześniejszym 
umówieniu się 
telefonicznym

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

Oferta Punktu Konsultacyjnego - luty 2021
(Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie wejście od strony Ronda Armii Krajowej)

Szanowni Państwo, 
dzięki uprzejmości Mazo-
wieckiego Specjalistycz-
nego Centrum Zdrowia  
im. prof. Jana Mazurkiewicza 
w Pruszkowie przekazujemy 
Państwu informację na te-
mat programu edukacyjne-
go dotyczącego promocji 
zdrowia psychicznego. 

MSCZ im. prof. Jana Mazurkiewi-
cza w Pruszkowie w wyniku konkur-
su ofert, ogłoszonego przez Zarząd 
Województwa Mazowieckiego, na 
realizatorów zadań publicznych 
Województwa Mazowieckiego  
z zakresu zdrowia publicznego, 
pn. „Promowanie zdrowia psy-
chicznego wśród mieszkańców 
Mazowsza zostało wyłonione jako 

realizator powyższego zadania.  
W ramach zawartej umowy dota-
cji nr W/UMWM/ZD/3902/2020  
z dnia12 października 2020 r. zo-
stały zrealizowane filmy eduka-
cyjno-informacyjne, dotyczące 
zdrowia psychicznego (schizo-
frenia, zaburzenia depresyjne, 
zaburzenia lękowe, stres, nad-
używanie alkoholu), które są do-
stępne pod następującymi linka-
mi:
Zaburzenia lękowe – https://www.
youtube.com/watch?v=sI29QVzr0BU
Schizofrenia – https://www.youtube.
com/watch?v=RO8l-PFjNvg
Problemy związane z naduży-
waniem alkoholu – https://www.
youtube.com/watch?v=t6EEFy-
EOxyw
Kryzys – https://www.youtube.
com/watch?v=Vwhy1U0k-qU

Depresja – https://www.youtube.
com/watch?v=7v1e4tALdjw

Ponadto materiały dotyczące 
projektu są dostępne dla miesz-
kańców w formie papierowej  
w holu Urzędu Gminy.

Zachęcamy do zapoznania się 
Programem „Promowanie zdro-
wia psychicznego wśród mieszkań-
ców Mazowsza”.

Krystyna Masłowska
Dyrektor Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nadarzynie

Promowanie zdrowia  
psychicznego wśród  

mieszkańców Mazowsza
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OŚWIADCZENIE
o wyrażeniu zgody na publikację wizerunku

Ja, niżej podpisany/a ………………………………., jako rodzic 
…....……………........……… (imię i nazwisko dziecka) 

wyrażam zgodę na wykorzystanie nadesłanego zdjęcia mojego 
dziecka przez Gminę Nadarzyn, ul. Mszczonowska 24, 05-830 

Nadarzyn, w celach promocyjnych niekomercyjnych. Zgoda 
obejmuje bezpłatne i bezterminowe wykorzystanie przesłanych 
fotografii na wszystkich polach eksploatacji zgodnie z ustawą 
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrew-

nych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). Zgoda zostaje 
wyrażona bezterminowo, nieodpłatnie i bez ograniczeń pod-

miotowych i przedmiotowych. Oświadczam, że fotografie zosta-
ły wykonane przeze mnie osobiście, posiadam do nich wszelkie 
prawa oraz zgody osób widocznych na zdjęciach na publikację 

ich wizerunku.
…………………………….………..

podpis rodzica

Najlepsze 
dla najmłodszych

W ubiegłym roku wysłaliśmy 162 
takie pakiety powitalne. Mamy na-
dzieję, że kocyki będą dobrze słu-
żyły i przyjemnie otulały naszych 
milusińskich, a list powitalny, po 
latach, będzie miłą pamiątką.
Kocyki wykonane są z mate-

riałów z certyfikatem Oeko-tex.  
Z jednej strony są z miękkiego po-
laru, z drugiej podszyte są baweł-
ną. Aby posłużyły dłużej, kocyki są 
w wymiarach 75×100 cm. Całość 
obszyta jest bawełnianą lamówką.  
Na kocyku umieszczony jest dwu-
kolorowy haft czerwono-zielony, co 
dobrze komponuje się z kocykiem 
w kolorze ecru. Całość jest certyfi-
kowana i bezpieczna dla dziecka.
Pomysł powitalnych pakietów spo-

tkał się z serdecznym przyjęciem. 
Otrzymaliśmy wspaniałe zdjęcia 
najmłodszych mieszkańców otulo-
nych w kocyki – za które serdecznie 
dziękujemy. Dlatego postanowi-
liśmy, że także w kolejnych latach 
będziemy witali  w taki sposób na-
szych nowych mieszkańców.
Cieszymy się wraz z Państwem i ży-

czymy, aby maluszki rosły zdrowo.
Jeśli chcą Państwo pochwalić się 

zdjęciem swojego maleństwa z kocy-
kiem, prosimy o przesłane fotografii 
na adres e-mail: promocja@nada-
rzyn.pl wraz z oświadczeniem (wzór 
zamieszczamy obok).

Już rok noworodki zameldowane na pobyt stały 
na terenie naszej gminy witamy w szczególny spo-
sób. Otrzymują adresowany do siebie list powitalny  
od Wójta Dariusza Zwolińskiego i mały prezent  
- milutki, cieplutki kocyk z herbem gminy Nadarzyn. 
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100 lat temu 22 stycznia 1921 r. 
w Warszawie urodził się Krzysztof 
Kamil Baczyński. Marzył o ka-
rierze grafika lub ilustratora. Za-
czął pisać już jako gimnazjalista.  
W 1939 r. zdał maturę. Szykował 
się na studia w warszawskiej ASP. 
Miał szansę na studia we Francji. 
Radość przyćmiła śmierć ojca i wy-
buch wojny. Baczyński studiował 
polonistykę na tajnym Uniwersy-
tecie Warszawskim. Zajmował się 
pracą dorywczą: szklił okna, ma-
lował szyldy, pracował u węglarza, 
przyjmował telefonicznie zlecenia 
w Zakładach Sanitarnych. Uczył się 
także w Szkole Sztuk Zdobniczych  
i Malarstwa. Od lipca 1943 r. Ba-
czyński był sekcyjnym w II plutonie 
„Alek” 2. kompanii „Rudy” batalio-
nu Zośka AK w stopniu starszego 
strzelca pod ps. „Krzysztof”, „Zieliń-
ski”. Porzucił studia polonistyczne, 
aby poświęcić się konspiracji i poezji. 
Jeden z najwybitniejszych przedsta-

wicieli poetów pokolenia Kolumbów 
zginął od kuli niemieckiego snajpera  
4 sierpnia 1944 r. jako żołnierz bata-
lionu „Parasol” Armii Krajowej.

Jego wiersze śpiewali m.in. Ewa 
Demarczyk, Grzegorz Turnau, 

Patron 2021 roku

Sprzedam: żyrandol na 3 ża-
rówki, 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

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

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

Sprzedam działki budowlane  
o pow. 1500 mkw. w Starej Wsi,  
ul. Głogowa 37. Tel. 600 283 038

Zbigniew Hołdys, zespół Lao Che  
i Ankh, Czesław Mozil i Mela Koteluk. 

Wystawa poświęcona artyście do-
stępna jest na stronie UG Nadarzyn. 
Tablice z plakatami znajdują się na  
pl. Poniatowskiego.

Krzysztof Kamil należał do pierwszego pokolenia urodzonego w wolnej i niepodległej Polsce. Z księgi parafialnej odnalezionej przez Wiesława Bu-
dzyńskiego wynika, że urodził się 22 stycznia 1921 r. o godzinie 6 rano. Został ochrzczony 7 września 1922 r. Przyczyną tak późnego chrztu było nie 

pierwsze nieporozumienie między rodzicami, w wyniku którego latem 1921 roku, kilka miesięcy po urodzeniu syna Stefania opuściła dom i wyjechała do 
Białegostoku, gdzie w roku szkolnym 1921-1922 pracowała jako nauczycielka. Krzysztof po ukończeniu 6 lat został uczniem w ćwiczeniówce matki. Jego 
nauczycielką była Władysława Cuszlak, która wspominała po latach „Krzyś z natury był szalenie uczuciowy, nerwowy, kapryśny (...) odnosiłam wówczas 

wrażenie, że zostanie malarzem”. Opowiadał jej fantastyczne bajki, które barwnie ilustrował. Starał się pięknie pisać. Bardzo lubił rysować.

Baczyński zaczął pisać już jako gimnazjalista. Jesienią 1941 roku w jego wierszach następuje zwrot do tradycji romantycznej. Ważnym elementem jego twórczości są - wykraczające 
poza dotychczasowe konwencje liryki miłosnej - erotyki poświęcone żonie, Barbarze Drapaczyńskiej - ukazujące portret kobiety w znacznym odrealnieniu, stającej się częścią natury, 

jakby w niej roztopionej.

KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKIKRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI

Latem 1943 r. Baczyński wstąpił do har-
cerskich grup szturmowych AK, a w 

jego twórczości nasiliła się tematyka walki, 
etosu żołnierskiego, rozważania o wybo-
rze, którego trzeba dokonać, aby włączyć się 
do działalności zbrojnej - najdoskonalszym 
przykładem wykorzystania tej tematyki jest 
poemat Wybór, parabola losów i motywów,  
z jakimi zmagała się młodzież AK-owska.

Od 1943 r. był sekcyjnym w 2 plutonie „Alek”  
2 kompanii „Rudy” batalionu „Zośka”, od 

lipca zastępcą dowódcy 3 plutonu 3 kompanii 
batalionu „Parasol”. W chwili wybuchu Powsta-
nia Warszawskiego nie zdołał dotrzeć do swojego 
plutonu, walczył w okolicy placu Teatralnego, tam 
też zginął.

Nosił  pseudonimy: „Jan Bugaj”, „Emil”, „Jan 
Krzyski”, „Krzysztof”, „Piotr Smugosz”, 

„Krzysztof Zieliński”, „Krzyś”. Uważany jest za 
najwybitniejszego twórcę pokolenia wojennego 
- Kolumbów. Poeta - grafik - ilustrator. Jego wier-
sze śpie wa li m.in. Ewa De mar czyk, Ja nusz Ra dek, 
Mi chał Ba jor, Grze gorz Tur nau, Zbigniew Hołdys, 
zespół Lao Che (utwór Godzina W) i Ankh. Cze-
sław Mozil i Mela Koteluk nagrali utwór promują-
cy film o K. K. Baczyńskim – „Pieśń o szczęściu”.

Źródła: https://culture.pl, https://dzieje.pl Agata Szwedowicz, https://www.1944.pl/powstancze-biogramy, https://poezja.org,  
https://encyklopedia.pwn.pl, https://sztukipiekne.pl, https://lubimyczytac.pl, http://baczynski.art.pl/kkb, https://pl.wikipedia.
org, https://polona.pl, Krzysztof Kamil Baczyński „Ten czas wiersze zebrane”, wydawnictwo Prószyński i S-ka, Warszawa 2018 rok.

Pieśń o szczęściu

Dziś rano cały świat kupiłem,
gwiazdy i słońce, morze, las,

i serca, lądy i rzek żyły,
Ciebie i siebie, przestrzeń, czas.
Dziś rano cały świat kupiłem,

za jedno serce cały świat,
nad gwiazdy szczęściem się wybiłem,

nad czas i morskie głębie lat…
Gorące morza sercem płyną -
- pozłocie nieprzebytych sław,
gdzieś rzeki nocy mnie wyminą

w głębokich morzach złotych traw.
Chcę czerwień zerwać z kwiatów polnych,

czerwienią nocy spalić krzew,
jak piersi nieba chcę być wolny,

w chmury się wbić w koronach drzew.
Morzem w nocy

Noc się ciszą kołysze, zmęczona wzruszeniem,
woda pachnie księżycem wśród dygów błyszczących,

nieskończone, bez ciała, śródfaliste drżenie
i cień nocy sinawy po wodzie się pnący.

Szczęście palce rozdzwania drżące miękkim pulsem,
myśli czernią zakrzepłe na błyskach dygocą,
serce tętnem uderza w wielkiej piersi nieba.

W głąb rozczerni i szczęścia płyniesz ze mną nocą.

Autoportret poety, polona.pl.





Zareklamuj się  
w Wiadomościach Nadarzyńskich  

więcej informacji na stronie  
www.nok.pl/wiadomosci-nadarzynskie
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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 korzystające z komunikacji ZTM 
uprawnione są do wyrobienia Warszaw-
skiej Karty Miejskiej, która upoważnia do 
zniżek. Wymagane jest zdjęcie, które na-
leży dostarczyć 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, 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, Stacja 
Metra Stadion Narodowy - linia M2 pa-
wilon 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.
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 Family Company D.R. Zakrzewscy
Sp. z o.o.: ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn. 
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 internetowe 
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 anty-
korozyjne, 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. Krakow-

ska 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% kwia-
ty cięte; 5% kwiaty doniczkowe.
 „Mieszko”: ul. Młochowska 50, Ro-

zalin. 5% prace remontowo-wykończe-
niowe, budowa domów, prace 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 sys-
temy 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. Katowicka 

213. 20% światłowodowe internetowe 
przyłącze, 10% łącze światłowodowe 
100/200 Mbps oraz 200/200 Mbps, 
15% łącze światłowodowe 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 Kra-

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

Nadarzyn. 60% wpisowe; 8% czes
ne.

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% skład-
ki członkowskie, 5% obozy sportowe, 
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. 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% tre-
ningi funkcjonalne.
 Katarzyna Klimczuk FITNESS - sek-

cja treningu fitness (6 lokalizacji na 
terenie Gm. Nadarzyn): 15 % karnet 
20 treningów grupowych. 

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. Ka-

towicka 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



Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie 
Sprawozdanie z działalności za rok 2020

Dobra współpraca Parafii,  
Caritas Archidiecezji Warszaw-
skiej i Urzędu Gminy Nadarzyn 
przyczyniła się do  realizacji wie-
lu zadań i docierania z pomocą 
do szerszej grupy osób. Wspólnie  
z Parafią i  Gminnym Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej 
(Dział Pomocy Środowisko-
wej i Dział Wspierania Rodzi-
ny – „Ognisko Tęcza”) zorga-
nizowaliśmy Światowy Dzień 
Chorego.  Dnia 11 lutego w koście-
le w Nadarzynie na  Mszy św. mo-
dliliśmy się za wszystkich chorych,  
a chętni mogli przystąpić do sa-

kramentu Namaszczenia Chorych. 
Spotkanie zakończyło się przy her-
bacie i wręczeniu upominków.  

Ważną i nową inicjatywą 
było uruchomienie na początku 
roku działalności Klubu Seniora  
„U Klemensa”. Odbyły się trzy 
spotkania, które cieszyły się du-
żym zainteresowaniem, nieste-
ty pandemia spowodowała za-
mknięcie działalności klubu do 
odwołania.

W imieniu podopiecznych, wo-
lontariuszy i księży z parafii ser-
decznie dziękujemy Wszystkim, 
którzy w różnej formie i postaci 

przyczyniają się do realizacji dzieła 
Caritas.  Szczególne słowa podzię-
kowania kierujemy do indywidu-
alnych Ofiarodawców, którzy w tak 
trudnym okresie  hojnie wspierali 
nasze działania, co umożliwiło nam  
nieść pomoc materialną tak wie-
lu potrzebującym. Dziękujemy za 
przekazanie 1% z podatku, za ofiary 
złożone na tacę z myślą o najuboż-
szych. Dziękujemy właścicielom 
sklepów i darczyńcom za żywność 
złożoną do koszy, harcerzom za 
pełnienie dyżurów, ich rodzicom  
i opiekunom.  Dziękujemy za do-
starczone dary rzeczowe. 

Serdecznie dziękujemy Wszyst-
kim Państwu za zaufanie i za ko-
lejny rok życzliwej współpracy. Za-
pewniamy o pamięci i modlitwie.

Informujemy, że w każdą pierw-
szą środę miesiąca na Mszy św.  
o godz. 18.00 będziemy się modlić 
w intencji dziękczynnej za dar para-
fialnego Caritas. 

Stefania Łęcka
w imieniu Parafialnego Zespołu  

Wolontariuszy Caritas 

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
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PARAFIA W NADARZYNIE

Szanowni Państwo parafialny Caritas to wspólne dzieło naszej 
Społeczności, to troska o najsłabszych, niezaradnych, scho-
rowanych. To dzięki dobrej, życzliwej  współpracy i zaangażo-
waniu wielu osób i instytucji, parafialny Zespół wolontariuszy 
może podejmować takie działania, które służą niesieniu pomo-
cy i poprawie życia najbardziej potrzebującym. Tradycyjnie har-
cerze z Nadarzyńskiej Drużyny Harcerskiej prowadzili zbiórki 
żywności  w sklepach spożywczych (Pawilony, U Joli, Warus, 
Kaprys). Pracownicy z firmy 3M Poland zakupili żywność  
i przekazali na potrzeby podopiecznych Caritas.



W dniu 11 lutego 2021 roku (czwar-
tek) o godz. 9.00 w kościele pw. św. 

Klemensa w Nadarzynie odbędzie się 
Msza św. z okazji Światowego Dnia 
Chorego. Po Mszy św. pracownicy 

GOPS i wolontariusze Caritas wręczą 
upominki. (dla osób zgłoszonych  

a nieobecnych postaramy się dostar-
czyć upominki  do domów)

Zapraszamy do  
wspólnej modlitwy.

Księża z Parafii  
pw. św. Klemensa  

w Nadarzynie

1% podatku dochodowego na CARITAS
CARITAS przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie 

stara się spieszyć z pomocą ludziom ubogim,  
samotnym, pokrzywdzonym przez los. Pomoc ta możliwa jest dzięki  
wrażliwości serc naszych Ofiarodawców. Zapraszamy do wsparcia   
naszych działań poprzez: – przekazanie 1% podatku dochodowego,

 numer KRS Caritas AW –  0000225750, 
– w polu o nazwie „Cel szczegółowy” należy wpisać:  
– Caritas przy Parafii św. Klemensa w Nadarzynie  

(wówczas przekazane środki finansowe trafią na rzecz Parafialnego Caritas).
W imieniu potrzebujących za okazaną życzliwość serdecznie dziękujemy.

Parafialny Zespół Caritas.
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Rok 2020  był trudnym okresem 
dla wielu z nas, pandemia i związa-
ne z nią ograniczenia powodowały 
wiele trudności, mimo to  168 osób 
korzystało z pomocy parafialnego 
Caritas. 
– Przygotowano i przekazano 54 

paczki żywnościowe na Wielkanoc 
(w ramach działań wolontariac-
kich, pracownicy GOPS pomagali 
przy wydawaniu paczek w kilku 
przypadkach dowozili do domów) 
i  84 paczki na Boże Narodzenie 
(tu również pracownicy GOPS do-
wieźli paczki do 11 rodzin), 

– 46 osób korzystało z dofinanso-
wania na zakup leków. Na ten cel 
wydatkowano 18 400,00 złotych 
w tym 2 900,00 zł. pozyskane z 1% 
odpisu od podatku,

– 25 seniorów zostało objętych  
programem karta Biedronki 
„Na codzienne zakupy”. Łącz-
na wartość programu w 2020 
roku to kwota  32 500 złotych,  
(pracownicy GOPS jako działanie 
wolontariackie przez 10 miesięcy 

– okres  trwania programu – doko-
nywali zakupów artykułów żywno-
ściowych w Biedronce dla 6 osób 
mniej zaradnych, samotnych),  
6 osób z naszej Gminy skorzystało 
z programu Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej  „Spełniamy marze-
nia Seniora”, na ten cel pozyskano 
kwotę 1 200,00 zł., Dwie rodziny 
otrzymały laptopy  które otrzy-
maliśmy od  darczyńców (w tym  
1 nowy laptop i 1 używany). Dużą 
wartością i pomocą była wydawa-

Szanowni Państwo  
Drodzy Parafianie 

Mieszkańcy Gminy Nadarzyn 

na w ciągu roku żywność,  odzież, 
obuwie i drobny sprzęt. 

– Parafia wpłaciła  do Caritas Polska 
24 000,00 zł na rzecz rodzin po-
szkodowanych w Syrii w ramach 
programu „Rodzina rodzinie”. 

W im. Parafialnego Zespołu  
Wolontariuszy Caritas 

Stefania Łęcka

Panu Wiesławowi Sobczyńskiemu
pracownikowi UG Nadarzyn

wyrazy głębokiego współczucia i ubolewania
z powodu śmierci

TATY

składają Przewodnicząca Rady i Radni, Wójt Gminy Nadarzyn,
Koleżanki i Koledzy z Urzędu Gminy Nadarzyn, Sołtysi,

Dyrektorzy i Pracownicy gminnych jednostek organizacyjnych
oraz placówek oświatowych.



Można do nas przyjść,  aby wy-
pożyczyć książki bądź filmy. Resz-
ta działań pozostaje zawieszona 
do czasu zniesienia obostrzeń. 
Nie oznacza to jednak, że niewiele  
u nas się dzieje. Stale pracujemy 
nad dostosowaniem oferty do sy-
tuacji, czego efektem jest nasza 
aktywność w sieci. Kącik literacki, 
Dyskusyjny Klub Książki oraz spo-
tkanie z okazji świąt Bożego Naro-
dzenia odbyły się w wersji online.

Epidemia i zima zamknęły nas  
w domu i ograniczyły aktywność fi-
zyczną. Dbając o ducha, ale i trosz-
cząc się o ciało zaproponowaliśmy, 

KULTURA

Biblioteka działa!

Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

Czy wiecie, że znowu gramy 
z Orkiestrą? Po raz kolejny Bi-
blioteka dołączyła do nadarzyń-
skiego sztabu Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy. Tym ra-
zem pandemia uniemożliwi-
ła nam organizację dodatko-
wych atrakcji, ale już teraz we 
wszystkich naszych placówkach 
znajdziecie puszki WOŚP, do 
których możecie wrzucić do-
wolną, choćby niedużą kwotę.  
W zamian mamy dla Was na-
klejki – serduszka oraz drobne 
gadżety. Czekamy na Waszą 
pomoc!

WOŚP
W BIBLIOTECE
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stałym uczestnikom czwartkowych 
spotkań, cykl zajęć ruchowych. 
Instruktor Andżelika Zielińska 
poprzez aplikację Zoom prezen-
tuje ćwiczenia oraz podpowiada 
jak dbać o zdrowie i aktywność  
w tych niełatwych czasach.

Drodzy Czytelnicy, wciąż pracu-
jemy nad udogodnieniami dla Pań-
stwa. Ale o tym w następnym nume-
rze „Wiadomości Nadarzyńskich”. 
Oby do wiosny!

Beata Fedorko
Dyrektorka Biblioteki

Publicznej w Nadarzynie

Za nami rok, jakiego jeszcze nie było. Z koronawirusem  
w tle. Wraz z Nowym Rokiem 2021 nadchodzą jednak ja-
śniejsze dni. Pomimo niełatwej sytuacji pandemicznej,  
Biblioteka jest otwarta i funkcjonuje w reżimie sanitarnym.

Zdrowy kręgosłup

dla bibliotecznych seniorów. 
Zajęcia online
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Jeśli chcecie wiedzieć, czy spadające gwiazdy spełniają życzenia oraz dlaczego komety 
nie sprowadzają nieszczęść, to jak najszybciej wybierzcie się w kosmiczną podróż razem 
z nami! Wystawa „Niesamowity wszechświat” dostępna jest w holu Oddziału dla Dzieci  
w Nadarzynie (parter - wejście od strony ronda). Ekspozycja dostępna będzie do końca 
lutego. Pamiętajcie, że książkę Karoliny Bąkowskiej, której poświęcona jest wystawa oraz 
wiele innych „kosmicznych” pozycji znajdziecie w Bibliotece – zachęcamy do czytania!

Wystawę zorganizowano dzięki współpraca  
z Wydawnictwem „Nasza Księgarnia”.Wystawa 

Niesamowity wszechświat

Nasze kosmiczne propozycje



Cieszę się, że moja wystawa, 
choć udostępniona online http://
galeria51m2.blogspot.com, przy-
bliży publiczności moje widzenie  
i odbierania świata. Batiki należą 
do jednych z moich ulubionych 
środków wypowiedzi plastycznej 
ze względu na ich, często duży for-
mat, sporo przekraczający 100x70 
cm, zwiewność, proces tworzenia 

Od 23  s tyczn ia  2021 r .  w  Ga le r i i  51m 2

z jego wieloma ograniczeniami  
a także przeznaczenie – ekspono-
wania w przestrzeni mieszkalnej. 
Są to tkaniny dekoracyjne, które 
mają tworzyć we wnętrzach miesz-
kalnych nastrój, przybliżać do na-
tury i z nią spajać.  

Olga Cieślak – ur. 1980 r.  
w Milanówku. Absolwentka  

Nadarzyński Ośrodek Kultury
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KULTURA

Olga Cieślak  
zapraszamy na wystawę ONLINE

Państwowego Liceum Sztuk Pla-
stycznych im. Wojciecha Gersona  
w Warszawie oraz Wydziału Form 
Przemysłowych i Architektury 
Wnętrz na Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława 
Strzemińskiego w Łodzi. 

Instruktorka i autorka projektu 
rodzinnych warsztatów batiko-
wych w plenerze „W słońcu ma-
lowane” w Milanówku w latach 
2013-2017, od 2014 r. instruktor 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. 
Autorka 16 wystaw indywidu-
alnych, na których prezentowa-
ła grafiki, rysunki, obrazy olejne,  
a także batiki.

Każda wystawa jest dla mnie nowym doświadczeniem. 
Prace wydobyte na światło dzienne przestrzeni wysta-
wienniczej galerii przypominają swoje znaczenie: impuls 
który przyczynił się do ich powstania, przeżycia związa-
nego z samym ich tworzeniem, a w końcu też przeżycie 
związane z percepcją dzieła. 

Natura i batiki



Ferie 
w Urzucie 

DOMOWISKO – warsztaty 
plastyczne online  

ze świetlicą NOK w Urzucie.

W drugim tygodniu ferii zimo-
wych nasza świetlica zorganizo-
wała dla dzieci z Urzuta zimowe 
warsztaty plastyczne online. Nie-
stety sytuacja nie pozwoliła nam 
na organizację corocznych zajęć 
zimowych w świetlicy, dlatego po-
stanowiłam spotkać się z dziećmi 
online. Zgłoszone na warsztaty 
dzieci otrzymały wcześniej paczki 
z materiałami  na każdy dzień ty-
godnia. Od 11 stycznia za pośred-
nictwem Microsoft  Teams spoty-
kaliśmy się codziennie o godzinie 
11.00 na zajęciach. Dzieci świetnie 
sobie radziły i tworzyły napraw-
dę fajne „dzieła”. Powstały m.in. 
bransoletki z koralików na drucie, 
skarpetowe bałwanki, laurki na 
dzień babci i dziadka, filcowe kak-
tusy oraz maski karnawałowe.

Także w drugim tygodniu ferii 
przez 3 dni w Urzucie można było 
wziąć udział w „ferjowej” grze te-
renowej, która spotkała się z zain-
teresowaniem dzieci i młodzieży. 
Uczestnicy mieli za zadanie od-
gadywać rebusy zamieszczane na 
FB świetlicy, potem musieli udać 

Ferie  
w Rozalinie 

Tegoroczne ferie nie mogły być 
realizowane w formule podobnej 
do lat ubiegłych, co nie oznacza, 
że zrezygnowaliśmy z nich zupeł-
nie. Nasze działania przenieśliśmy  
w plener. W ramach naszych moż-
liwości, w zgodzie z narzuconymi 
nam ograniczeniami, przygotowa-
liśmy listę zadań do zrealizowania 
w domu oraz zaprosiliśmy chęt-
nych do spaceru w poszukiwaniu 
aniołków, wcześniej przygotowa-
nych przez instruktorki świetlicy. 
Potwierdzone zdjęciami zadania 
oraz zebrane podczas spaceru 
aniołki nagradzane były punkta-
mi, które zostały wymienione 

Listopad 2020 r. – drugie „za-
mrożenie” stacjonarnej działalności 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, 
burza mózgów, działamy!!! W sie-
dzibie NOK została uruchomiona 
manufaktura. Pracownicy ośrodka 
wzięli udział w akcjach: „Kartka dla 
Powstańca” oraz „Świąteczna kart-
ka dla Powstańca”. W ramach tego 
działania własnym sumptem przy-
gotowaliśmy ok. 300 kartek, które 
zostały przekazane koordynatorom 

NOK zamknięty 
… ale jednak otwarty… na ludzi
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akcji. Nasze świąteczne kartki otrzy-
mało również Stowarzyszenie na 
rzecz Dzieci i Osób Niepełnospraw-
nych z Nadarzyna „Szlakiem Tęczy”. 
Bardzo bliska naszemu sercu grupa 
osób, czyli studenci Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku w Nadarzynie, 
znaleźli w swoich skrzynkach pocz-
towych oryginalne kartki z pozy-
tywnym przesłaniem oraz aniołki 
z masy solnej. Wszystko to zostało 
wykonane oraz dostarczone osobi-

ście przez pracowników NOK. Po-
nadto, seniorzy-studenci otrzymali 
przyłbice przekazane przez Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej,  
a dystrybuowane przez Nadarzyński 
Ośrodek Kultury. 

Najmłodsi 6 i 8 grudnia mogli spo-
tkać spacerujących po naszej gminie 
Mikołajów rozdających wszystkim 
grzecznym dzieciom (i nie tylko) 
cukierki i upieczone przez pracow-
ników NOK pierniki.

Ferie w świetlicach
się na krótki spacer w poszukiwa-
niu zadań i kolejnych rebusów. 
Rozwiązane zadania trzeba było 
przesłać mailem. Z otrzymanych 
informacji zwrotnych wynika, 
że zabawa bardzo podobała się 
uczestnikom. Była to pierwsza gra 
terenowa, ale myślę, że w związ-
ku z zainteresowaniem, będziemy 
częściej organizować takie zabawy.  

Agnieszka Sokołowska.
Instruktorka świetlicy NOK 

 w Urzucie

na nagrody. Dodatkową atrakcją 
okazała się pogoda. Spadł śnieg  
i pozwolił na zabawy. Dzieci lepiły 
fantastyczne bałwany, toczyły bi-
twy na śnieżki (te prawdziwe i te 
papierowe), budowały śnieżne for-
ty, tworzyły własne płatki śniegu. 
Nie zapomniały również o przygo-
towaniu laurek dla Babci i Dziadka 
w związku ze zbliżającym się ich 
świętem. 

Bardzo żałujemy, że wszystkie te 
wspaniałości nie mogły odbyć się 
na terenie świetlicy i przy naszym 
osobistym udziale, ale miło było 
widzieć jak dzieci fantastycznie so-
bie poradziły z wykonaniem zadań 
i miały przy tym dużo radości. Skąd 
o tym wiemy? Bo uczestnicy zaba-
wy i sympatycy świetlicy podzielili 
się z nami zdjęciami swoich ak-
tywności. Wszystkim uczestnikom 
serdecznie GRATULUJEMY!!!

Irena Grzyb
Instruktorka świetlicy NOK  

w Rozalinie



Jeden z pionierów net artu  
Antoni Muntadas zrealizował pro-
jekt On Translation (O przekła-
dzie). Artysta posłał w świat jedno 
zdanie z prośbą o przetłumaczenie  
i obserwował jak się ono zmienia 
wraz z kolejnymi przekładami. 
Trochę na zasadzie net artowego 
głuchego telefonu, który pozwala 
się zastanowić, jakim transforma-
cjom ulega informacja, zanim do 
nas dotrze. Rzecz w tym, że pierw-
sza i ostatnia wersja mocno różniły 
się między sobą. 

To prezentowane na jednej  
z najważniejszych wystaw sztuki 
documenta w Kassel dzieło  – to 
jeden z wielu przykładów, w jaki 
sposób artyści wykorzystali moż-
liwości, które otworzył przed nimi 
Internet.

Wedle definicji doktor Ewy  
Wójtowicz net art to: „Niemate-
rialna, interaktywna sztuka, której 
podstawowym medium i kontek-
stem jest Internet.”1 Nie chodzi więc  
o proste przeniesienie prac pla-
stycznych takich jak obrazy czy 
grafiki do Sieci, lecz o stworzenie 
dzieł wykorzystujących unikalne 
właściwości Internetu; o projekty, 
które nie miałaby szans powstać, 
gdyby nie Sieć; twórczość, któ-
ra, jak wyjaśnia Ewa Wójtowicz: 
„Istnieje w formie kodu na dysku 
komputera i przejawia się w formie 
wizualnej, a niekiedy także dźwię-
kowej.”2  i dociera do odbiorcy (czy 
raczej uczestnika) przez Sieć. Jak 
można wywnioskować z powyż-
szego, dzieła net artu mają zwy-
kle interaktywny i multimedialny 
charakter. Chociaż... przykładem 

Galeria 51m2

Pora na net art (część I)

wybitnie niemultimedialnej dys-
cypliny jest ASCII-art (przez nie-
których również zaliczany do net 
artu), polegający, w dużym uprosz-
czeniu, na układaniu rysunków za 
pomocą znaków dostępnych z kla-
wiatury. Inaczej mówiąc stukając 
w klawiaturę ASCII-artysta „pisze” 
swoją grafikę. Trzeba jednak pa-
miętać, że ascii-artowa twórczość 
sięga „prehistorii” internetu, czyli 
czasów, kiedy możliwości Sieci nie 
pozwalały na dołączenie do maila 
kolorowej pocztówki, zdjęcia czy 
filmiku. Jeśli ktoś chciał przesłać 
przyjacielowi taką niespodziankę, 
musiał osobiście pocztówkę „na-
pisać” albo pożyczyć od jakiegoś 
ASCII-artysty.

Ewa Wójtowicz tak opisuje po-
zostałe cechy net artu, takie jak 
interaktywność i wielowymiaro-
wość: „To odbiorca wybiera ścież-
ki, którymi się porusza. Często jest 
zaproszony do wzięcia udziału w 
projekcie: wypełnienia formularza, 
dokonania wyboru opcji, wzię-

cia udziału w dyskusji. Dzięki ak-
tywności odbiorcy dana realizacja 
może przybierać niekiedy nieocze-
kiwane formy; inaczej niż w przy-
padku tradycyjnie pojmowanego, 
skończonego i statycznego dzieła 
sztuki. (…) Realizacja net art jest 
nieograniczona w czasie i przestrze-
ni, otwarta i interaktywna. Posze-
rzona o łącza (linki), często prowa-
dzące do innych, pozaartystycznych 
przestrzeni Sieci, zachęca do odby-
cia wirtualnej wędrówki. Dzięki 
wielowymiarowości sztuka Sieci 
jest ciągłym procesem wymiany po-
między twórczymi jednostkami.”3 

Net art - po czym go rozpoznać
Net art może przybierać roz-

maite formy: artystycznych stron 
www, e-mail artu, internetowych 
(lub podłączonych do Sieci) in-
stalacji i performanców, software 
artu (sztuki oprogramowania) czy 
netaktywizmu, jak wyjaśnia Wi-
kipedia, netaktywizm to „wyko-
rzystywanie interaktywności sieci  
w kontaktach z odbiorcą, które 
może mieć związek z ideą obywa-
telskiego nieposłuszeństwa”. Może 
bazować na przekazie video, dźwię-
kach, pracach wizualnych, różnego 
rodzaju działaniach on-line, arty-
stycznych grach komputerowych 
czy literaturze. Przykładem tego 
ostatniego jest hipertekst charak-
teryzujący się nielinearną budową 

narracji pozwalającą na działanie 
przypadku lub pozostawiającą od-
biorcy wybór, w którym kierunku 
potoczy się fabuła. Tak jak opubli-
kowany w 2002 internecie „Blok” 
Sławomira Shutego - pierwsza pol-
ska powieść hipertekstowa on-line 
(choć nie jest to pierwszy polski hi-

KULTURA

W czasach, gdy instytucje kultury i twórcy zastanawiają 
się jak przenieść swoją działalność do sieci, warto wspo-
mnieć o sztuce, która była tworzona specjalnie z myślą  
o Internecie, zwanej net artem, net.artem, web artem, sztu-
ką sieci czy sztuką internetu. Być może to całkiem dobry 
pomysł na artystyczną działalność w dobie pandemii?
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pertekst). Fabułę tego utworu two-
rzy przestrzeń bloku mieszkalne-
go. Klikając na wybrane nazwisko 
z listy lokatorów wchodzimy do 
jednego z mieszkań, skąd możemy 
(przy pomocy linków) przenieść 
się do sąsiadów.

Już ta krótka wyliczanka pozwa-
la się zorientować jak różnorodne 
aktywności mogą być realizowane 
w ramach sztuki sieci i jak bardzo 
nieostre są jej granice. O ile w ogóle 
istnieją. Net artyści nie lubią etykie-
tek i definicji, choć te czasem jednak 
się przydają, choćby w charakterze 
słów kluczowych, pomagających 
wyszukać w Sieci dzieła net artu 
oraz informacje o nich. Rozpoczy-
nając takie poszukiwania musimy 
się nastawić na wiele artystycznych 
i poznawczych niespodzianek.

Trochę historii
Zjawisko net artu zaczęło się kształ-

tować na początku lat 90. wraz z upo-
wszechnianiem się Internetu. Jednak 
prekursorzy działali już wcześniej, na 
początku lat 80, upatrując w Interne-
cie szansę na uniezależnienie się od ar-
tystycznych instytucji i rozpoznając w 
nim nowe, stwarzające nieznane do-
tychczas możliwości medium. Choć 
oczywiście web art nie powstał w ode-
rwaniu od tego, co działo się w sztuce 
wcześniej. Można go powiązać m.in.  
z konceptualizmem, Fluxusem, pop 
artem, performance czy mail artem. 
Pierwsze net artowe projekty two-
rzyli zarówno artyści korzystający 
uprzednio z innych mediów, jak  
i przedstawiciele młodego pokolenia. 
Termin powstał prawdopodobnie 
w 1995 r. Inspiracji dostarczył pe-
łen „robaczków” e-mail, otrzymany 
przez jednego z pierwszych artystów 
sieci – Vuka Cosica. W miarę czy-
telny był jedynie króciutki fragment: 
„ J8~g#|\;Net. Art{-^s1”.

Pod koniec lat 90.  sztuka sieci 
została doceniona przez oficjalne 
instytucje artystyczne i wkrótce na 
swoich stronach internetowych za-
częły ją wystawiać galerie. Można 
więc powiedzieć, że „wróciła” do in-
stytucjonalnego obiegu, od którego 
początkowo próbowała się unieza-
leżnić. Wówczas pozostał już tyl-
ko krok do pojawienia się net artu  
w tzw. realu. I od tego momentu 
notuje się jej obecność  jako sztuki 
na wielu ważnych artystycznych im-

prezach na całym świecie. Jednym 
z polskich przykładów jest zorga-
nizowana w 2017 roku przez Mu-
zeum Sztuki Współczesnej MOCAK  
w Krakowie oraz Centrum Sztuki 
WRO wystawa zatytułowana Net 
Art. W galeryjnych wnętrzach łącznik 
pomiędzy światem realnym a arty-
stycznym wirtualem stanowiły m.in. 
podłączone do sieci ekrany i moni-
tory wraz z pilotami i innymi urzą-
dzeniami umożliwiającymi widzom 
interakcję.

Dziś zainteresowanie sztuką sie-
ci chyba trochę opadło. Być może  
z uwagi na spowszednienie samego 
Internetu, który przestał być odbie-
rany jako fascynujące nowe medium, 
wszedł w sferę codzienności. Nato-
miast na kształt nowych form sztuki 
internetu wpłynęły media społeczno-
ściowe. W efekcie dziś chyba jeszcze 
trudniej wyznaczyć granicę pomię-
dzy sztuką (sieci) a rzeczywistością 
(wirtualną). Faktem jest, że i te, bazu-
jące na funkcjonowaniu mediów spo-
łecznościowych działania, zostały już 
oficjalnie docenione. Przykładem jest 
nagroda plebiscytu O!Lśnienia 2017 – 
Nagrody Kulturalne Onetu przyznana 
polskiej artystce Marcie Frej „za nada-
nie memom rangi artystycznego dzie-
ła; za feministyczną sztukę w interne-
cie,  która – dzięki swojej aktualności  
i bezkompromisowości – ma praw-
dziwą siłę”.4

Wpływ mediów społecznościo-
wych na sztukę i współczesne arty-
styczne projekty internetowe to jed-
nak temat na oddzielną opowieść. 
Dziś chciałbym się skupić na „kla-
sycznych”, jeśli można to tak określić, 
dziełach net artu, przy okazji wskazu-
jąc, jakie charakterystyczne dla tego 
obszaru sztuki cechy można w nich 
odnaleźć.

Kilka przykładów
Dzieła sztuki sieci mają niejedno-

krotnie ważny kontekst kulturowy, 
społeczny i polityczny. Przykładem 
może być projekt wspomniane-
go już tutaj Antonio Muntadasa 
Kartoteka (File Room) zawierający 
ocenzurowane dokumenty z całe-
go świata wraz z informacją, kto  
i dlaczego je ocenzurował.

Z kolei w projekcie innego pionie-
ra Heatha Buntinga, zatytułowanym 
Read Me ujawnia się charaktery-
styczna dla net artu autotematycz-

ność. Internet w sztuce sieci jest czę-
sto nie tylko medium ale i tematem 
dzieła. W przypadku tej pracy mo-
żemy powiedzieć o autotematyczno-
ści x 2.  Artysta przygotował własną 
biografię złożoną ze słów podlin-
kownych do stron internetowych 
posiadających to właśnie słowo  
w domenie (adresie).

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć też projekt We feel fine. 
Dwaj artyści Jonathan Harris i Sep 
Kamvar stworzyli program, któ-
ry w określonych odstępach czasu 
przeszukiwał Sieć, wyłapując poja-
wiające się na stronach interneto-
wych zdania „I feel” i „I am feeling”  
i przyporządkowując je zarówno 
określonym emocjom, jak i pasu-
jącym do nich grafikom. Powstało 
w ten sposób dzieło rozrastające się  
w nieskończoność, zarówno w czasie 
jak i przestrzeni (wirtualnej). Owa 
„nieskończoność” również jest jedną 
z charakterystycznych cech net artu.

Przykładem projektu, w któ-
ry wpisane jest nie tylko współ-
uczestnictwo (interakcja), ale wręcz 
współtworzenie, jest realizacja  
Marka Napiera i Andy Decka, 
Graphic Jam, w ramach której kilku 
widzów-uczestników w tym samym 
czasie rysuje obraz na ekranie.

Mam nadzieję, że powyższe 
przykłady zainspirują zarówno do 
szukania kolejnych dzieł net artu 
w Sieci, jak i do własnych netarto-
wych pomysłów. Jak wspomnia-
łam na wstępie, sztuka Sieci wydaje 
się być bardzo dobrym tropem na 
działalność artystyczną w czasie 
obowiązującej obecnie izolacji 
społecznej. Dlatego już wkrótce 
ogłosimy netartowy konkurs. Za-
glądajcie na bloga Galerii 51m2: 
http://galeria51m2.blogspot.com/i 
na stronę NOK: www.nok.pl.

Dorota Suwalska
(c.d.n.)

1. E. Wójtowicz, „Net art”, s. 11-12

2. E. Wójtowicz, https://www.techsty.art.pl/maga-
zyn/net-art-sztuka-wobec-interaktywnosci.htm

3.  https://www.techsty.art.pl/magazyn/net-art-
-sztuka-wobec-interaktywnosci.htm

4. https://www.onet.pl/?utm_source=pl.
wikipedia.org_viasg_kultura&utm_me-
dium=referal&utm_campaign=leo_automa-
tic&srcc=ucs&pid=cf1300f5-888a-4335-a-
808-ec7854f8fdca&sid=bf78661f-61f7-40de-
-becc-94f65255b9ae&utm_v=2
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16 stycznia uczestni-
cy I Gminnego FotoMara-
tonu musieli zmierzyć się  
z czasem. W ciągu, zaledwie,  
6 godzin musieli wykonać zdję-
cia na zadane tematy, które 
otrzymywali kolejno co 2 godzi-
ny. W konkursie nie liczyła się 
jakość techniczna zdjęcia. Dużo 
ważniejsza była kreatywność, 
indywidualne spojrzenie na ota-
czający nas świat, pomysłowość  
i wytrwałość w dotarciu do koń-
ca fotograficznego maratonu.

Dziękujemy za udział. Mamy 
nadzieję, że uda nam się powtó-
rzyć FotoMartaton już na wio-
snę. Wszystkim Uczestnikom 
gratulujemy!
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FotoMaraton

„Cisza” fot. Marta Fabisińska

„Mosty” fot. Nikola Omen

Rubrykę redaguje dyrektorka NOK Kamila Michalska

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

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

w samorządowej telewizji  iTVNadarzyn
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Trening torowy, pomimo oczy-
wistej zalety komfortu, jest dobrym 
uzupełnieniem pracy wykonywa-
nej zimą. Przygotowuje on zawod-
ników nie tylko do jazdy po torze, 
ale również poprawia technikę po-
ruszania się po szosie. Dzięki już 
wieloletniej współpracy z wypo-
życzalnią Pana Jerzego Brodawki  
i dofinansowaniu Gminy Nadarzyn, 
nasi zawodnicy mogli wzbogacić 

swoje doświadczenie na pięknym 
obiekcie światowej klasy. Jazda po 
torze to nie tylko brak hamulców 
i wolnobiegu. Tor, w naturalnie 
wymuszony sposób, kształtuje 
umiejętność utrzymania rytmu  
w kadencji i pomaga w lepszym 
wyczuciu roweru. To także najbez-
pieczniejsza możliwość poruszania 
się z prędkościami dla większości 
osób zarezerwowanymi dla po-
jazdów silnikowych. Najlepsi za-
wodnicy po torze w najszybszych 
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SPORT

Trening na torze

Zawodnicy Uczniowskiego 
Klubu Sportowego KOLARZ 
NADARZYN jak co roku 
zimą zaglądają na tor do 
Pruszkowa. 

ćwiczeniach pędzą dużo powyżej 
70km/h. Drewniana nawierzch-
nia, bandy zabezpieczające przed 
wejściem niepowołanych osób  
i przestrzeganie zasad to wręcz 
gwarancja, że 20 osób może w jed-
nym momencie ćwiczyć i trenować 
na 250-metrowym torze. Liczymy, 
że w przyszłym roku sytuacja epi-
demiczna pozwoli nam na rywali-
zację o najwyższe laury.

Tekst i foto: UKS Kolarz
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Gminny Ośrodek Sportu

Niezależnie od panującej 
pandemii COVID-19, w obiek-
tach Gminnego Ośrodka 
Sportu nudy nie było. Jeśli 
tylko rządowe obostrzenia 
pozwalały, to na boiskach  
i w halach gościli sportowcy. 
Udało się też pozyskać nowy 
sprzęt oraz zrealizować kilka 
ważnych inwestycji.

W lipcu i wrześniu odbyły się dwie 
edycje „Marszu po zdrowie”, czyli 
spacery nordic walking dla aktyw-
nych mieszkańców naszej gminy. 
Uczestnicy „przemaszerowali” pięk-
nymi ścieżkami rekreacyjnymi Lasu
Nadarzyńskiego i Młochowskiego. 
Po wiosennym zamknięciu w do-
mach spacerom towarzyszyła do-
datkowa energia i radość wspól-
nych zajęć na świeżym powietrzu. 
Mamy nadzieję, że w 2021 roku 
uda nam się zrealizować kolejne 
edycje.

Pomimo pandemii, w obiektach 
Gminnego Ośrodka Sportowego 
odbyło się kilka ważnych imprez, 
m.in.: turniej finałowy Mistrzostw 
Mazowsza Młodziczek w piłce 
siatkowej w hali sportowej przy ul. 
Sitarskich. Już po raz trzeci odbył 
się Memoriał im. Janusza Grzyba 
– Wójta Gminy Nadarzyn w hali 
przy ul. Żółwińskiej, tym razem 
gościł ponad 400 zawodniczek.  

Podsumowanie 2020 roku
W ciągu trzech dni rozegrano aż 
588 spotkań. Organizatorem był 
GLKS Nadarzyn.

Zawitała też  do nas prosto z USA 
nowa dyscyplina sportu – pickle-
ball. Przez cały sierpień można 
było poznać zasady gry i trenować 
na kortach przy SP w Nadarzynie. 
Zwieńczeniem zajęć był pierw-
szy turniej pickeball rozegrany  
w ostatnią sobotę wakacji.

Nie zabrakło również inwestycji 
i zakupów w GOS. Boiska, kor-
ty i plac zabaw przy ul. Sitarskich 
przeszły gruntowne czyszczenie  
i naprawy nawierzchni. Usunięto 
usterki w instalacji sanitarnej  oraz 
na dachu hali naprawiono niesz-
czelności. Z kolei w budynku hali 

przy LO w Nadarzynie zaizolowa-
no fundamenty. Na stadionie przy 
ul. Żółwińskiej 20 został m.in. 
wymieniony monitoring trybun. 
Jedną z ważniejszych inwestycji 
był zakup profesjonalnej kosiarki 
wrzecionowej firmy John Deere do 
pielęgnacji murawy stadionu. No-
wych zabawek dla dzieci doczekał 
się też  „Orlik” w Ruścu. 

Mamy nadzieję, że ten rok po-
zwoli młodym sportowcom i miesz-
kańcom gminy w pełni wykorzy-
stać potencjał wszystkich obiektów 
Gminnego Ośrodka Sportu.

Dariusz Maranowski
Dyrektor GOS
w Nadarzynie

Nowa kosiarka John Deere na stadionie przy ul. Żółwińskiej 20



Natura i batiki
wystawa prac

Olgi Cieślak
Szczegóły str. 24


