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Sytuacja epidemiologiczna 
w całym kraju uległa w ostat-
nich tygodniach znacznemu 
pogorszeniu. Również w na-
szej gminie obserwujemy 
znaczny wzrost zachorowań 
na COVID-19. 18 marca padł 
niechlubny rekord zakażeń 
SARS-CoV-2 w gminie Nada-
rzyn – 139 przypadków. To naj-
więcej od początku epidemii. 
Niestety w ostatnim czasie 
zwiększyła się także liczba 
mieszkańców naszej gminy, 
którzy zmarli w wyniku powi-
kłań powstałych po zaraże-
niu się wirusem SARS-COV-2. 
Pamiętajmy wszyscy o trzech 
zasadach DDM: dystans – de-
zynfekcja – maseczka. Zadbaj-
my o zdrowie swoje i swoich 
najbliższych.
W związku z  licznymi zmianami 
w Narodowym Programie Szczepień, 
zachęcam zainteresowanych szcze-
pieniami przeciwko COVID-19 do 
śledzenia strony naszych ośrodków 
zdrowia w Nadarzynie i Młochowie 
na Facebooku SPG ZOZ w Nadarzynie 
https://www.facebook.com/zoznada-
rzyn. Uzyskają tam Państwo najśwież-
sze informacje dotyczące kalendarza 
szczepień.

Od soboty 20 marca w całym kraju 
obowiązują nowe restrykcje epidemio-
logiczne. Między innymi do 9 kwietnia 
wszyscy uczniowie, począwszy od 
klasy pierwszej szkoły podstawowej, 
będą realizować obowiązek szkolny 
poprzez naukę zdalną. To bardzo trud-
na sytuacja dla dzieci, młodzieży, ich 
rodziców i nauczycieli. Jednak tylko 
od naszej determinacji i odpowie-
dzialności zależy, czy na ostatnie dwa 
miesiące tego roku szkolnego dzieci 
wraz z opiekunami wrócą do szkół. 
Wierzę, że tak się stanie.

W związku z narastającą „trzecią 
falą” koronawirusa, wiele urzędów 
i instytucji decyduje się na drastyczne 

ograniczenia w przyjmowaniu pe-
tentów. Urząd Gminy w Nadarzy-
nie przez ostatni rok nawet na 
jeden dzień nie był zamknięty dla 
naszych mieszkańców. Choć pra-
cujemy w ograniczonym składzie 
pracowników, przy wydłużonym 
czasie rozpatrywania spraw przez 
inne instytucje i nowych zasadach 
BHP, staramy się w miarę możliwości 
szybko i rzetelnie załatwiać sprawy 
naszych obywateli. Jeśli to tylko moż-
liwe zachęcam, aby kontakt z urzędem 
i załatwianie spraw realizować drogą 
telefoniczną lub mailową. Oczywiście 
w sprawach wymagających bezpo-
średniego udziału urzędu – jesteśmy 
do Państwa dyspozycji.

Życie nie stoi w miejscu i nie znosi 
próżni. Dlatego, pomimo obostrzeń 
i  trudności epidemiologicznych, 

staramy się organizować wydarze-
nia sportowe i kulturalne w reźimie 
sanitarnym. W marcu odbyło się ich 
kilka. Wśród nich warto tu wymienić 
Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej dla 
młodych adeptów futbolu. W halach 
sportowych w Nadarzynie i Ruścu 
następcy Roberta Lewandowskiego 
przez trzy dni rywalizowali o miano 
najlepszych. W najmłodszej kategorii 
drugą lokatę wywalczyli zawodnicy 
z naszej gminy reprezentujący Aka-
demię Futbolu Milan-Sport.

Na początku marca w Nadarzynie 
rozegrano także Finał Mistrzostw 
Mazowsza Młodziczek w Piłce Siat-
kowej z udziałem 4 najlepszych dru-
żyn naszego województwa. W tym 
turnieju, stanowiącym eliminacje 
do ¼ Mistrzostw Polski, drugie miej-
sce wywalczyły zawodniczki GLKS 

Szanowni Mieszkańcy!
Przyjaciele naszej Gminy!



Nadarzyn. Sukces sportowy współ-
grał z sukcesem promocyjnym, gdyż 
władze Mazowieckiego Związku Pił-
ki Siatkowej oceniły organizatorów 
bardzo wysoko.

Opisane sukcesy sportowe naszej 
młodzieży to nie jedyne tego rodzaju 
laury. Dlatego wzorem lat ubiegłych 
władze samorządowe również w tym 
roku przyznały liczne nagrody finanso-
we i wyróżnienia dla naszych sportow-
ców i ich trenerów. Niestety, tak jak w 
ubiegłym roku, Gala Sportu nie dojdzie 
do skutku, niemniej jednak na początku 
kwietnia nagrody trafią do wszystkich 
wyróżnionych w plebiscycie.

Chciałbym wspomnieć o jeszcze 
jednym bardzo ważnym wydarzeniu. 
W dniach 16–17 marca w Urzędzie 
Gminy Nadarzyn jako Wójt Gminy 
miałem zaszczyt uhonorować meda-
lami za długoletnie pożycie, przyzna-
wanymi przez Prezydenta RP, pary 
małżeńskie z terenu Gminy Nadarzyn. 
Wyróżnieni stanowią piękny przy-
kład dla młodych, że… można przejść 
przez życie razem pomimo trosk, 
problemów i przeciwności, których 
przecież nikomu życie nie oszczędza. 
Wystarczy tylko kochać, a przy okazji 
posiadać zdolność wypracowywania 
kompromisów, a niekiedy i wyba-
czania. To były wspaniałe spotkania, 
pełne humoru rozmowy z niezwykle 
pogodnymi mieszkańcami naszej gmi-
ny. Wszystkim parom życzę na dalsze 
dni udanego pożycia zdrowia, radości, 
miłości i wielu szczęśliwych wspólnie 
spędzonych chwil.

Kilka zdań o inwestycjach, któ-
re stanowią „sól” samorządowych 
działań. Przede wszystkim mamy 
już prawomocny projekt z pozwo-
leniem na  budowę „Kompleksu 
basenów w Strzeniówce przy ulicy 
Działkowej” wydanym przez starostę 
pruszkowskiego. Tym samym pragnę 
poinformować tych niedowiarków, 
którzy twierdzili, że do letnich wakacji 
gmina nie uzyska nawet zgody na bu-
dowę z projektem – termin oddania 
inwestycji do użytku to czerwiec 2021. 
Szykujcie na lato kąpielówki, bikini, 
okulary przeciwsłoneczne i olejki do 
opalania.

Gmina Nadarzyn rozpoczęła także 
długo oczekiwaną inwestycję – bu-
dowę przeprawy na rzece Utracie 
w ciągu ulicy Brzozowej w Walendo-
wie w celu połączenia ścieżek rowe-
rowych. Dzięki mostkowi poprawi się 
bezpieczeństwo rowerzystów.

To nie jedyne działania, które w tej 
miejscowości w tym roku będą wyko-
nywane w celu poprawy bezpieczeń-
stwa uczestników ruchu. Samorząd 
nadarzyński wykona budowę oświet-
lenia jezdni i nowo wybudowanej 
ścieżki rowerowej na ulicy Nad Utratą 
od skrzyżowania z DW 721 do skrzy-
żowania z ulicą Brzozową. Natomiast 
starostwo powiatowe kończy budowę 
sygnalizacji świetlnej na skrzyżowa-
niu ulic Nad Utratą i Stawowej.

Trwają także intensywne prace pro-
wadzone przez starostwo powiatowe 
nad budową ronda w Młochowie przy 

Kościele. Niestety w kwietniu zostanie 
zamknięta droga na Tarczyn (objazd 
będzie przez Parole). W związku z tym 
ZTM poinformował, iż tzw. czerwonia-
ki nie będą w tym czasie kursowały na 
trasie Krakowiany, Wola Krakowiańska 
i Parole. Zostanie tylko utrzymany 
kurs busa gminnego, który pojedzie 
przez Parole do Krakowian, a następ-
nie przez ulicę Transportową, Wolę 
Krakowiańską i Parole wróci do Mło-
chowa. Za utrudnienia przepraszamy.

Cały czas trwają prace związane 
z pozimową naprawą dróg gminnych. 
Jednocześnie urząd gminy przygoto-
wuje przetargi na nowe działania in-
westycyjne, o czym zapewne będę miał 
przyjemność poinformować Państwa 
w kolejnym numerze Wiadomości.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością, połączonych

z serdecznymi spotkaniami w gronie rodzinnym
życzą

Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn
Danuta Wacławiak

Wój Gminy Nadarzyn
Dariusz Zwoliński
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Wśród rozpoczętych w ostatnim 
czasie inwestycji, największą jest bu-
dowa basenów letnich z zapleczem 
sanitarnym, boiskami sportowymi, 
świetlicą wraz z infrastrukturą towa-
rzyszącą oraz zagospodarowaniem 
terenu w Strzeniówce przy ul. Dział-
kowej. Obecnie prowadzone są prace 

przygotowawcze. Trwa także, realizowana przez powiat pruszkowski, budowa 
ronda w Młochowie, przy ul. Platanowej (fot. obok). W najbliższym czasie 
zostanie zgłoszony do użytkowania odcinek kanalizacji sanitarnej przy 
ul. Grodziskiej w Starej Wsi. Rozpoczęto także budowę kładki na rzeką 
Utratą w Walendowie.

Inwestycje

Plac zabaw i pumptrack w Ruścu

Podpisano umowę na rozbudowę placu zabaw dla przedszkola przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu. Ponadto ogłoszono przetarg na budowę toru 
rowerowego (pumptack) wraz z zagospodarowaniem terenu w sąsiedztwie 
kompleksu boisk Orlik przy ul. Górnej.

10 marca 2021 r., zasłużony dla 
nadarzyńskiego sportu trener i ho-
norowy prezes GLKS Nadarzyn, pan 
Bogdan Lewandowski, obchodził swo-
je 85 urodziny. Z życzeniami tego dnia 
odwiedziła szacownego Jubilata dele-
gacja gminy Nadarzyn z wójtem gmi-
ny Dariuszem Zwolińskim na czele. 

Panie Bogdanie, życzymy nieusta-
jącego zdrowia, pozytywnej energii 
i wszelkiej pomyślności.

Tego dnia Wójt Gminy Nadarzyn 
Dariusz Zwoliński, przedstawicielka 
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego 
Agnieszka Kuźmińska, Dyrekcja 
i przedstawiciele Rady Pedagogicz-
nej LO w Nadarzynie pod prze-
wodnictwem Leszka Skrzypczaka, 
Rodzina i mieszkańcy złożyli wieńce 
i zapalili znicze na grobie por. Karo-
la Łoniewskiego Harcerza Szarych 
Szeregów, Powstańca Warszawskie-
go, Żołnierza AK i WiN.

Więcej o Karolu Łoniewskim Żoł-
nierzu Niezłomnym z Nadarzyna 
można przeczytać na stronie www.
nadarzyn.pl pod linkiem:

https://www.nadarzyn.pl/plik, 
10499,prezentacja-o-karolu…

1 marca
obchodziliśmy Narodowy 
Dzień Pamięci „Żołnierzy 
Wyklętych”
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Od 27 marca do 9 kwietnia w związ-
ku z rosnąca liczbą zakażeń wpro-
wadzono kolejne ograniczenia: 
w sklepach (zamknięte centra i ga-
lerie handlowe za wyjątkiem skle-
pów spożywczych, aptek, drogerii, 
salonów prasowych i księgarni; za-
mknięte wielkopowierzchniowe skle-
py meblowe i budowlane > 2000m2), 
zamknięte przedszkola, żłobki, wiel-
kopowierzchniowe markety meblowe 
i budowlane, salony kosmetyczne, 
fryzjerskie oraz obiekty sportowe. 
W sklepach i kościołach wprowa-
dzono bardziej rygorystyczny limit 
osób (1 osoba na każde 20 m2, przy 

Przypominamy
o nowych ograniczeniach

zachowaniu dystansu 1,5 metra od 
siebie w kościołach. W sklepach 
o powierzchni do 100 m2 będzie to 
1 osoba na każde 15 m2, a w większych 
sklepach – 1 osoba na każde 20 m2).
Utrzymano także wszystkie wcześ-
niejsze ograniczenia m.in. zawiesze-
nie działalności instytucji kultury, 
basenów, restauracji, hoteli, szkół. 
Ponadto rząd wydał też zalecenie, 
by Wielkanoc spędzić w gronie 
najbliższych, nie przemieszczać 
się i spędzić ten czas we własnych 
domach. Podtrzymano także apel 
o pracę zdalną tam, gdzie jest to 
możliwe. 

Wszystkim Sołtyskom, Sołty-
som i Radom Sołeckim z okazji 
ich święta składamy najser-
deczniejsze życzenia zdro-
wia, szczęścia i spełnienia 
zamierzonych planów. Niech 
realizowane działania na rzecz 
lokalnej społeczności przy-
noszą Państwu satysfakcję 
i zadowolenie oraz życzliwość 
i szacunek mieszkańców.

Od 1990 roku sołtys jest organem wy-
konawczym jednostki pomocniczej 
gminy, sołectwa. Jest wybierany przez 
zebranie wiejskie, a jego działalność 
wspiera rada sołecka. Według danych 
z 31 grudnia 2019 r. w Polsce było 
40 789 sołectw. W gminie Nadarzyn 
jest 15 sołectw – mamy 11 sołtysów 
i 4 sołtyski.

Dane i kontakt do sołtysów z te-
renu gminy Nadarzyn pod lin-
kiem: https://www.nadarzyn.pl/ 
605,solectwa

11 marca
obchodziliśmy
Dzień Sołtysa
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W dniach 16 -17 marca w Urzędzie gminy Nadarzyn Wójt gminy 
Nadarzyn Dariusz Zwoliński wraz z Kierownik Urzędu Stanu Cy-
wilnego Iwoną Malinowską uhonorowali medalami za długoletnie 
pożycie, przyznawanymi przez Prezydenta RP, 17 par małżeńskich 
z terenu gminy Nadarzyn. Podczas indywidulanych spotkań, które 
odbyły się z zachowaniem reżimu sanitarnego, oprócz medali 
wręczono także pamiątkowe dyplomy, wazony i kwiaty.
Jubilaci:
62 lata pożycia małżeńskiego – Hanna i Mieczysław Śliwonikowie
53 lata pożycia małżeńskiego – Danuta i Tadeusz Zielińscy oraz Janina i Je-
rzy Siwcowie
52 lata pożycia małżeńskiego – Elżbieta i Sylwester Kobylińscy, Marianna 
i Stefan Maliccy, Krystyna i Jan Rafałowscy
51 lat pożycia małżeńskiego – Maria i Piotr Pacułowie, Anna i Jerzy Stawarscy, 
Iwona i Edmund Głuchowscy, Halina i Wojciech Klimkowscy, Anna i Stani-
sław Liwińscy, Jolanta i Władysław Zalewscy, Anna Ostrowska-Otwinowska 
i Kazimierz Otwinowski
50 lat pożycia małżeńskiego – Ewa i Jan Czyżewscy, Barbara i Jan Kotowie, 
Jadwiga i Bogusław Wieczorkowie, Urszula i Adam Moskwowie.

Dostojnym Jubilatom składamy gratulacje oraz najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia, wszelkiej pomyślności, miłości oraz wielu pogodnych dni spędzonych 
w gronie rodzinnym.



1 kwietnia rozpocznie się 
największe i najważniejsze 
badanie polskiej statystyki pub-
licznej, czyli Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań. 
Podczas spisu dowiemy się 
m.in. ilu nas jest, jacy jesteśmy 
i w jakich warunkach mieszka-
my. Dane spisowe mają ogrom-
ne znaczenie dla przyszłości 
naszego kraju, województwa i 
gminy, dlatego tak ważne jest, 
żeby spisał się każdy z nas. 
Spisy powszechne są przeprowadzane 
na całym świecie, a ich rola jest nie do 
przecenienia. Właśnie dzięki spisom 
władze państwowe, regionalne i lokal-
ne mają dostęp do informacji i danych 
niezbędnych do podejmowania działań 
na rzecz społeczeństwa. Spisy ludności 
mają długą tradycję – w Polsce tego 
rodzaju przedsięwzięcia są realizowane 
od ponad 200 lat!

Pierwszym badaniem na ziemiach 
polskich, które przypominało współ-
czesny spis powszechny, była „Lu-
stracja dymów i podanie ludności” 
przeprowadzona w 1789 r. na podsta-
wie decyzji Sejmu Czteroletniego. Jak 
można domyślić się z nazwy, liczono 
wtedy mieszkańców i „dymy”, czyli 
domy wyposażone w komin. 

Pierwszy w pełnym tego słowa 
znaczeniu spis powszechny ludności 
odbył się w Polsce już po odzyska-
niu niepodległości. Dla odradzającej 
się Rzeczpospolitej przeprowadzenie 
spisu było jednym z priorytetów, ale 
ze względu na niezwykle trudną sy-
tuację młodego państwa udało się go 
zorganizować dopiero w 1921 roku. 

„Pierwszy Powszechny Spis Ludno-
ści” pokazał, że odrodzoną Rzeczpo-
spolitą zamieszkiwało 25,7 mln osób. 
Etniczni Polacy stanowili niecałe 70% 
ludności, najliczebniejszą mniejszością 
narodową byli Ukraińcy (15%). 

Tegoroczny Narodowy Spis Po-
wszechny Ludności i Mieszkań od-
będzie się zatem równo w stulecie 
pierwszego spisu powszechnego od-
rodzonej Polski.

Spisz się,
bo liczysz się dla Polski!

Spisać musi się KAŻDY!
Zgodnie z ustawą o narodowym 

spisie powszechnym ludności i miesz-
kań w 2021 r. obowiązkowi spisowemu 
podlegają: 
– Polacy mieszkający w Polsce mający 

miejsce zamieszkania (rozumiane 
jako miejsce zameldowania stałego 
lub czasowego, bądź jako miejsce 
zamieszkania stałe lub czasowe) 
w mieszkaniach, zamieszkanych po-
mieszczeniach niebędących miesz-
kaniami lub obiektach zbiorowego 
zakwaterowania,

– cudzoziemcy mieszkający w Polsce 
na stałe oraz przebywający w Polsce 
czasowo (bez względu na to czy są za-
meldowani, czy nie) w mieszkaniach, 

zamieszkanych pomieszczeniach nie-
będących mieszkaniami lub obiek-
tach zbiorowego zakwaterowania,

– Polacy, którzy przebywają czasowo 
za granicą (bez względu na okres 
przebywania), którzy nie wymeldo-
wali się z pobytu stałego w Polsce 
w związku z wyjazdem na stałe za 
granicę,

– osoby bezdomne bez dachu 
nad głową – obywatele polscy 
i cudzoziemcy,

– mieszkania, budynki, obiekty zbio-
rowego zakwaterowania oraz za-
mieszkane pomieszczenia niebędące 
mieszkaniami.
W przypadku osób niepełnoletnich 

spisu w ich imieniu dokonują rodzice 
lub prawni opiekunowie. 

Dlaczego spis jest tak ważny?
Inicjatywy spisowe podejmowa-

ne przez Sejm Czteroletni, jak i w 
momencie odradzania niepodległej 
Polski, wynikały z przeświadczenia, 
że wiedza o ludności, jej strukturze 
i zróżnicowaniu, jest niezbędna dla 
sprawnego zarządzania państwem. 
Dziś jest podobnie – prowadzenie 
jakichkolwiek skutecznych działań 
w przestrzeni publicznej wymaga 
wiedzy i danych statystycznych.

Spisy powszechne odbywają się 
w Polsce co 10 lat. Na tyle często, 
by dane spisowe były aktualne, ale 
jednocześnie możliwie rzadko, by 
minimalizować koszty i ograniczać 
konieczność angażowania czasu i uwa-
gi mieszkańców. 

Dane zebrane podczas Narodo-
wego Spisu Powszechnego Ludno-
ści i Mieszkań 2021 będą służyć do 
planowania i podejmowania działań 
we wszystkich najważniejszych dla 
kraju sferach: w polityce rodzinnej, 
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Spisz się,
bo liczysz się dla Polski!

mieszkaniowej, edukacyjnej, zdro-
wotnej a nawet transportowej. 

Przykład? W  trakcie spisu po-
wszechnego będziemy proszeni 
o podanie miejsca zamieszkania oraz 
lokalizację miejsca pracy. Dzięki temu 
statystycy sprawdzą jak wyglądają 
dojazdy do pracy na poziomie kraju, 
województwa, a nawet gminy. To z ko-
lei pozwoli władzom lokalnym poznać 
potrzeby transportowe mieszkańców 
i organizować połączenia w regionie. 

Dzięki Narodowemu Spisowi Po-
wszechnemu poznamy dokładnie 
przede wszystkim sytuację demo-
graficzną polskiego społeczeństwa 
i naszej gminy, a także przyjrzymy się 
najważniejszym wyzwaniom związa-
nym z tym tematem: z jednej strony 
urodzeniom i dzietności, z drugiej zaś 
coraz intensywniejszemu starzeniu się 
naszego społeczeństwa. Spis to rów-
nież jedyne badanie dające pełny obraz 
poziomu wykształcenia wszystkich 
mieszkańców, niepełnosprawności, 
wyznania czy narodowości.

Najlepiej przez Internet – w domu 
lub w urzędzie

Narodowy Spis Powszechny Ludno-
ści i Mieszkań 2021 będzie pierwszym 
w historii polskich spisów ludności, 
w którym PODSTAWOWĄ I OBO-
WIĄZKOWĄ metodą będzie samospis 
internetowy. W ten sposób statystyka 
publiczna wychodzi naprzeciw spo-
łecznym oczekiwaniom dotyczącym 
możliwości elektronicznego załatwia-
nia spraw urzędowych. 

Dzięki aplikacji spisowej można się 
spisać wygodnie i bezpiecznie w domu 
o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. 
Aplikacja spisowa będzie dostępna 
na stronie internetowej: https://spis.
gov.pl/ od 1 kwietnia do końca spisu.  

Osoby, które nie mają w domu kom-
putera i Internetu, powinny zgłosić się 
do urzędu gminy/miasta. W każdej 
gminie w Polsce będzie funkcjonować 
miejsce do samospisu internetowego, 
będzie też można liczyć na wsparcie 
wyznaczonego pracownika urzędu. Ze 
względu na ograniczenia epidemiczne, 
warto wcześniej zadzwonić do urzędu 
gminy/miasta i zapytać o możliwość 
spisania się.

Rachmistrz osobiście lub tele - 
fonicznie

Z osobami, które nie spiszą się przez 
Internet skontaktuje się rachmistrz 
spisowy. W sumie na terenie woje-
wództwa mazowieckiego będzie ich 
2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. 
Osoby będące rachmistrzami przeszły 
specjalne szkolenie zakończone egza-
minem. Musiały też złożyć przysięgę 
zachowania tajemnicy statystycznej 
– nie wolno im pod żadnym pozo-
rem ujawniać i przekazywać infor-
macji uzyskanych podczas wywiadów 
spisowych.

Praca rachmistrzów spisowych 
będzie się odbywać na dwa sposo-
by: poprzez wywiad bezpośredni 
i telefoniczny. Forma prowadzonych 
wywiadów będzie zależeć od sytu-
acji epidemicznej oraz preferencji 
rachmistrzów. 

W razie wątpliwości co do tożsamo-
ści rachmistrza, warto skontaktować 
się z infolinią spisową pod numerem 
22 279 99 99 (dostępna od 15 marca). 

WAŻNE! Jeśli zgłosi się do nas lub 
zadzwoni rachmistrz spisowy, mu-
simy się zgodzić na rozmowę i nie 

możemy już poprosić o możliwość 
samodzielnego spisania się przez In-
ternet. Dlatego warto jak najszybciej 
skorzystać z aplikacji spisowej i wypeł-
nić obowiązek spisowy w dogodnym 
dla siebie momencie.

Nie będzie sprawdzany majątek 
ani telewizory

W trakcie spisu powszechnego 
nie będą zbierane ŻADNE informacje 
dotyczące majątku, oszczędności czy 
posiadanych kosztowności. Również 
w części formularza dotyczącej zaso-
bów mieszkaniowych NIE BĘDZIE 
pytań o wartość nieruchomości. 

Rachmistrz może zadawać pytania 
WYŁĄCZNIE zawarte w formularzu 
spisowym. Nie ma zatem np. prawa 
sprawdzać, czy mamy w domu od-
biornik radiowy lub telewizyjny i czy 
opłacamy za niego abonament. 

Mieszkańców województwa ma-
zowieckiego zachęcamy do śledzenia 
strony internetowej Urzędu Statystycz-
nego w Warszawie – będą na nich cze-
kać ciekawe konkursy z atrakcyjnymi 
nagrodami do wygrania!

Więcej informacji znajduje się 
na stronie https://spis.gov.pl. 

SPg ZOZ Nadarzyn

9



Statystyki szczepień przeciwko 
CoviD-19 w SPG ZoZ Nadarzyn/
Młochów oraz najnowsze wytyczne

S z c z e p i e n i a  p r z e c i w -
ko COVID-19 to  najwięk-
sza szansa na  wyjście 
z  pandemii koronawirusa 
i powrót do normalności, czyli 
bezpieczny wyjazd na urlop, 
wyjście do kina, teatru czy też 
do restauracji. Polska włą-
czyła się w akcję masowych 
szczepień 27 XII 2020 r., na-
tomiast personel SPg ZOZ 
w  Nadarzynie rozpoczął 
pierwsze szczepienia w Domu 

Pomocy Społecznej Biały Bez 
20 I 2021 r., a pierwsze stacjo-
narne szczepienia miały miej-
sce w przychodni w Nadarzynie 
26 I 2021 r., natomiast w Mło-
chowie 27 I 2021 r.

Szczepienia w DPS-ach zostały za-
kończone, zgłoszeni pensjonariusze 
zostali zaszczepieni 1. oraz 2. daw-
ką szczepień przeciwko COVID-19. 
Sprawną organizację szczepień w DPS- 
-ach umożliwiło włączenie do ak-
cji tzw. MOBILNEGO PUNKTU 
SZCZEPIEŃ.

ZESTAWIENIE Z DNIA 1.03.2021
Zestawienie 
wszystkich 
szczepień

SPG ZOZ
stacjonarnie

DPS Gmina
Nadarzyn

Liczba wykonanych szczepień 600 420 180
Liczba szczepień I dawką 390 300 90
Liczba szczepień II dawką 210 120 90

Zainteresowanie szczepieniami jest 
bardzo duże, co potwierdzają statysty-
ki zgłoszeń telefonicznych: zwiększone 
trzykrotnie po uruchomieniu zapisów 
na szczepienia! Jesteśmy przygoto-
wani do wykonania 700 szczepień 
tygodniowo. Niestety nikt z nas ani 
z Samorządu nie ma wpływu na ilość 
otrzymanych dawek, ponieważ ogra-
niczenia wynikają z ogólnego braku 
szczepionek. W związku z tym obecnie 
wstrzymane są zapisy na szczepie-
nia – nie mamy gwarancji dosta-
wy szczepionek! Jesteśmy jedynie 
wykonawcami szczepień uzależnio-
nymi od dostępności szczepionek. 
Planując akcję szczepień, borykamy 
się z wieloma trudnościami niezależ-
nymi od nas, m.in. ze zmieniającymi 
się wytycznymi z MZ, problemami 

z dostawą szczepionek (zmiany ter-
minów dostaw, które zaburzają za-
planowany grafik szczepień). Coraz 
częściej placówki medyczne odstę-
pują od przeprowadzania szczepień, 
ponieważ ogólnie panujący chaos 
organizacyjny dezorganizuje pracę 
wewnętrzną przychodni, a zaangażo-
wanie personelu przy szczepieniach 
zmniejsza dostępność pacjentów do 
świadczeń medycznych.

Odpowiedzi na  pytania: Kto 
i kiedy może się zaszczepić prze-
ciw COVID-19? W  jaki sposób 
i gdzie można zapisać się na szcze-
pienie? Jak przygotować się do 
szczepienia? - można uzyskać ko-
rzystając z całodobowej bezpłatnej 
infolinii, działającej siedem dni 
w tygodniu:

numer telefonu: 989 lub (22) 62 
62 989, email: szczepionki@nfz.
gov.pl.

Zachęcamy do śledzenia komuni-
katów z Ministerstwa Zdrowia, aby 
posiadać aktualną wiedzę na temat 
szczepień. Zgodnie z najnowszymi 
rekomendacjami Rady Medycznej 
ulegają zmianie zasady szczepień osób, 
które już przeszły Covid-19. Rada 
Medyczna zaleca, aby ozdrowieńcy 
byli szczepieni później. Zalecane jest 
przyjęcie jednej dawki szczepionki 
po 6 miesiącach, licząc od dnia uzy-
skania wyniku testu potwierdzającego 
zakażenie.

Marzec to  otwarcie rejestracji 
i szczepień dla kolejnych grup z etapu I. 
Ważne daty w tym miesiącu to:
•	 7 marca – zakończenie szczepień 

nauczycieli;
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•	 8 marca – rozpoczęcie dodatko-
wych szczepień z grupy 0;

•	 10	marca – otwarcie rejestracji dla 
pacjentów chorych przewlekle;

•	 15	marca – rozpoczęcie szczepień 
pacjentów chorych przewlekle;
– szczepienia w terminie 15.03–

21.03 (pacjenci dializowani);
– szczepienia w terminie 22.03–

28.03 (pozostali pacjenci z grupy 
chorych przewlekle);

DATA GRUPA
11.03 – 13.03 Rocznik 1952
18.03 – 20.03 Rocznik 1952 – 1954
22.03 – 24.03 Rocznik 1952 – 1956
25.03 – 27.03 Grupa 70+

•	 22	marca – rozpoczęcie szczepień 
pacjentów w wieku 69 lat;

•	 29	marca – rozpoczęcie szczepień 
służb mundurowych.

Rejestracja osób w wieku od 65 – 69 
lat z podziałem na podgrupy wie-
kowe rozpoczyna się od 11 marca:
•	 Rejestracja	będzie	realizowana	

zgodnie z harmonogramem po-
danym przez MZ

Od 15 marca rozpoczynają się szcze-
pienia przewlekle chorych – obowią-
zuje kolejność szczepień. Na początku 
szczepionkę będą mogli przyjąć:
• pacjenci dializowani z powodu 

przewlekłej niewydolności nerek;
• pacjenci z chorobą nowotworową, 

u których po dniu 31.12.2019 r. 
prowadzono leczenie chemioterapią 
lub radioterapią;

• pacjenci po przeszczepach komórek, 
tkanek i narządów, u których prowa-
dzono leczenie immunosupresyjne;

• pacjenci poddawani przewlekłej 
wentylacji mechanicznej.
Skierowania dla tej grupy wysta-

wione będą automatycznie. Pacjenci 
dializowani będą mogli się zaszczepić 
w swojej stacji dializ, osoby hospi-
talizowane – w szpitalach, w któ-
rych są leczone. Uprawnieni będą 
mogli także skorzystać ze szcze-
pień w szpitalach węzłowych lub 
w wybranym przez siebie punkcie 
populacyjnym. Udostępnione są tak-
że wyjazdowe zespoły szczepiące dla 
osób, które nie są w stanie samodziel-
nie dotrzeć do punktu.

Wyjazdowe punkty szczepień na te-
renie powiatu pruszkowskiego to:
1. Corten Medic Tomasz Sikora, 

ul. Szkolna 6, 05–822 Milanówek, 
tel: 22 602 09 97, email: rafal.ne-
ska@cortenmedic.pl;

2. Nowodworskie Centrum Medycz-
ne, ul. Miodowa 2, 05–100 Nowy 

Dwór Mazowiecki, tel.: 22 775 47 
40, email: rum.@ncm.med.pl;

3. Zespół Opieki Zdrowotnej Szpitala 
Powiatowego w Sochaczewie, ul. Ba-
talionów Chłopskich 3/7, 96–500 
Sochaczew, tel. 46 864 95 52, email: 
r.skowronek@szpitalsochaczew.pl; 
szczepienia@szpitalsochaczew.pl.
W czasie pandemii COVID-19 

nie wolno nam zapominać o innych 
chorobach, które także niosą śmier-
telne powikłania, dlatego pomimo 
niezwykle ciężkich warunków epide-
miologicznych w jakich przyszło nam 
się odnaleźć, proponujemy wszystkim 
znalezienie dla siebie odpowiednich 
badań w corocznym Kalendarzu ba-
dań profilaktycznych, który będziemy 

się starać cały czas prowadzić. Przy-
pominamy także, że w przychodni 
można wykonać testy diagnostyczne 
w kierunku COVID-19:
• RT-PCR GENETYCZNY
• TEST NA PRZECIWCIAŁA MET. 

ELISA
• ANTYGEN TEST PANBIO ABBOT

Na szczepienie należy:
1. przyjść w luźnym ubraniu z łatwym 

dostępem do ramienia,
2. wypełnić kwestionariusz przed 

szczepieniem - formularz dostępny 
na stronie: www.zoznadarzyn.pl 
lub w przychodni.

Bez wypełnionego formularza szcze-
pień nie ma możliwości wykonania 
szczepienia!

Nie oglądając się na chaos wytycznych, 
narzuciliśmy sobie sami w przychod-
ni w Nadarzynie i Młochowie reżim 
epidemiologiczny, korespondujący 
z nauką i logiką, służący wszystkim, 
zwłaszcza nieszczepionym pacjentom, 
i naszemu zespołowi medycznemu. 
Chcemy, aby nie wytyczne, ale do-
bry ogląd sytuacji pozwolił poświęcić 
więcej czasu dla pacjenta kosztem 
porad zdalnych, które zostaną utrzy-
mane dla osób niewymagających wizyt 
w przychodni.

Zapraszamy
dyr. Adam Chustecki 

SPG ZOZ w Nadarzyn/Młochów
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Zasiłek pielęgnacyjny jest 
to świadczenie przyznawane 
w celu częściowego pokry-
cia wydatków wynikających 
z konieczności zapewnienia 
opieki i pomocy innej osoby 
w związku z niezdolnością do 
samodzielnej egzystencji.

1. Komu przysługuje świadczenie?
Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

• niepełnosprawnemu dziecku;
• osobie niepełnosprawnej w wieku 

powyżej 16 roku życia, jeżeli legity-
muje się orzeczeniem o znacznym 
stopniu niepełnosprawności;

• osobie niepełnosprawnej w wie-
ku powyżej 16 roku życia le-
gitymującej się orzeczeniem 
o umiarkowanym stopniu niepeł-
nosprawności, jeżeli niepełno-
sprawność powstała w wieku do 
ukończenia 21 roku życia;

• osobie, która ukończyła 75 lat.

2. W  jakiej kwocie przysługuje 
świadczenie?

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego 
od 1 listopada 2019 r. wynosi 215,84 
zł miesięcznie.

3. Na jaki okres przyznawane jest 
prawo do świadczenia?

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

Jeżeli w okresie trzech miesięcy, 
licząc od dnia wydania orzeczenia 
o niepełnosprawności lub orzeczenia 
o stopniu niepełnosprawności, zosta-
nie złożony wniosek o ustalenie prawa 
do zasiłku pielęgnacyjnego, prawo 
to ustala się począwszy od miesiąca, 

Zasiłek Pielęgnacyjny
w którym złożono wniosek o usta-
lenie niepełnosprawności lub 
stopnia niepełnosprawności.

W  przypadku uzy-
skania kolejnego orze-
czenia, stanowiącego 
kontynuację poprzed-
niego orzeczenia, zasiłek 
pielęgnacyjny przysłu-
guje od pierwszego dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w któ-
rym upłynął termin ważności 
poprzedniego orzeczenia, jeżeli 
osoba wnioskująca złożyła wniosek 
o ustalenie:
• niepełnosprawności w terminie 

miesiąca od dnia utraty ważności 
poprzedniego orzeczenia oraz

• prawa do zasiłku pielęgnacyjnego 
w terminie trzech miesięcy od dnia 
wydania orzeczenia.

4. Gdzie należy złożyć wniosek?
Wniosek o przyznanie świadcze-

nia należy złożyć w urzędzie wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta 
właściwego ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby ubiegającej się 
o świadczenie. W przypadku gminy 
Nadarzyn z wnioskiem należy udać 
się do budynku Urzędu Gminy Na-
darzyn, ul. Mszczonowska 24 pokój 
133 na parterze, od poniedziałku do 
czwartku w godzinach pracy urzę-
du, piątek jest dniem wewnętrznym. 
Wniosek można złożyć również w for-
mie elektronicznej za pośrednictwem 
platformy Empatia.

5. Jakie dokumenty należy dołączyć 
do wniosku?

Do wniosku należy dołączyć:
• kopię orzeczenia o niepełnospraw-

ności w przypadku dziecka do lat 
16;

• kopię orzeczenia o znacznym stop-
niu niepełnosprawności lub orze-
czenia o umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności ze wskazaniem 
daty powstania niepełnosprawności 

w przypadku osoby w wieku powy-
żej 16 lat.

6. Jakie są terminy rozpatrywania 
wniosków?

Rozpatrzenie wniosku następuje bez 
zbędnej zwłoki. Wypłata świadczenia 
następuje do końca miesiąca, w którym 
złożono wniosek z pełnym kompletem 
dokumentów, jeżeli wpłynął przed 10 
dniem tego miesiąca. W przypadku 
złożenia wniosku z pełnym kompletem 
dokumentów po 10 dniu miesiąca, 
świadczenie jest wypłacane do ostatnie-
go dnia miesiąca następującego po mie-
siącu, w którym złożono wniosek.

7. Druki do pobrania
Druki w wersji papierowej:

• do pobrania w budynku Urzędu 
Gminy Nadarzyn, ul. Mszczonow-
ska 24 w pokoju 133.

8. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. 

o  świadczeniach rodzinnych (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 111 ze zm.).

9. Kontakt
Szczegółowych informacji na temat 

świadczenia oraz sposobu realizacji 
w gminie Nadarzyn udzielają pra-
cownicy Sekcji Świadczeń pod nu-
merem telefonu (22) 739 97 07 w. 177, 
182 i 186.

Ewa Bańkowska
Renata Bajerska

Paulina Dulewicz
Sekcja Świadczeń GOPS w Nadarzynie

gOPS NADARZyN
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Gmina Nadarzyn w ramach Programu Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Opieka wytchnienio-
wa”– edycja 2021 otrzymała dofinansowanie na realizację 
usług opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania.

Realizatorem Programu będzie Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24.

Głównym celem programu jest wsparcie członków 
rodzin lub opiekunów przez umożliwienie im uzyskania 
doraźnej, czasowej pomocy w formie opieki wytchnienio-
wej. W tym czasie opiekun może odpocząć, pójść na wizytę 
do lekarza, załatwić sprawę w urzędzie itp.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane łącznie 
dla 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności 
w okresie kwiecień – grudzień 2021 r. w ilości do 200 
godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego 
bezpośrednią opiekę nad osobami ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności.

Wsparciem mogą zostać objęte osoby niekorzystające 
z innych form usług w miejscu zamieszkania.

W pierwszej kolejności z usług opieki wytchnieniowej 
będą mogły skorzystać osoby ze znacznym stopniem 
niepełnosprawności, które są całkowicie niesamodzielne.

Wnioski o objęcie opieką wytchnieniową można skła-
dać w siedzibie Ośrodka przy ul. Mszczonowskiej 24, 
Sekcja Pomocy Środowiskowej GOPS w godzinach pracy 
Ośrodka. Nabór będzie prowadzony od 17 marca do 30 
marca 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tele-
fonu 22 739 73 20 wewn. 183, 184, 185, 187.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021 fi-
nansowany jest z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia 
Osób Niepełnosprawnych.

Krystyna Masłowska
Dyrektor GOPS w Nadarzynie

„opieka wytchnieniowa”– edycja 2021

Oferta Punktu Konsultacyjnego. Kwiecień 2021
(gKRPA w Nadarzynie, wejście od strony Ronda Armii Krajowej). Porady udzielane są bezpłatnie.

Krystyna Masłowska – pełnomocnik Wójta ds. Uzależnień

Specjalista Stałe dni konsultacji Godzina Zapisy

Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów 
Alkoholowych

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

16.15–18.00

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

Psycholog środy
piątki

17.00–19.30
11.30–14.00

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

Psycholog dziecięcy 10.04.2021 r. (sobota)
godz. 9.00, 10.00, 11.00, 
14.00
24.04.2021 r. (sobota)
godz. 9.00, 10.00, 11.00, 
14.00

Godz. do ustalenia 
podczas zapisu.

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

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

piątki 16.00–19.30

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

Prawnik wtorki

Od 16.15
Po wcześniejszym 
umówieniu się 
telefonicznym.

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

13



Projekt skierowany jest do:
• osób, w przypadku których zdiag-

nozowano schorzenie lub które 
doznały urazu uniemożliwiającego 
powrót do pracy, bezpośrednio 
po zakończeniu leczenia/rehabi-
litacji szpitalnej;

• osób, w przypadku których zdiag-
nozowano schorzenie lub które 
doznały urazu uniemożliwiającego 
powrót do pracy, u których lecze-
nie/rehabilitacja szpitalna zostały 
zakończone i wróciły one do swo-
jego środowiska zamieszkania;

• osoby z  niepełnosprawnością 
wrodzoną lub nabytą w  okre-
sie rozwojowym, które nigdy 
nie funkcjonowały na rynku pracy 
i przebywają w swoim środowisku 
zamieszkania, u których rodzaj 
niepełnosprawności rokuje możli-
wości aktywizacji zawodowej oraz 
osoby funkcjonujące w placówkach 
opiekuńczych, u których rodzaj 
niepełnosprawności rokuje moż-
liwości aktywizacji zawodowej.

jeśli z powodu wypadku lub 
pogorszenia stanu zdrowia 
nie możesz wykonywać do-
tychczasowej pracy, a chcesz 
być nadal aktywny zawodowo 
i żyć pełnią życia – zgłoś się 
do nas i weź udział w BeZ-
PŁATNej rehabilitacji kom-
pleksowej  – zawodowej, 
psy chospołecznej i medycz-
nej. WeŹ UDZIAŁ W ReHABI-
LITACjI KOMPLeKSOWej!

informacja – usługi 
kompleksowej rehabilitacji
w ramach projektu PEFRoN

Informacje o projekcie dostępne 
są również na stronach internetowych 
projektu:

https://rehabilitacjakompleksowa.
pfron.org.pl/ oraz https://rehabilita-
cjawork.pl/.

Osoby do kontaktu odpowiedzialne 
za Projekt:
Anna Węgielska, +48 22 162 78 48, 
anna.wegielska@akademiamddp.pl;
Edyta Świderska, +48 22 162 78 21, 
885 808 488, edyta.swiderska@aka-
demiamddp.pl;
Rafał Zinkowski Koordynator Pro-
jektu: rafal.zinkowski@akademiam-
ddp.pl | www.akademiamddp.pl.

Źródło: https://rehabilitacjakom-
pleksowa.pfron.org.pl/

Krystyna Masłowska
Dyrektor GOPS w Nadarzynie

gOPS NADARZyN
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Anonimowi Alkoholicy oferują spot-
kania online dla osób g/Głuchych 
tłumaczone na polski język migowy 
(PJM) oraz osób słabosłyszących z na-
pisami w języku polskim – w każdą 
niedzielę o godzinie 19.00.

Więcej informacji o AA oraz da-
tach innych spotkań można znaleźć 
na stronie http://www.glusi-aa.pl”.

Informacja
ws. programu

500+
Sekcja Świadczeń Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Nadarzynie 
informuje, że od dnia

1 kwietnia 2021 r. będzie moż-
na składać wnioski o świadczenie 
wychowawcze w formie papierowej. 
Wzór wniosku dostępny jest na stro-
nie internetowej GOPS (https://gops.
nadarzyn.pl/45,program-500) oraz 
w siedzibie Ośrodka (boczne wejście 
od strony ulicy Granicznej).

W związku z panującą na tere-
nie całego kraju pandemią wirusa 
COIVD-19, zwracamy się z prośbą, 
aby osoby mające taką możliwość 
złożyły wniosek o świadczenie wy-
chowawcze w formie elektronicznej 
za pośrednictwem portalu Minister-
stwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, 
przez bankowość elektroniczną lub 
przez portal PUE ZUS.

Paulina Dulewicz
Inspektor ds. świadczeń GOPS

Informacja o Wspólnocie oraz 
zaproszenie-film:
https://www.youtube.com/watch
? v = 3 b 8 x Vm W Pa Y s & f e at u re
=emb_logo&ab_channel=Anonimowi
Alkoholicy.

Krystyna Masłowska
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

informacja przeznaczona dla osób g/Głuchych i słabosłyszących, 
poszukujących pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu.
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Nasza szkoła od wielu lat inten-
sywnie, efektywnie i różnorod-
nie naucza języka angielskiego. 
Możemy się pochwalić nie tylko 
dobrymi wynikami z różnych 
konkursów czy egzaminów ze-
wnętrznych, ale też dużą ilością 
realizowanych projektów i dzia-
łań pozalekcyjnych.

Zbliżający się czas rekrutacji i wyboru 
szkoły przez obecnych ósmoklasistów 
zachęcił nas do zaprezentowania na-
szej językowej oferty, z której warto 
skorzystać.

Czas pandemii nie ograniczył na-
szych możliwości i starań, by jak naj-
częściej używać języka angielskiego 
i zgłębiać jego gramatyczno-leksykalne 
struktury.

Nasze działania w  czasie lock- 
downu:

1. PROJEKT ‘WITH KNOWLEDGE 
TO LONDON’

Od ponad 10 lat realizowany jest 
w naszej szkole ogólnopolski Program 
English Teaching, którego ambasa-
dorem jest Magdalena Drzewiecka, 
nauczycielka języka angielskiego. Pod 
patronatem polsko-amerykańskiej 
Fundacji Freedom oraz Fundacji 
NIDA regularnie podejmujemy wy-
zwania, takie jak wydanie własnej 
książki, nakręcenie filmu, wyjazdy 
zagraniczne, nauczanie rodziców czy 
regularne zajęcia z native speakerami.

W tym trudnym roku uczniowie 
zmierzą się ze sobą w dwóch eta-
pach konkursu z wiedzy o krajach 
anglojęzycznych. Pierwszy wyło-
nił już 12 laureatów, którzy wezmą 
udział w LONDYŃSKIEJ NOCY, 
pełnej atrakcji, ze specjalnym goś-
ciem z Londynu. Drugi etap wyło-
ni 6 zwycięzców, którzy polecą do 

czyli jak doskonalić swoje umiejętności językowe z angielskiego 
w Liceum ogólnokształcącym w Nadarzynie.

POLISH YOUR ENGLISH

Londynu bez ponoszenia jakichkol-
wiek kosztów (oczywiście w bezpiecz-
nym terminie).

2. COOKING ONLINE
Weekend czy wieczór to idealny 

czas, by się zrelaksować, zapomnieć 
o sprawdzianach i po prostu połączyć 
przyjemne z pożytecznym, czyli nauka 
gotowania i szlifowanie angielskiego 
w jednym. We współpracy z I LO im. 
gen. Sikorskiego we Włoszczowie, ucz-
niowie naszej szkoły łączą się online 
z kucharzami na całym świecie, by 
prosto ze swojej kuchni ugotować po-
trawy, które zdobyłyby uznanie samej 
Magdy Gessler. Byliśmy już w Ko-
lumbii, Japonii, USA, Tajlandii. Przed 
nami Meksyk, Gruzja, Włochy…

Sushi czy ciasto bananowe to już 
nasze specjalności.

3. WSPÓŁPRACA Z AMBASADĄ 
AMERYKAŃSKĄ

Naszą współpracę z ambasadą za-
częliśmy od spotkania z byłą amba-
sador Panią Georgette Mosbacher, 

która dała wykład o roli kobiet we 
współczesnym świecie. Uczniowie 
mieli możliwość zadania własnych 
pytań i poznania osobiście tej cha-
ryzmatycznej postaci. W tym roku 
dostaliśmy zaproszenie na dwa arcy-
ciekawe spotkania online. Pierwsze, 
już za nami, to spotkanie ze Stanley-
em Nelsonem – znanym amerykań-
skim reżyserem i dokumentalistą. Jego 
najnowsze dwa filmy (jeden o życiu 
znanego jazzmana Milesa Davisa, dru-
gi o uzależnieniach) to możliwość 
wysłuchania ciekawych historii, szcze-
rych wyznań, a także zadania przez 
uczniów swoich pytań.

Kolejne spotkanie przed nami. Tym 
razem wirtualne warsztaty stepowania 
z czołowymi liderami Step Afrika!, 
najstarszego i najsłynniejszego zespołu 
tanecznego w USA.

4 .  G I R L S  F OR  F U T U R E 
FOUNDATION

Wzięliśmy udział w  projekcie, 
w którym dziewczyny, kobiety z róż-
nych krajów prezentowały swoje 

oświata
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kraje, tradycje i osiągnięcia życiowe. 
Ciekawy projekt, w którym kobiety 
z dumą opowiadają o swoich celach, 
marzeniach i życiu codziennym. Ucz-
niowie odbyli takie spotkania online 
z osobami z Gruzji, Indii, Grecji czy 
USA, gdzie studentka Harvardu opo-
wiedziała jak można spełniać swoje 
marzenia na jednej z najbardziej re-
nomowanych uczelni na świecie.

5. ROCZNY KURS VUCA WORLD
Warsztaty poświęcone globalnym 

zagadnieniom. VUCA jest akroni-
mem, którego pierwsze litery angiel-
skich słów odnoszą się do zmienności, 
niepewności, złożoności i niejed-
noznaczności. Wyjątkowo ciekawe 
cykliczne spotkania z ekspertami 
ekonomii, psychologii czy socjologii 
kończące się uzyskaniem przez ucz-
niów certyfikatu uczestnictwa.

6. MIĘDZYNARODOWY EGZA-
MIN TOEFL JUNIOR

Jako akredytowany ośrodek egza-
minacyjny ETS Global, nasza szko-
ła co roku daje uczniom możliwość 
zdawania, honorowanego na całym 
świecie, egzaminu z języka angiel-
skiego na poziomie B2. Cieszy się on 
dużym zainteresowaniem ze względu 
na otrzymywany certyfikat, dający 
możliwość udokumentowania swo-
jej znajomości angielskiego nie tylko 
w innej szkole, ale i u przyszłego pra-
codawcy. Młodzież często podejmuje 
wakacyjną pracę i taki certyfikat jest 
bardzo przydatny.

7. WYSOKIE LOTY
Od czterech lat uczniowie naszego 

liceum nie jeżdżą na wycieczki…oni 
latają. Dzięki zaprzyjaźnionej agencji 
turystycznej mamy możliwość rozłoże-
nia kosztów nawet na osiem miesięcy 
i wpłacania pieniędzy w dowolnym 
czasie i w dowolnej kwocie. Byliśmy już 
na Malcie, w Barcelonie, we Włoszech, 
na Sycylii. Mamy niezapomniane wra-
żenia i oprócz zwiedzania możemy 
również ćwiczyć komunikację w ję-
zyku angielskim. Pandemia zrobiła 

nam przerwę i zablokowała zaplano-
wany wyjazd do Maroka i Tel Awiwu, 
ale czekamy cierpliwie, spoglądając 
od czasu do czasu na plan wycieczki.

8. ROZSZERZONY JĘZYK ANGIEL-
SKI WE WSZYSTKICH KLASACH

Cieszymy się bardzo, że udało nam 
się wyjść naprzeciw oczekiwaniom 
naszych przyszłych uczniów i będzie-
my mogli mieć więcej godzin języ-
ka angielskiego w każdej klasie, bez 
względu na wybierany profil. Niesie 
to ogromną korzyść, ponieważ pracu-
jąc w małych grupach, każdy uczeń 
(również ten słabszy) będzie mógł się 
lepiej przygotować do matury z języka 
angielskiego, która jest obowiązkowa. 
Dla uczniów bardziej zaawansowa-
nych to możliwość zdania dobrze 
matury rozszerzonej. Wyniki naszej 
ostatniej matury z języka angielskiego 
znacznie przekraczały średnią krajową 
i średnią w województwie. Uzyskali-
śmy 81% z podstawy (średnia krajowa 
71%) i 70% z rozszerzenia (średnia 
krajowa 56%).

Magdalena Drzewiecka
nauczycielka LO Nadarzyn
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W dniach 3–16 marca nadarzyńscy 
maturzyści przystąpili do próbnej 
matury (CKE) z przedmiotów podsta-
wowych i wybranych rozszerzonych

Jednakże to nie sam aspekt wizualny 
kreuje charakter „Zabij to i wyjedź 
z tego miasta”. Można by pokusić się 
nawet o stwierdzenie, że film sam 
w sobie stanowi zaprzeczenie przyjem-
nych w odbiorze obrazów, wyróżnia 
się raczej swego rodzaju brzydotą. 
Okazuje się bowiem, że istotniejszą 
rolę w odbiorze animacji gra ogół 
odczuć towarzyszących jej oglądaniu. 
Atmosfera filmu, jego wydźwięk i zna-
czenie budowane są między innymi 
na bazie głosów użyczanych przez 
aktorów dubbingowych na rzecz wy-
kreowanych przez reżysera postaci. 
Możliwość usłyszenia zarówno żyją-
cych (Janda, Kondrat, Kożuchowska), 
jak i nieżyjących (Wajda, Kwiatkow-
ska) osób potęguje w odbiorcy wra-
żenie przemijania i  nietrwałości. 
Ogromny wkład ma w to również 
fantastyczna muzyka Tadeusza Nalepy, 
subtelnie pociągająca za pojedyncze 
sznurki kierujące ludzkimi emocjami. 
Całą oprawę dźwiękową dopełniają 
również pozornie niewiele znaczące 
odgłosy, towarzyszące codziennemu 
życiu, a w filmie otrzymujące dodat-
kowe znaczenie.

Wszystkie te elementy są jednak 
niczym w porównaniu do ogólnej 
symboliki i przekazu animacji. Jej za-
daniem jest poruszenie emocjonalnej 
i uczuciowej strony człowieczej na-
tury, co z powodzeniem jej się udaje. 
Większość z nas przeżyła śmierć ko-
goś bliskiego, dzięki czemu będzie 
w stanie zrozumieć trudną tematykę 
dzieła. Problem przemijania i kru-
chości ludzkiego życia jest nam po-
wszechnie znany. Specyficzny klimat 
filmu dodatkowo wzbudza znajome 
skojarzenia, wrażenie, że „już gdzieś 
się to widziało”, a nawiązania do od lat 
zakorzenionych w kulturze dzieł, je-
dynie utwierdzają w tym przekona-
niu. Wspomnienia autora, oddające 
jego spojrzenie na abstrakcyjny i nie-
rzeczywisty, chwilami przerażający 
obraz świata przedstawionego, sta-
nowią wizualizację tego, co dzieje się 
w ludzkim umyśle po stracie bliskich 
osób, połączonej z brakiem odpo-
wiedniego ich pożegnania. Poziom 
wrażenia oderwania filmu od rzeczy-
wistości silnie koreluje z poczuciem 
bezbrzeżnej pustki i ogromnego smut-
ku obecnych po śmierci ukochanych. 

Fantastyczne symboliczne ukazanie 
samotności i obojętności na ludzką 
krzywdę przejawia się tu w brutalnym 
wyłożeniu natury ludzkiej, wręcz – 
w dehumanizacji istoty człowieczej 
poprzez sprowadzanie jej zachowań 
i aktywności do ról zwierzęcych. Chęć 
powrotu do szczęśliwych, beztroskich 
lat życia została zaś zaznaczona w fil-
mie poprzez powtarzanie pewnych 
motywów, dających wrażenie zapęt-
lenia akcji i powstania niekończącej 
się opowieści. Dzięki tym zabiegom 
Wilczyński stworzył pełny profil 
człowieka zagubionego, dręczonego 
wyrzutami sumienia i wołającego 
o pomoc…

„Zabij to i wyjedź z tego miasta” jest 
dziełem spokojnym, melancholijnym 
a momentami nawet smętnym. Spo-
wija je jednak mrok wylewający się 
z umysłu autora i władający ekranem. 
Chwilami brutalny, obdarty z delikat-
ności, ale wciąż przepełniony miłością 
i tęsknotą film jest wyrazem szczerych 
uczuć, rozpaczliwą próbą oczyszczenia 
się z ciążących wspomnień, próbą 
pogodzenia się z zaistniałą sytuacją. 
Po seansie możemy czuć się jak intru-
zi, którzy bezwstydnie zawitali w ży-
ciu autora, zdzierając z niego cienką 
warstwę prywatności. Czy animacja 
nie jest więc zbyt osobista? Wspo-
mnienia zbyt bolesne, aby pokazać 
je światu? Czy forma radzenia sobie 
autora z demonami własnej przeszło-
ści za pośrednictwem sztuki jest po-
prawna? Ocena leży w rękach widza.

Julia Wilczak, kl. 2c

CooLTURALNY LiCEALiSTA PoLECA

„Zabij to i wyjedź
z tego miasta”

„Zabij to i wyjedź z tego miasta” jest polską animacją stworzoną 
przez Mariusza Wilczyńskiego. Stanowi ona hołd i formę pożeg-
nania nieżyjących już rodziców autora. jej premiera przypadła 
na 2019 rok, jednakże proces jej powstawania został rozciąg-
nięty na niemal 13 lat. Nie jest to niczym dziwnym, zważywszy 
na fakt, iż klatki filmu, choć cechujące się prostą kreską oraz 
monochromatycznymi kolorami, sporadycznie akcentowanymi 
czerwienią, wypływały bezpośrednio spod ręki samego autora. 
Dzięki temu animacja, będąca swoistym pamiętnikiem Wil-
czyńskiego, do reszty zachwyca, zapewniając widzowi bardzo 
intensywne 88 minut seansu.

oświata
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Ku naszej pociesze, uzyskaliśmy 
zgodę Dyrektora na  stacjonarne 
spotkania Uskrzydlonych. Maseczki 
i dystans społeczny nie przeszko-
dziły nam w rozwijaniu naszych 
artystycznych dusz. Podczas zajęć 
odkryliśmy swoje „krzyki” oraz po-
znaliśmy różne techniki tworzenia 
dzieł. W trakcie jednej z luźniejszych 
lekcji postanowiliśmy ożywić naszą 
salę polonistyczną. Stworzyliśmy mu-
ral. Wykorzystaliśmy dzieło Marca 
Chagalla pt. „Ja i wioska”. Pomysł 
ten szczególnie nam przypadł do gu-
stu, bo za oknem sali 21… wioska. 
Poświęciliśmy na to sześć godzin, 
ale czas spędzony z uśmiechniętymi 

Nowy projekt 

USKRZYDLONYCH
Rok 2020 na długo kojarzył nam się będzie z nową rzeczywi-
stością, przed którą postawił nas koronawirus. Na początku tego 
dziwnego roku, kiedy jeszcze mogliśmy się swobodnie spotykać, 
w nadarzyńskim liceum ogólnokształcącym powstała artystycz-
na grupa USKRZyDLeNI. Niestety niedługo po jej utworzeniu 
pandemia przybrała na sile i z powodu lockdownu musieliśmy 
na jakiś czas zawiesić nasze spotkania. Mimo wszystko przerwa 
ta nie była dla nas próżnym okresem, w jej trakcie wymyślaliśmy 
tematy naszych przyszłych zajęć.

i radosnymi ludźmi nigdy nie będzie 
stracony, a pomieszczenie przez dłu-
gi czas będzie przypominać nasze 
zmagania.

Niektórzy z nas w tym świecie, 
przepełnionym różnorakimi barwa-
mi i wspaniałymi dźwiękami szkoły 
muzycznej, rozwijają również inne 
pasje, jak pisanie powieści lub le-
pienie z gliny.

Na muralu się oczywiście nie koń-
czy. Mamy przed sobą jeszcze wiele 
spotkań, podczas których będziemy 
tworzyć nowe i nie tylko plastyczne 
dzieła.

Łucja Karaszkiewicz kl. 2c

CZyTANIe – WyZWANIe. Pro-
jekt klas medialnych.
W zeszłym roku klasa 1e rozpoczęła 
eksperyment społeczny pt.,,Czytanie 
wyzwanie”. Polegał on na przeczytaniu 
w określonym czasie, 10 dowolnych 
pozycji książkowych i miał na celu 
propagowanie czytelnictwa dla przy-
jemności intelektualnej. W tym roku 
chcemy kontynuować projekt, tym 
razem czytając poezję i dzieląc się 
towarzyszącymi temu przeżyciami. 
Nasze propozycje interpretacyjne 
znajdziecie od 14 marca – Międzyna-
rodowego Dnia Poezji – na szkolnym 
facebooku. Mamy nadzieję, że w ten 
sposób więcej osób zacznie sięgać do 
utworów lirycznych. Na rozpoczęcie 
akcji przygotowaliśmy wiersze, który-
mi pragniemy podzielić się nie tylko 
ze społecznością licealną. Znajdziecie 
tu utwory C. K Norwida, W. Szym-
borskiej, B. Leśmiana i wielu innych 
twórców. Serdecznie zachęcamy do 
zapoznania się z pracami uczniów 
oraz do podjęcia wyzwania!

Julia Perzyna kl. 2e
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Szczegółowy harmonogram rekrutacji do LO na stronie: 
www.liceum.nadarzyn.pl

W roku szkolnym 2021/2022 
w naszej szkole po raz kolej-
ny powstaje klasa sportowa 
o profilu lekkoatletyki i piłki 
ręcznej.

Uczniowie tej klasy realizują zajęcia 
z wychowania fizycznego w wymiarze 
10 godzin tygodniowo. W czasie zajęć 
pracujemy nad poprawą sprawności 
fizycznej oraz nad rozwojem psychicz-
nym i emocjonalnym. Obok zagad-
nień z zakresu szybkości, skoczności 
i wytrzymałości w zakresie lekkoatle-
tyki, pracujemy też nad techniką i tak-
tyką piłki ręcznej. Poznajemy wiele 
innych dyscyplin sportowych między 
innymi: lekkoatletykę, gimnastykę, 
piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę, 
unihokej, pływanie oraz cały zakres 
materiału z podstawy programowej. 
Uczymy i doskonalimy u dzieci nowe 
umiejętności poprzez gry i zabawy ru-
chowe. Lekcje wychowania fizycznego 
prowadzą wykwalifikowani trenerzy 
i nauczyciele, a wysiłek fizyczny do-
stosowujemy do wieku i możliwości 
ucznia. Liczba godzin wychowania fi-
zycznego jest równomiernie rozłożona 

Klasa sportowa
SP Rusiec SZKOŁA PODSTAWOWA

im. Marii Skłodowskiej-Curie w RUŚCU
05–830 Rusiec gmina Nadarzyn,
ulica Osiedlowa 72

w całym tygodniu nauki, by umożliwić 
dzieciom warunki do ćwiczeń i nauki. 
Rodziców uczniów klas 3 i 4, którzy 
chcieliby, aby dzieci były w klasie spor-
towej w Szkole Podstawowej w Ruś-
cu, prosimy o kontakt telefoniczny 
do sekretariatu szkoły 22 729 81 97, 
faks 22 729 81 97. Chętnych uczniów 
spoza szkoły z gminy Nadarzyn, i nie 
tylko, którzy chcieliby od września 
uczęszczać do 4 klasy sportowej, pro-
szę zgłaszać do sekretariatu szkoły 
(tel. 22 729 81 97), lub bezpośrednio 
do trenerów.

Piłka ręczna – Pani Patrycja 
509 990 545 i Pani Blanka 790 878 061.

Lekkoatletyka – Pan Jacek 
604 668 149.

Składanie kart zgłoszeniowych do 
końca maja 2021 r. Szczegółowe infor-
macje na stronie szkoły www.sprusiec.
nadarzyn.pl/.

oświata
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SZKOŁA PODSTAWOWA
im. Marii Skłodowskiej-Curie w RUŚCU
05–830 Rusiec gmina Nadarzyn,
ulica Osiedlowa 72
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Więcej informacji na stronie  

www.nok.pl/wiadomosci-nadarzynskie

Zareklamuj się 
w Wiadomościach Nadarzyńskich



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

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

pw. św. Klemensa w Nadarzynie 
ks. Andrzej Wieczorek

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

Program na Triduum Paschalne.
– Wielki Czwartek godz. 18.00 Msza św. Wieczerzy Pańskiej. Adoracja Naj-

świętszego Sakramentu do godz. 21.00
– Wielki Piątek godz. 18.00 Liturgia Męki Pańskiej. Adoracja przy grobie 

Pana Jezusa do godz. 21.00
– Wielka sobota od godz. 8.00 – 16.00 święcenie pokarmów (przy ładnej po-

godzie na zewnątrz). O godz. 20.00 Liturgia Wigilii Paschalnej i całonocna 
adoracja Najświętszego Sakramentu.

– Rezurekcja o godz. 6.00, Mszę św. odprawi i kazanie wygłosi ks. bp. Rafał 
Markowski

– Msze św. w Wielką Niedzielę (pierwszy dzień świąt) o godz. 9.15, 10.30, 
12.00 (z udzieleniem sakramentu Chrztu św.) i o godz. 17.00

– W Wielki Poniedziałek (drugi dzień świąt) Msze św. jak w niedzielę, nie ma 
Mszy św. o godz. 20.00. Zapraszamy!

Szanowni Państwo
Drodzy Parafianie
Mieszkańcy Gminy
Nadarzyn

Dziękując za wszelką formę wspar-
cia działalności Parafialnego Caritas, 
za życzliwość i otwarte serce na po-
trzeby drugiego człowieka, życzymy 
wielu łask, wszelkiego dobra i radości 
płynącej z faktu Zmartwychwstania 
Pańskiego.

Wolontariusze 
PZ Caritas

Informujemy, że w każdą pierwszą 
środę miesiąca o godz. 18.00 odpra-
wiana jest Msza św. w intencji dzięk-
czynnej parafialnego Caritas. Modlimy 
się o Boże błogosławieństwo i opie-
kę Matki Bożej dla Ofiarodawców, 
Darczyńców, Wolontariuszy i rodzin, 
którym pomagamy.

Wolontariusze Parafialnego 
Caritas

Drodzy Parafianie
Niech tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa 

stanie się źródłem nadziei, radości i pokoju. Niech 
dojrzewa nasza wiara w zwycięstwo dobra nad 

złem. Niech Zmartwychwstały Chrystus otwiera 
nasze serca na działanie Bożej Opatrzności. 
Wszystkim, którzy w tym trudnym okresie 

wspierają finansowo i duchowo naszą Parafię 
składamy serdeczne Bóg zapłać.

Ksiądz prałat Andrzej Wieczorek i Księża Wikariusze
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Pani Teresie Czerniawskiej
Pracownicy UG Nadarzyn 

wyrazy głębokiego współczucia oraz słowa 
wsparcia po śmierci siostry 

Wójt Gminy Nadarzyn, Przewodnicząca 
Rady, Radni, Sołtysi oraz koleżanki i koledzy 

z UG Nadarzyn 

Pani
Marzenie Borowskiej

wyrazy głębokiego 
współczucia i słowa 

wsparcia w tych trudnych 
chwilach po stracie Mamy

składają Dyrekcja oraz 
Pracownicy Szkoły 

Podstawowej im. Witolda 
Doroszewskiego w Nadarzynie

Panu Krzysztofowi Cieśli
składamy wyrazy współczucia 

i ubolewania z powodu śmierci Taty 

Druhny i Druhowie z OSP Nadarzyn

Państwu Katarzynie 
i Marcinowi Ciostkom
wyrazy współczucia i wsparcia 

z powodu śmierci Dziadka 

składają Wójt oraz Pracownicy 
UG Nadarzyn

Z powodu śmierci Ojca

Panu Bogdanowi Sielskiemu
i Panu Mateuszowi Sielskiemu

z powodu śmierci Dziadka
wyrazy głębokiego współczucia składają 
Wójt Gminy Nadarzyn i Pracownicy UG 

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

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

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

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

Zapisz się online!
Wystarczy wejść na stronę: www.bi-
blioteka.nadarzyn.pl, wybrać kolejno 
zakładki „katalog”, „konto” i „zareje-
struj się”. Następnie należy wpisać swo-
je dane w formularzu i… już można 
iść do Biblioteki po książki. Podczas 
pierwszej wizyty wystarczy okazać do-
wód osobisty oraz poświadczyć dane 
podpisem na wypełnionym formu-
larzu, który wydrukuje bibliotekarz.

Ta oraz inne nowe usługi określo-
ne są w nowym „Regulaminie ko-
rzystania ze zbiorów i usług”, który 
dostępny jest na stronie internetowej 
oraz w placówkach bibliotecznych. 
Zapraszamy.

Biblioteka w czasie 
dodatkowych 
ograniczeń
W  związku z  wprowadzonymi 
15 marca dodatkowymi ogranicze-
niami w województwie mazowie-
ckim, biblioteka musiała zawiesić 
wypożyczanie zbiorów czytelnikom 
wewnątrz budynków. Prowadzimy 
jednak cały czas działania online oraz 
udostępniamy zbiory w formie bez-
kontaktowej na zewnątrz budynków, 
z zachowaniem odpowiednich wy-
mogów sanitarnych. Uruchomiliśmy 
dla Państwa usługę „Wypożyczenie 
na życzenie”, która polega na wy-
pożyczaniu książek przed wejściem 
do biblioteki po uzgodnieniu telefo-
nicznym. Mamy nadzieję w kwietniu 
powitać Was ponownie w pomiesz-
czeniach bibliotecznych.

Od 1 kwietnia rozpoczniemy wypo-
życzanie czytników e-booków. Do 
dyspozycji naszych czytelników jest 12 
urządzeń Kindle 5 z podświetlanym 
ekranem. Wszystkie w wygodnych 
czarnych etui.

Czytniki są wypożyczane bezpłatnie 
na miesiąc z możliwością jednokrotnej 
prolongaty. W trakcie korzystania 
czytelnik może wgrać na urządzenie 
dowolne e-booki z własnych zasobów 
lub skorzystać z dowiązanego do urzą-
dzenia konta na Legimi. Oznacza to 
dostęp do nowości i starszych tytułów 
z beletrystyki, literatury faktu i innych 
popularnych kategorii udostępnia-
nych przez portal Legimi.pl – w sumie 
około 60 000 tytułów. Przed zwrotem 
urządzenia pamięć powinna zostać 
wyczyszczona.

Czytniki wypożyczane będą jedynie 
pełnoletnim czytelnikom zapisanym 
do biblioteki. Chcąc skorzystać z tej 
usługi, należy zgłosić się do stano-
wiska bibliotekarza w Oddziale dla 
Dzieci z kartą biblioteczną, podpisać 
oświadczenie, a w przypadku nowoza-
pisanych użytkowników uiścić kaucję. 

Pełen regulamin jest dostępny na 
naszej stronie internetowej biblioteka.
nadarzyn.pl

Nie masz czytnika ebooków? 
U nas go wypożyczysz!

Kultura
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Nadarzyński Ośrodek Kultury

W tym roku, z powodów oczywi-
stych, nie odbyła się nasza tradycyjna 
impreza okolicznościowa „Darcie 
pierza, nie kotów, czyli Dzień Kobiet 
w NOK”. Ograniczyłyśmy się tylko do 
podarowania paniom symbolicznego 
kwiatka. Ale za to jakiego!!! W świet-
licy NOK w Urzucie instruktorka 
Agnieszka Sokołowska przygotowała 
dla mieszkanek Urzuta – przyjació-
łek świetlicy – ręcznie szyte tuli-
pany, które 8 marca trafiły do rąk 
własnych lub skrzynek pocztowych 
TYCH WSPANIAŁYCH KOBIET! 

18 kwietnia 2021 r. o godz. 16.00 za-
praszamy dzieci na przedstawienie: 
„W to mi graj!” – musical familijny 
na podstawie bajek A. Fredry, A. Mi-
ckiewicza i Juliusza Słowackiego.

„Paweł i Gaweł w  jednym stali 
domu…” – któż z nas nie zna tego 
wiersza Aleksandra Fredry, tak samo 
jak i opowieści o psotnej Małpie, która 
postanowiła wziąć kąpiel. Wszyscy 
pamiętamy, że zarówno dla Małpy, 
jak i dla dwójki niezgodnych sąsiadów 
zakończyło się to potopem.

Ale co było potem? I co by było, 
gdyby to właśnie przez wybryki 
Małpki przez dom zamieszkiwany 
przez spokojnego Pawła i rozbry-
kanego Gawła przeszła powódź? 
Ktoś to musi przecież posprzątać… 

Tak więc cała trójka, mimo wzajem-
nych niechęci, wspomagana przez 
właścicielkę owego domu, zakasuje 
rękawy i wspólnie zabiera się do pracy, 
którą jednak ciężko będzie nazwać 
zwyczajnym sprzątaniem… „W to 
mi graj!” to opowieść o tym, że „jak 
ty komu, tak on tobie” oznacza od-
płatę także za wyświadczaną innym 
pomoc, że warto dać każdemu szansę, 
gdyż przy bliższym poznaniu może 
się okazać, że tak naprawdę więcej 
nas łączy niż dzieli, a kiedy robi się 
coś wspólnie, nawet nieciekawe za-
danie staje się dużo przyjemniejsze 
i łatwiejsze.

Centralnym elementem spektaklu 
są bajki Fredry, Mickiewicza i Słowa-
ckiego, z których dziś, tak samo jak 

i kiedyś, płynie nauka dla młodego 
pokolenia, zaś zaprezentowanie ich 
w formie wpadających w ucho pio-
senek pomoże dzieciom lepiej zapa-
miętać wiersze i wypływające z nich 
morały.

Scenariusz: Joanna Mazewska i Ka-
tarzyna Gruszewska
Reżyseria: Joanna Mazewska
Scenografia: Natalia Katarzyna 
Jarnuszkiewicz
Muzyka i przygotowanie wokalne: 
Bartek Caboń
Choreografia: Agnieszka Senderowska
Występują: Katarzyna Gruszewska, 
Joanna Mazewska, Artur Pastuszko, 
Patryk Pawlak
Opracowanie graficzne: Mateusz 
Kalinowski

Informacje ze strony www.itakza-
gramy.art.pl

Wstęp 10 zł/osoba, sprzedaż 
od  godz. 15.00 w  dniu spektaklu 
w kasie NOK-u

Przedstawienie odbędzie pod wa-
runkiem otwarcia instytucji kultury.

Z cyklu teatrzyk
w walizce

Irena Grzyb, instruktorka świetlicy 
NOK w Rozalinie, wykonała swoje 
goździki i krokusy dla równie wspa-
niałych kobiet z Rozalina. W siedzibie 

Babę zesłał Bóg…
NOK-u również nasze instruktorki 
„udziergały” kwiatki, które były po-
tem dowożone przede wszystkim do 
skrzynek pocztowych naszych wspa-
niałych, oczywiście, studentek UTW.

Akcja sprawiła Paniom wiele ra-
dości, o czym świadczą komentarze 
na Facebooku NOK-u i świetlic. Cie-
szymy się, że w tym pandemicznym 
czasie mogłyśmy chociaż w ten sposób 
podtrzymać więź z „naszymi” kobie-
tami, podkreślić szacunek i sympatię 
do nich i spowodować uśmiech.

Do zobaczenia za rok!

Kultura
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Galeria 51 m2

Czas, kiedy w ogrodach pojawiają 
się pierwsze motyle to znakomita 
pora, by napisać parę słów o sztuce 
tworzonej… dla zwierząt. Sztuka dla 
zwierząt? Tak naprawdę nie ma w tym 
nic dziwnego. Coraz więcej artystów 
stara się przekroczyć międzygatun-
kowe granice, tworząc przy okazji 
dzieła fascynujące z punku widzenia 
człowieka.

Przykładem mogą być prace autor-
stwa Natalie Jeremijenko, australijskiej 
artystki i inżynierki (tworzącej rów-
nież net art opisywany przeze mnie 
w poprzednich artykułach). Jeden 
z jej projektów to rodzaj kładki dla 
pieszych rozciągniętej nad ulicą. O ile 
istoty fruwające można nazwać pieszy-
mi, bowiem dzieło (a właściwie dzieła) 
zatytułowane Butterfly Bridges zostały 
stworzone z myślą o motylach. Pytacie 
skąd pięknoskrzydli odbiorcy wiedzą, 
że mają z tych kładek korzystać? Ano 
stąd, że obsadzono je kwitnącymi ro-
ślinami, których zapach przyciąga 
owady, pozwalając im uniknąć kolizji 
z pędzącymi dołem autami i bezpiecz-
nie przefrunąć na drugą stronę ulicy.

Kolejne dzieło artystki również 
przeznaczone jest dla motyli, tyle że 
nocnych. Jest to bowiem rodzaj… 
kina dla ciem. Moth cinema to kino-
wy ekran. Łagodne światło przycią-
ga owady, kierując je na znajdującą 
się za ekranem łąkę. W tle sączy się 
muzyka, niesłyszalna co prawda dla 
ludzi, bo skomponowana z ultra-
dźwięków. Na pytanie, czy podoba 
się ćmom, nie potrafię odpowie-
dzieć, ponieważ badania nad ich 

„gustami muzycznymi” wciąż są w 
toku. Na pewno jednak pozwala im 
w spokoju delektować się nektarem, 
ponieważ odpowiednio dobrane ultra-
dźwięki odstraszają polujące na owady 
nietoperze. A i ludzie mają frajdę, 
mają bowiem okazję podziwiać teatr 
cieni tworzony prze nocnych skrzyd-
latych tancerzy na kinowym ekranie. 
Nie wspominając o korzyściach dla 
zapylanych przez ćmy roślinach, które 
mogą dzięki temu wydać na świat 
kolejne kwitnące i owocujące pokole-
nia. Jedynie nietoperze mają powody 
do narzekań. Ale i o nich pomyślała 
artystka, tworząc wraz z projektan-
tem i pedagogiem Chrisem Woebke-
nem kolejne dzieło zatytułowane Bat 
Billboard. Tytuł bardzo dobrze na-
kierowuje na to, czego możemy się 
po nim spodziewać. Jest to bowiem 
interaktywny billboard, tak zapro-
jektowany, by mógł służyć nietope-
rzom za „mieszkanie” a jednocześnie, 
dzięki zastosowaniu odpowiedniego 
oprogramowania rozpoznającego 
głos, objaśniać wydawane przez ręko-
skrzydłych (tak można przetłumaczyć 
łacińską nazwę nietoperzy – chiropte-
ra) dźwięki na zrozumiałe dla ludzi 
komunikaty wyświetlane na ekranie.

Inne ciekawe projekty stworzone 
z myślą o tych fruwających ssakach 
to na przykład wieża dla nietoperzy 
i nietoperzowe chmury (Bat Cloud) 
autorstwa Joyce Hwang – amerykań-
skiej architektki tworzącej dla zwierząt 
(nie tylko nietoperzy, również ptaków, 
owadów czy gryzoni), zwolennicz-
ki myślenia o międzygatunkowym 

Sztuka (i architektura)
dla istot fruwających
(i nie tylko)

projektowaniu otaczającej nas prze-
strzeni. „Architektura powinna obej-
mować wiele gatunków, nie tylko 
człowieka. Tymczasem zapominamy, 
że natura nie zaczyna się poza gra-
nicami miasta” – twierdzi Hwang.1, 
sugerując jednocześnie, że to to co 
piękne dla ludzi np. ozdoby na budyn-
kach, może być użyteczne dla zwierząt, 
służąc im np. jako siedliska.2

Tak się składa, że adresaci większo-
ści opisanych powyżej dzieł, zarówno 
zapylacze (do których, prócz pszczo-
łowatych, zaliczają się między innymi 
motyle), jak i nietoperze uważane są za 
najważniejsze dla przetrwania naszego 
gatunku zwierzęta. A zarazem należą 
do najbardziej zagrożonych, głównie 
na skutek działalności człowieka.

Tworząc dzieła dla zwierząt, artyści 
i architekci troszczą się więc nie tylko 
o nie, lecz również o ludzi i oczywiście 
o rośliny, bez których nie bylibyśmy 
w stanie funkcjonować. Jednocześnie 
inspirują do szukania rozwiązań, które 
pozwoliłyby możliwie bezkonfliktowo 
współistnieć na jednej przestrzeni (np. 
w mieście) ludziom i innym gatunkom 
zwierząt a także roślinom. Skoro za-
garnęliśmy ich siedliska, podzielmy się 
własnymi, które, nawiasem mówiąc, 
powstały w miejscu tych zagarniętych. 
Z pewnością przyniesie to korzyści 
nam wszystkim.

1. https://magazynpismo.pl/rzeczywistosc/z-
-pismem-u/joyce-hwang-projektuje-miasto-dla-
-nietoperz-architektura-posthumanizm/
2. https://archleague.org/article/ants-of-the-
-prairie/
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Mimo że wciąż jest to niszowa 
dziedzina, coraz więcej artystów, 
architektów, projektantów i urbani-
stów przyjmuje międzygatunkową 
perspektywę, myśląc o zajmowa-
nej wspólnie przestrzeni. W wielu 
miejscach na świecie na razie dość 
ostrożnie wprowadzane są konkretne 
rozwiązania ułatwiające ludzko-zwie-
rzęco-roślinne współlokatorstwo. 
Sprawia to, że również przedstawi-
cielom naszego gatunku żyje się le-
piej i przyjemniej. Ale to już temat 
na oddzielną opowieść.

Dorota Suwalska

Pisząc artykuł korzystałam z takich 
publikacji jak:
– „ZOEpolis. Budując wspólnotę 

ludzko-nie-ludzką”, praca zbio-
rowa pod redakcją Małgorzty 
Gurowskiej, Moniki Rosińskiej, 
Agaty Szydłowskiej, Fundacja Bęc 
Zmiana 2020

– http://cargocollective.com/
chriswoebken/BAT-BILLBOARD

– https://chriswoebken.com/
BAT-BILLBOARD

– https://en.wikipedia.org/wiki/
Natalie_Jeremijenko

– https://en.wikipedia.org/wiki/
Joyce_Hwang

– Ada Petriczko „Joyce Hwang: Pro-
jektuję miasto dla nietoperza”, Ma-
gazyn opinii. Pismo.”

– ht tp s : / / mag a z y npis mo. p l /
rzeczywistosc/z-pismem-u/
joyce-hwang-projektuje-miasto-
-dla-nietoperz-architektura-
-posthumanizm/

– https://archleague.org/article/
ants-of-the-prairie/

– „Poradnik ochrony nietoperzy” 
– Praca zbiorowa pod redakcją 
Grzegorza Błachowskiego i An-
drzeja Węgla; Autorzy: Anna Bator, 
Grzegorz Błachowski, Radosław 
Jaros, Andrzej Węgiel, Jolanta Wę-
giel, Ogólnopolskie Towarzystwo 
Ochrony Nietoperzy; Recenzja: 
Grzegorz Lesiński – https://wles.
up.poznan.pl/sites/default/files/
dokumenty/Poradnik%20Ochro-
ny%20Nietoperzy%20OTON_0.pdf

XX Gminny Konkurs 
Plastyczny EKO „Pisanka 
i Palma” rozstrzygnięty

W dniu 16.03.2021 r. jury w składzie: Monika 
Majewska (NOK), Olga Cieślak (NOK, artysta 
plastyk) Mieczysław Sławomir Ciechomski 
(Prezes PU Hetman) Dorota Betko (Kierownik 
działu komunikacji zewnętrznej i reklamy 
PU Hetman) zapoznało się z się pracami 

uczestników konkursu, organizowanego przez 
Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz PU Hetman. 

Do konkursu zgłoszono 73 prace.

Cztery prace zostały z powodów formalnych zdyskwa-
lifikowane, ponieważ nie spełniały konkursowych 
kryteriów – użyto gotowych elementów lub nie do-
łączono metryczek. Poziom tegorocznego konkursu, 
jak podkreśliło jury, był bardzo wysoki! Organizatorzy 
dziękują wszystkim uczestnikom za udział w konkursie. 
Zwycięzcom gratulujemy. Prezesowi PU Hetman Panu 
Mieczysławowi Ciechomskiemu i Pracownikom – Pani 
Dorocie Betko i Pani Agnieszce Ziółkowskiej – serdecz-
nie dziękujemy za miłą i merytoryczną współpracę.

Listę nagrodzonych osób znajdą Państwo na naszej 
stronie internetowej www.nok.pl.

Od 7 kwietnia zapraszamy po odbiór nagród ufundowanych przez 
PU Hetman

Kultura
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Już od ponad roku borykamy się ze 
skutkami pandemii, która spowo-
dowała ograniczenia w działalności 
w wielu dziedzinach życia społecznego 
nie tylko podmiotów gospodarczych, 
ale także sportowych i artystycznych. 
Mając świadomość nieodwracalnych 
skutków związanych z brakiem prób 
i kontaktu z instrumentem, robiliśmy 
wszystko, aby utrzymać wysoki po-
ziom artystyczny, który osiągnęliśmy 
dzięki wieloletniej ciężkiej pracy.  Or-
ganizowaliśmy zajęcia, przestrzegając 
obostrzeń epidemiologicznych. Instruk-
torzy organizowali lekcje w wymiarze 
ponad 1300 godzin zajęć muzycznych z 
uczniami i członkami orkiestry. Muzycy 
ćwiczyli ponad 140 godzin podczas 
prób w siedzibie OSP oraz około 300 
godzin podczas prób i lekcji on-line. 
Nagraliśmy on-line clip muzyczny z 
dedykacją dla wszystkich strażaków 
ochotników, którzy czynnie uczestniczą 
w zwalczaniu epidemii (można obej-
rzeć na YouTube). Nagraliśmy wideo 
z kolędami, które mieszkańcy gminy 
Nadarzyn mogli wysłuchać w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia. Jak co roku 
mieliśmy zaszczyt uczestniczyć w Finale 

Orkiestra OSP Nadarzyn
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 
zarówno w otwarciu (studio telewizyjne 
TVN), jak i w Nadarzyńskim Ośrod-
ku Kultury (koncert on-line). Bardzo 
ważnym elementem promocyjnym były 
nasze występy na Międzynarodowym 
Festiwalu we Francji (wrzesień 2020 r.), 
gdzie mogliśmy zaprezentować nasz 
dorobek artystyczny. W czasie pobytu 
we Francji zorganizowaliśmy z własnej 
inicjatywy uroczystość patriotyczną na 
Cmentarzu Żołnierzy Polskich pole-
głych w czasie I Wojny Światowej. Była 

to wspaniała lekcja historii i patrioty-
zmu dla nas wszystkich, szczególnie 
dla młodzieży. Pomimo ograniczeń 
i trudnego czasu, do nowego sezonu 
przystępujemy przygotowani, pełni 
nadziei na możliwość powrotu do nor-
malności i koncertowania.

Zapraszamy wszystkich zaintereso-
wanych, którzy chcą dołączyć do nas 
i uczyć się gry na instrumentach.

Kapelmistrz Orkiestry OSP Nadarzyn
Mirosław Chilmanowicz

Zdrowych, bezpiecznych oraz radosnych,
spędzonych w gronie najbliższych Świat Wielkiejnocy

życzą druhny i druhowie OSP Nadarzyn

31



Gminny Ludowy Klub Sportowy

Zakończyliśmy dwa dni siatkar-
skich zmagań w Nadarzynie. 
Mistrzostwa Mazowsza Mło-
dziczek przechodzą do historii. 
jest o czym wspomnieć.

Zdecydowany faworyt finału – MOS 
Wola Viktoria Lubowidz – nie pozo-
stawił innym zespołom nawet cienia 
nadziei na nawiązanie równorzęd-
nej walki.

Jak było wiadomo przed finałem, 
poza faworytem, pozostałe trzy ekipy 
na przestrzeni sezonu prezentowały 
bardzo wyrównany poziom. Każdy 
możliwy układ tabeli miejsc II, III i IV 
nie byłby dla nikogo sensacją. Nie ina-
czej było podczas turnieju finałowego.

Wszystkie trzy spotkania: GLKS 
– LTS, GLKS – Atena, LTS – Atena, 
zakończone zostały w tie breaku. 
Brązowe medale po bardzo zaciętym 
spotkaniu pojechały do Legionowa.

Mecze budziły wiele emocji wśród 
sympatyków zespołów, które swo-
ją grą, ciekawymi wymianami oraz 
walką do ostatniej piłki niewąt-
pliwie wprowadziły wielu w stan 
przedzawałowy.

Dwa wygrane spotkania dały 
naszym siatkarkom srebrny medal 
Mistrzostw Mazowsza Młodziczek. 
Chyba długo nie zapomnimy trze-
ciego seta z zespołem Ateny Warsza-
wa. Będąc w sytuacji podbramkowej, 
przegrywając już 9:12, ostatecznie 
zwyciężamy 18:16. Nadarzynianki 
z pewnością pokazały wielkiego ducha 
walki, zostając tym samym Wicemi-
strzyniami Mazowsza 2021.

Ceremonia zakończenia Mistrzostw 
rozpoczęta została występem Orkie-
stry OSP Nadarzyn pod batutą p. Mi-
rosława Chilmanowicza.

W dalszej części ceremonii nagrody 
dla zawodniczek i zespołów wręczali:

– p. Dariusz Zwoliński – Wójt Gmi-
ny Nadarzyn

– p. Agnieszka Kuźmińska – Członek 
Zarządu Powiatu Pruszkowskiego

– p. Jarosław Miałkowski – Wice-
prezes MWZPS

– p. Robert Komornicki – Członek 
Zarządu MWZPS

– p. Marta Szulińska – Zastępca Dy-
rektora w Departamencie Sportu 
Wyczynowego Ministerstwa Kul-
tury, Dziedzictwa Narodowego 
i Sportu.
Nagrody wręczać mieli także 

p. Adam Struzik – Marszałek Woje-
wództwa Mazowieckiego oraz p. Jacek 
Kasprzyk – Prezes PZPS, niestety, ze 

względów osobistych nie mogli być 
z nami.

Zespół Marzeń Mistrzostw Mazow-
sza Młodziczek

Najlepsza rozgrywająca: Magdalena 
Jureńczyk (GLKS);

Najlepsza atakująca: Natalia Stru-
zik (GLKS);

Najlepsze przyjmujące: Weronika 
Urbańska (Atena), Maja Daca ( MOS);

Najlepsze środkowe: Oliwia Jaroń 
(MOS), Sonia Bojarska (LTS);

Najlepszą Libero Zuzanna Moczul-
ska (GLKS).

Najbardziej wartościową za-
wodniczką Turnieju Finałowego 

Srebrny medal
Mistrzostw Mazowsza Młodziczek

Sport

Wiadomości Nadarzyńskie 03 (262) marzec 2021



Mistrzostw Mazowsza Młodziczek 
MVP została wybrana

Maja Wydmańska (MOS).
Najlepsze zawodniczki zespołów:
ATENA WARSZAWA – Dominika 

Żukowska;
LTS LEGIONOVIA – Karolina 

Tomaszewska;
GLKS NADARZYN – Barbara 

Basińska;
MOS WOLA VIKTORIA LUBO-

WIDZ – Dominika Kiszelewska.
Medale rozdane, zespół marzeń 

wybrany, puchary wręczone, życze-
nia z okazji dnia kobiet złożone, lecz 
na tym nie koniec. Z całego serca 
pragniemy podziękować wszystkim, 
bez których ten finał nie byłby tak 
wyjątkowy.

Dziękuję Zarządowi MWZPS za 
zaufanie i powierzenie organizacji 
turnieju, Zarządowi GLKS Nadarzyn 
za udostępnienie pola do popisu i swo-
bodę w działaniach.

Turniej swym honorowym patro-
natem objęli:
– Wójt Gminy Nadarzyn – p. Dariusz 

Zwoliński;

– Starosta Powiatu Pruszkowskiego 
– p. Krzysztof Rymuza.
Partnerem wydarzenia był Urząd 

Marszałkowski Województwa Ma - 
zowieckiego.

Nasi sponsorzy:
Dziękujemy:

– MAGO S.A – p. Januszowi Cie-
plińskiemu i  p. Robertowi 
Zdanowskiemu;

– Panattoni – p. Marcinowi Nalepie;
– TeoTerm – p. Danucie i Piotrowi 

Wrońskim;

– Jantur – p. Piotrowi Kłosowi;
– MJB Sport.pl – p. Michałowi 

Bzowskiemu;
– NIE PRZEPŁACAJ – p. Krzyszto-

fowi Pawlakowi;
– Platinet – p. Krzysztofowi Potokowi.

Dziękujemy również:    
współorganizatorowi – Gminne-

mu Ośrodkowi Sportu w Nadarzynie, 
a szczególnie Dyrektorowi Dariuszowi 
Maranowskiemu i Zastępcy Dyrektora 
Małgorzacie Sałgan-Zimny za osobiste 
zaangażowanie;
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osobom, które zaangażowały się w or-
ganizację turnieju na 100%:
– p. Agnieszce Kuźmińskiej
– p. Arturowi Kosteckiemu
– p. Andrzejowi Brzeczkowskiemu
– p. Beacie Stępień;

Pracownikom GOS Nadarzyn:
– p. Czesławie Kopieć
– p. Marzenie Nowak
– p. Grażynie Świderskiej
– p. Stanisławowi Kamińskiemu
– p. Grzegorzowi Padamczykowi
– p. Jarosławowi Wiśniewskiemu;
firmie SPORTOWA TV za rewelacyjną 
transmisję z wydarzenia, do której 
przyczynił się również Pan Komen-
tator, który sprawił, że mimo braku 
możliwości dopingowania swoich ze-
społów na trybunach, kibice mogli 
poczuć się jakby byli obecni w hali;
sztabowi GLKS Nadarzyn:
– Anecie Krzemińskiej
– Carlosowi Benitezowi
– Michałowi Jagusiakowi
– Marcinowi Herczykowi
– Marcie Piekut;
naszemu niezawodnemu spikerowi – 
Grzegorzowi Komendowskiemu;
Zosi Nowakowskiej - za wsparcie za-
plecza zawodów;
Piotrowi Królowi - bardzo pomocne-
mu delegatowi MWZPS;
pracownikom Urzędu Gminy 
Nadarzyn:
– Monice Ludwiniak
– Joannie Czarneckiej
– Marcinowi Ciostkowi
– Marcinowi Naziębło.

Zadanie pt. „Organizacja Finału 
Mistrzostw Mazowsza w Nadarzynie” 
zostało wykonane! 

Skład zespołu:
Zuzanna Moczulska, Aleksandra 
Kierzkowska, Aleksandra Rybarczyk, 
Aleksandra Pruchniewicz, Karolina 
Białek, Magdalena Jureńczyk, Natalia 
Struzik, Liliana Duczek, Amelia Laso-
ta, Kaja Rostkowska, Barbara Basiń-
ska, Zuzanna Szczęsna, Oliwia Wasiak, 
Julia Zimnicka, Karolina Święcicka

Damian Krzemiński
foto: J. Wiśniewski

GLKS Nadarzyn

14 marca odnieśliśmy zdecydowane zwycięstwo w kolejnym meczu 3 ligi 9:1 
dla KS Nadarzyn. Naszym przeciwnikiem był zespół KU AZS SGH Warszawa. 
Brawo, super walka, super postawa, zwłaszcza Filipa Kosteckiego – walczył 
jak na lidera przystało. Pewnie zdobyte punkty przez Maksa Nawarskiego 
i Piotra Napiórkowskiego - grającego trenera. Trochę nerwowa gra Domi-
nika Borowskiego. No i podziękowania dla Filipa Frankowskiego i Adama 
Kosteckiego za pomoc i doping podczas meczu.

Wynik cieszy, tym bardziej, że wkroczyliśmy w decydującą fazę gry o miejsce 
w pierwszej 6 tabeli. Po pierwszej rundzie rozgrywek tabela dzieli się na dwie 
grupy, walczącą o awans i spadkową, i ten mecz był właśnie bezpośrednią 
walką o miejsce. Obecnie jesteśmy na 4 miejscu i na dobrej drodze, by grać 
w czołówce.

Foto i tekst: KS Nadarzyn

MUSK Start Nadarzyn – tenis stołowy
Medale dla pań w Mistrzostwach Mazowsza

Podczas Indywidulanych Mistrzostw Mazowsza, które odbyły się 
14 marca 2021 r. w Nowym Dworze Mazowieckim tytuły mistrzowskie 
2021 wśród pań zdoby-
ły Paulina KRZYSIEK 
(Start Nadarzyn) w grze 
pojedynczej oraz w grze 
podwójnej Julia CZU-
BAKOWSKA z Mają 
PAWŁOWSKĄ (obie 
Start Nadarzyn). Po-
nadto brązowy medal 
Mistrzostw wywalczyła 
Julia Czubakowska.

Gratulacje!

Fot. MUKS Start 
Nadarzyn

KS Nadarzyn – tenis stołowy

Sport
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W zależności od sytuacji epidemicznej może odbyć się on-line


