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W A Ż N E  S P R A W Y  N A  B I E Ż Ą C O . . .

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,
przedstawiamy Państwu wrześniowy numer Wiadomości Nadarzyńskich. 
Ważnym wydarzeniem do uczestnictwa, w którym zachęcam będzie pogrzeb 
św. pamięci ppor. Karola Łoniewskiego - mieszkańca Nadarzyna, postaci nie-
zwykłej i do końca oddanej walce o wolną i niezawisłą Ojczyznę. 

W tym numerze znajdą Państwo również artykuł przybliżający temat emisji 
obligacji komunalnych. Jest tu także relacja z tegorocznych Dożynek gmin-
nych oraz podsumowanie działalności Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn. 
Przedstawiamy również informacje dotyczące różnorodnych wydarzeń spor-
towo rekracyjnych oraz zaproszenia na interesujące wydarzenia kulturalne, 
które odbędą się w najbliższym czasie. Tradycyjnie znajdą tu Państwo spra-
wozdanie z ostatniej Sesji Rady Gminy Nadarzyn oraz informacje o bieżących 
inwestycjach prowadzonych na terenie naszej gminy.  

Przed sezonem jesienno - zimowym zapraszam do zapoznania się z ofertą 
szczepień przeciw grypie finansowanych przez Gminę Nadarzyn. 

Zachęcam do przeczytania artykułu o kończącej karierę sportową Mistrzyni 
Europy w piłce siatkowej (z 2003 r.) Dominice Leśniewicz - od niedawna 
związanej z naszą gminą. 

Z wyrazami szacunku, Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn 

Szanowni Mieszkańcy - zapraszamy do wspólnego oddania hołdu 
Żołnierzowi Niezłomnemu, Mieszkańcowi Naszej Gminy 

Karolowi Łoniewskiemu
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Budowa kompleksu oświatowego w Ruścu - Projekt realizowany w ramach programu 
priorytetowego „Efektywne wykorzystanie energii” LEMUR – Energooszczędne 

Budynki Użyteczności Publicznej Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Inwestycje gminne
Kompleks oświatowy w Ruścu

Trwa wykonywanie elewacji na części dydaktycznej gimnazjum i hali sportowej. 
Na ukończeniu jest montaż instalacji sanitarnych i elektrycznych w części dy-
daktycznej gimnazjum i hali sportowej oraz prace związane z pokryciem dacho-
wym powstającej części kompleksu. Kontynuowane są również prace związane  
z budową parkingów.

 Powstająca hala widowiskowo - sportowa.

Korytarze w części gimnazjalnej.

Drogi i chodniki 
- zaprojektowanie i budowa nakładki 
bitumicznej ul. Słonecznej w Nadarzy-
nie, w ramach Funduszu Sołeckiego 
(uzyskano zgłoszenie robót na realiza-
cję inwestycji, termin jej wykonanaia -  
31 października 2016r .).
- trwa budowa chodnika przy ul. Jodło-
wej w Strzeniówce (fot. poniżej). Termin 
realizacji - 31 października 2016 r. 
- zostały wstrzymane roboty związane 
z kontynuowaniem budowy chodnika 
przy ul. Osiedlowej w Ruscu - do czasu 
uzyskania zamiennego pozwolenia na 
budowę, (na odcinku od posesji Osie-
dlowa 52 do posesji Osiedlowa 68).  
- podpisano umowę na przebudowę 
drogi gminnej w Krakowianach (droga 
na Nowiny). Rozpoczęły się prace geo-
dezyjne, termin realizacji - 5 grudnia br. 
Na bieżąco, w miarę zgłaszanych po-

trzeb naprawiane są drogi gminne. Na 
poczatku października rozpoczną się 
prace związane z ich profilowaniem.
Trwa także dostawa tłucznia kamienne-

go - 3500 t.

Plac zabaw w Ruścu
- prace związane z budową placu zosta-
ły zakończone. Mieszkańcy już mogą  
z niego korzystać. 

Kanalizacja, wodociągi 
- rozbudowa oczyszczalni ścieków  
wraz z budową kanalizacji sanitar-
nej w granicy pasa drogowego drogi 
krajowej Nr 8 (przejście poprzeczne)  
w Kostowcu: trwają roboty wykoń-

czeniowe i przygotowania do roz-
ruchu mechanicznego oczyszczalni 
ścieków. Prace związane z przewier-
tem kanalizacji sanitarnej pod trasą 
S8, zostały wykonane. Ze względu na 

trwające procedury uzgodnieniowe 
zajęcia pasa drogowego drogi kra-
jowej S8, termin zakończenia robót 
aneksowano do 30 września 2016 r.
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Zakończyły się prace związane z przebudową i rozbudową świetlicy Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Urzucie.  
W ramach tej inwestycji m.in.: wykonano nową instalację grzewczą, nowe posadzki, dobudowano przedsionek wraz  
z szatnią oraz ocieplono budynek. Koszt rozbudowy to ponad 400 tys. zł.

Wybory Sołtysa 
w Parolach

20 września br. w Parolach odbyło się 
zebranie wiejskie zwołane w celu wybo-
ru sołtysa. Uczestniczyło w nim 31 osób  
i wszyscy zgodnie oddali głos za wybo-
rem Mirosława Chruściaka na sołtysa 
Parol, na kolejną kadencję. 

Sołtys wybierany jest bezpośrednio 
przez mieszkańców podczas zebrań so-
łeckich na cztery lata.  
 

Materiał filmowy z wyborów 
na iTVNadarzyn:

Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Urzucie

Zakończono montaż ślusarki okiennej i drzwiowej. Wykonano zbiornik reten-
cyjny wody deszczowej. Trwają roboty wykończeniowe wewnętrzne oraz prace 
przygotowawcze montażu detali architektonicznych elewacji. Termin realizacji 
zgodnie z umową do 10.08.2017r.

Oświetlenie
- zaprojektowanie i budowa oświe-
tlenia ulicznego w Nadarzynie przy  
ul. Pruszkowskiej (od ul. Akacjowej 
do ul. Jaworowej) oraz w Walendowie 
przy ul. Brzozowej. Termin realizacji 
obu inwestycji do 14.10.2016r.
  
- trwają prace związane z budową 
oświetlenia przy ul. Modrzewiowej  
w Nadarzynie (fot.obok) oraz przy  
ul. Wiejskiej w Młochowie.
- na etapie sprawdzania ofert jest 
budowa oświetlenia ulicznego przy  
ul. Tarniny w Starej Wsi.

Referat Inwestycji

Świetlica w Parolach
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Rodzinie i Bliskim 
śp. Wiesławy Buczek

wyrazy szczerego
współczucia i ubolewania 

składają 
Zarząd Gminny ZOSP RP, 
Strażacy OSP Nadarzyn 

Rodzinie i Bliskim 
śp. Henryka Jarzyńskiego

Honorowego Członka OSP Młochów 

wyrazy współczucia i ubolewania
składają

Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP, 
Strażacy OSP Młochów, OSP Nadarzyn 

Rodzinie i Bliskim 
śp. Barbary Zielińskiej

wyrazy szczerego ubolewania 
składają Wójt Gminy Nadarzyn, Radny 

oraz Koło Gospodyń Wiejskich z Młochowa

Rodzinie i Bliskim 
śp. Piotra 

składamy wyrazy głębokiego współczucia i wyrazy 
ubolewania.

 Sołtys i Rada Sołecka Krakowian

Z wielkim bólem i smutkiem
przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci 9 września 2016 roku

śp. Piotra Dębskiego
Rodzinie, Najbliższym oraz Przyjaciołom,

których ta śmierć najbardziej dotknęła, wyrazy głębokiego współczucia i żalu

składają
Nauczyciele, Uczniowie oraz Pracownicy 

Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej
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XXI Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
Kryształowa i Promienna w Nadarzynie 
oraz Widokowa w Starej Wsi to nowe na-
zwy ulic nadane podczas ostatniej Sesji Rady 
Gminy. Dużo czasu radni poświęcili kwe-
stiom finansowym, a także gospodarce odpa-
dami komunalnymi.
 
Pierwsza, po wakacyjnej przerwie XXI 

Sesja Rady Gminy Nadarzyn zwoła-
na została na ostatni dzień sierpnia.  
Radni nie wnieśli uwag do porządku 
obrad i jednogłośnie przyjęli protokół 
z poprzedniej XX Sesji Rady Gminy 
Nadarzyn, która odbyła się 22 czerwca. 
Następnie sprawozdanie z działalności 
między sesjami przedstawił wójt Gmi-
ny Nadarzyn Janusz Grzyb.  
Andrzej Jakubowski - przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej, która rozpoznała 
skargę Wiktora M. na działalność Wój-
ta Gminy Nadarzyn zreferował sprawę 
radnym. Stwierdził, że skarga dotyczy-
ła dwóch kwestii: nieprawidłowego  
i opieszałego - zdaniem wnioskują-
cego - działania ref. organizacyjnego 
UG Nadarzyn, oraz nieprawidłowo-
ści dotyczących wydawania gminnego 
biuletynu Wiadomości Nadarzyńskie. 
Chodziło o zamieszczanie w WN re-
klam oraz publikację artykułów pocho-
dzących od anonimowego autora.
 Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

wyjaśnił, że 29 grudnia 2015 r. wpły-
nął do UG Nadarzyn wniosek Wiktora 
M. dotyczący udzielenia informacji pu-
blicznych w kwestii aktów notarialnych 
zakupu działek w roku 2007. Z uwagi 
na szeroki zakres materiałów archiwal-
nych termin odpowiedzi został prze-
dłużony jednak nie przekroczył termi-
nu ustawowego.
- Wiktor M. otrzymał wszystkie doku-

menty, o które wnioskował 29 lutego 2016r. 
Termin odpowiedzi nie przekraczał dwóch 
miesięcy i był zgodny z Art. 13 pkt 2 usta-
wy - wyjaśnił przewodniczacy Komisji 
Rewizyjnej.
Jak zaznaczył radny Andrzej Jakubow-

ski w 2014 r. do ref. organizacyjnego 
wpłynęło 105 wniosków o dostęp do 
informacji publicznej z czego 13% 
stanowiły wnioski Wiktora M. w 2015 
r. wniosków było 120 w tym 21% od 
Wiktora M. Do połowy 2016 r. 88 
wniosków w tym 16% od Wiktora M. 
 W kwestii działania WN przewodni-

czący Komisji Rewizyjnej wyjaśnił, że 
samorządowy biuletyn informacyjny 
wydawany jest zgodnie z ustawą o sa-

morządzie gminnym i prawem praso-
wym. Przypomniał, że do zakresu dzia-
łania gminy należą wszystkie sprawy 
publiczne o znaczeniu lokalnym nie-
zastrzeżone ustawami na rzecz innych 
podmiotów. Jednym z zadań gminy jest 
bieżące i nieprzerwane zaspokojenie 
zbiorowych potrzeb ludności w drodze 
świadczenia usług powszechnie dostęp-
nych. Jedną z takich potrzeb jest dostęp 
do informacji zarówno ze „sfery” pu-
blicznej, jak również z prywatnej. Rad-
ny dodał, że Wiadomości Nadarzyńskie 
są ogólnodostępnym wydawnictwem 
bezpłatnym. Reklamodawcy mają rów-
ny dostęp do publikacji reklam, a ogło-
szenia drobne publikowane są bezpłat-
nie. Zarówno ogłoszenia jak i reklamy 
– zgodnie z prawem prasowym są od-
powiednio oznaczone i oddzielone od 
tekstów dziennikarskich. W WN znaj-
dują się informacje o wydarzeniach lo-
kalnych, akty prawne wydawane przez 
Radę Gminy Nadarzyn, komunikaty  
i ogłoszenia. Dla lokalnych przedsię-
biorców WN są jedynym dostępnym 
czasopismem, na łamach którego mogą 
zareklamować swoje produkty i usługi 
lokalnej społeczności. Radny stwierdził 
również, że żaden przepis prawa nie 
wyłącza stosowania przepisów prawa 
prasowego do wydawnictw samorzą-
dowych, co potwierdza decyzja Samo-
rządowego Kolegium Odwoławczego 
w Warszawie. 
W kwestii autora podpisującego 

się pseudonimem SKO utrzymało  
w mocy decyzję Wójta Gminy Nadarzyn  
w przedmiocie odmowy ujawnienia 
tożsamości osoby publikującej artykuł  
w Wiadomościach Nadarzyńskich pod 
pseudonimem AntyMalkontent.
 Zdaniem Komisji Rewizyjnej skarga 

w całości była bezzasadna. Ponowne 
złożenie skargi w tej samej sprawie, 
bez wskazania nowych okoliczności 
może spowodować podtrzymanie sta-
nowiska RG Nadarzyn i skutkować od-
powiednią adnotacją w aktach sprawy 
bez powiadomienia o tym skarżącego. 
Radni większością głosów przy dwóch 
wstrzymanych i trzech przeciw prze-
głosowali odrzucenie skargi. 
W dalszej części Radni podjęli uchwa-

łę w sprawie przystąpienia do sporzą-
dzenia miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego części wsi 
Nadarzyn – dla działek nr ew.: 871/3 
– 871/16 w Gminie Nadarzyn. Jest to 

obszar tak zwanego hotelu Baron. Do 
UG wpłynął wniosek o dostosowanie 
ustaleń obecnie obowiązującego planu 
miejscowego do ustaleń obowiązują-
cego studium, które pozwala na inten-
sywniejszy sposób zagospodarowania 
tego terenu. Chodzi między innymi  
o wysokość zabudowy, plan zakłada bu-
dowę obiektów do 12 metrów. Wnio-
skodawca prosi o aktualizację planu  
i podniesienie wysokości budowanych 
obiektów do 20 metrów. Prośba jest 
zasadna gdyż na sąsiednich działkach 
z prawej i lewej strony dopuszczony 
jest bardziej intensywny sposób zago-
spodarowania. Zatem proponowane 
zmiany będą w zgodzie z zasadami 
ładu przestrzennego, a szczelniejsze 
zabudowanie obrzeży trasy katowickiej 
będzie stanowiło swojego rodzaju ba-
rierę akustyczną chroniącą przed uciąż-
liwościami pobliskiej trasy ekspresowej. 
Radni jednogłośnie podjęli uchwałę  
w tej sprawie. 
Podczas sesji, radni między innymi 

wyrazili zgodę na przedłużenie w try-
bie bezprzetargowym umowy najmu 
sal lekcyjnych oraz pomieszczenia 
szkolnego, mieszczących się w budyn-
ku Gimnazjum im. św. Jana Pawła II  
w Nadarzynie na potrzeby działającej 
tam od trzech lat szkoły muzycznej.
 
Radni wyrazili również zgodę na 

zbycie w trybie sprzedaży bezprze-
targowej 1/7 udziału Gminy Nada-
rzyn we współwłasności zabudowanej 
nieruchomości gruntowej położonej  
w Pruszkowie oraz udzielenia bonifi-
katy od ceny sprzedaży udziału. Wójt 
Janusz Grzyb wyjaśnił, że chodzi  
o niedawno zwolnione pomieszcze-
nia Sanepidu w Pruszkowie. Wiele lat 
temu placówka ta potrzebowała nowej 
lokalizacji, gdyż dotychczasowy budy-
nek praktycznie był w ruinie. Przeję-
ła pomieszczenia po zlikwidowanym  
w Pruszkowie WKU. 
- Starostwo Powiatowe oraz wszystkie mia-

sta i gminy powiatu pruszkowskiego solidar-
nie wykupiły ten budynek od Agencji Mienia 
Wojskowego z przeznaczeniem na siedzibę 
Sanepidu – przypomniał wójt gminy. 
- Gdy Sanepid połączył się z Grodziskiem 
i zmienił siedzibę starostwo planowało prze-
kazać budynek w celu zorganizowania miesz-
kań chronionych na potrzeby dzieci. Dlatego 
chcieliśmy naszą 1/7 udziału przekazać 
starostwu nieodpłatnie. Jednak starostwo zna-
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Jednostki samorządu terytorialnego 
na zaspokojenie potrzeb zbiorowych 
wspólnoty dysponują środkami wła-
snymi oraz otrzymują (gwarantowa-
ne w ustawach) subwencje i dotacje. 
Własne źródła dochodów są często 
niewystarczające na finansowanie 
zadań samorządu, w szczególności 
inwestycyjnych. Wśród źródeł ze-
wnętrznych samorządy mogą wy-
korzystywać instrumenty finansowe  
o charakterze:

• bezzwrotnym (dotacje, sub-
wencje, czy też środki pocho-
dzące z Unii Europejskiej),

• zwrotnym (kredyty, pożyczki, 
papiery wartościowe – obliga-
cje komunalne).

Osiągnięcie celów jednostek samo-
rządu terytorialnego, a więc realiza-
cja całokształtu zadań o charakte-
rze bieżącym i inwestycyjnym, które 
przewyższają planowane źródła do-
chodów samorządowych, wymaga 
podjęcia deficytowego finansowania, 

skutkującego powstaniem zadłużenia. 
Dług jednostki samorządu terytorial-
nego jest sumą zaciągniętych przez tę 
jednostkę różnych zobowiązań finan-
sowych w związku z dokonywaniem 
wydatków przewyższających docho-
dy możliwe do przeznaczenia na ich 
finansowanie.

Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia o finansach pu-
blicznych, jednostka samorządu te-
rytorialnego może zaciągać kredyty  
i pożyczki oraz emitować papiery 
wartościowe na:

• pokrycie występującego w ciągu 
roku przejściowego deficytu bu-
dżetu JST,

• finansowanie planowanego de-
ficytu budżetu JST,

• spłatę wcześniej zaciągniętych 
zobowiązań z tytułu emisji pa-
pierów wartościowych oraz za-
ciągniętych pożyczek i kredytów,

• sfinansowanie działań finansowa-

nych ze środków pochodzących  
z budżetu Unii Europejskiej.

Możliwość zaciągania, a także spła-
ty zobowiązań o charakterze zwrot-
nym jest jednak ograniczona w myśl 
art. 243 ustawy o finansach publicz-
nych, które to zapisy regulują maksy-
malny poziom dopuszczalnej spłaty  
w poszczególnych latach, wyliczany 
na podstawie realnej zdolności do 
obsługi długu jednostki. 

Gmina Nadarzyn realizując zadnia 
inwestycyjne na przestrzeni lat ko-
rzystała przede wszystkim z kredy-
tów zaciąganych w bankach komer-
cyjnych, preferencyjnych pożyczek  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
a także wykupu wierzytelności, zacho-
wując przy tym bezpieczny poziom 
zadłużenia w oparciu o zdyscyplino-
waną politykę wydatków, skutkującą 
względnie wysoką zdolnością spłaty 

lazło inne rozwiązanie – sprzedaż budynku. 
Gmina zdecydowała, że w takiej sytuacji nie 
zrezygnuje nieodpłatnie ze swojego udzia-
łu i chce 1/7 kwoty sprzedaży. Starostwo 
stwierdziło, że 1/7 wartości budynku to dla 
niego zbyt mała korzyść ze sprzedaży i wy-
cofało się z tego rozwiązania. Jednocześnie 
z ofertą wystąpiło miasto Pruszków. Jako, 
że teren ten planujemy pod budowę TBS-ów 
(Towarzystwo Budownictwa Społecznego) 
czyli mieszkań dla osób ubogich Pruszków 
zaproponował, zrobienie uczciwej wyceny 
przez biegłego rzeczoznawcę z listy woje-
wody i sprzedaż (między samorządami)  
z bonifikatą 50%. Wszyscy wójtowie i bur-
mistrzowie zadeklarowali taką gotowość. 
Wycena została zrobiona, jeśli podejmiemy 
tę uchwałę to przystąpimy do aktu notarial-
nego i kupi to miasto Pruszków – dodał 
wójt Janusz Grzyb.  
Radni uchwałę podjęli jednogłośnie. 

W dalszej kolejności Radni uchwalili 

nadanie nazw ulicom w Nadarzynie 
ul. Kryształowa i ul. Promienna oraz 
w Starej Wsi ul. Widokowa. Podjęli 
również uchwałę w sprawie organiza-
cji wspólnej obsługi finansowo-księ-
gowej, administracyjnej i organizacyj-
nej dla szkół i placówek, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina 
Nadarzyn. Podjęli także uchwały 
dotyczące gospodarki odpadami ko-
munalnymi. Dotyczą one wzoru de-
klaracji o wysokości opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi, 
terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie od-
padami komunalnymi, w sprawie spo-
sobu i zakresu świadczenia usług oraz 
zagospodarowania tych odpadów. 
Radni zajęli się także sprawami fi-

nansowymi. Podjęli uchwały w spra-
wie zmiany uchwały Nr XX.254.2016 
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 22 

czerwca 2016 r. dotyczącej zacią-
gnięcia długoterminowej pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie. 
Kolejną uchwałę w sprawie zacią-

gnięcia długoterminowej pożyczki  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarski Wodnej  
w Warszawie. 
Następną w  sprawie emisji obligacji 

oraz zasad ich zbywania, nabywania  
i wykupu (na temat obligacji więcej in-
formacji w artykule poniżej - red.) oraz 
uchwały w sprawie zmian uchwały 
budżetowej Nr XIV.185.2016 z dnia 
30 grudnia 2015 r. i uchwały w spra-
wie zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej na lata 2016-2026.

 red.

EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH 

GMINY NADARZYN

JAKO FORMA POZYSKIWANIA FINANSOWANIA 
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długu w poszczególnych latach.
Wzmożona aktywność inwestycyj-

na w latach 2007- 2016 wymusiła na 
Gminie sięgnięcie po środki zwrotnego 
finansowania zewnętrznego.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 
Gminy na lata 2016-2026 zakłada dalszy 
wzrost wydatków inwestycyjnych, a tym 
samym wymusza zapotrzebowanie na 
zwrotne środki zewnętrzne, które będą 
formą uzupełnienia środków własnych 
w realizacji procesów inwestycyjnych.

W związku z tym w dniu 31 sierpnia 
2016 r. Rada Gminy Nadarzyn podjęła 
Uchwałę Nr XXI.276.2016 w sprawie: 
emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 
nabywania i wykupu na podstawie któ-
rej uruchomiła procedurę emisji obliga-
cji komunalnych.

W myśl Uchwały emisja obligacji 
ma na celu pozyskanie środków pie-
niężnych na spłatę rat kapitałowych 
kredytów i pożyczek oraz pokrycie 
deficytu budżetowego wynikające-
go z realizacji zadań inwestycyjnych  
w latach 2016 - 2017.

Gmina Nadarzyn wyemituje 19.060 
obligacji o wartości nominalnej 1.000 zł 
każda, na łączną kwotę 19.060.000,00 zł. 
Emisja obligacji nastąpi poprzez propo-
zycję nabycia skierowaną do indywidu-
alnych adresatów, w liczbie mniejszej niż 
150 osób. De facto do wykupienia tych 
obligacji będzie mógł przystąpić tylko 
bank, spełniający określone wymagania, 
w procedurze konkursu ofert na wybór 
agenta emisji obligacji emitowanych przez 
Gminę Nadarzyn.

Obligacje będą na okaziciela. Nie będą 
posiadały formy dokumentu i nie będą 
zabezpieczone. Wykup wszystkich serii 
obligacji nastąpi w latach 2019 - 2026.

Gmina sięgając po nową formę fi-
nansowania przeanalizowała wszystkie 
aspekty tj. zalety i wady aby zminima-
lizować możliwe do przewidzenia for-
my ryzyka, które w jakikolwiek sposób 
mogłyby wpłynąć negatywnie na jej 
kondycję finansową. Brała również pod 
uwagę doświadczenia innych jednostek 
samorządu terytorialnego, które od wie-
lu lat korzystają z kapitału pozyskanego 
w ramach emisji obligacji komunalnych.

A oto kilka faktów przemawiających 
za tą formą finansowania inwestycji:

• obligacje są nowoczesną formą kre-

dytu, jaki bank udziela jednostce samo-
rządowej;

• zamiast umowy kredytowej podpisy-
wana jest umowa emisyjna, która okre-
śla analogiczne do kredytu warunki wy-
płaty i spłaty środków pieniężnych oraz 
wynagrodzenia;

•  koszt obligacji jest zbliżony do kre-
dytu, przy większych kwotach niższy,

• dają możliwość zastosowania karen-
cji w spłacie kapitału, 

• proces emisji jest wyłączony  
z PZP (szybszy proces pozyskania 
środków),

• są elastyczne, dają możliwość do-
stosowania wartości spłat do realnych 
zdolności budżetu, preferencyjnego 
rozłożenia spłaty zobowiązań, a tym 
samym zapewniają bezpieczeństwo  
w zakresie płynności finansowej budżetu,

• mają możliwość szybkiego posta-
wienia środków do dyspozycji Gminy.

• w przypadku zaniechania realizacji 
części inwestycji Gmina może zrezygno-
wać z emisji niektórych serii obligacji,

Odnosząc powyższe punkty do 
emisji obligacji komunalnych Gminy 
Nadarzyn oraz bazując na analizie 
sytuacji finansowej Gminy możemy 
stwierdzić, że:

• Gmina posiada dużą zdolność do 
obsługi nowego długu ze względu na 
wysokie wartości wskaźników jedno-
rocznych (nadwyżka bieżąca + sprze-
daż majątku)/ dochody ogółem oraz 

względnie szybką spłatę większości 
istniejącego zadłużenia. Obecna sy-
tuacja nie powoduje istotnego ryzyka 
przekroczenia maksymalnego do-
puszczalnego poziomu spłaty długu 
w rozumieniu art. 243 ufp.

• Duży margines bezpieczeństwa 
przy obecnym zadłużeniu umożliwia 
zaciągnięcie nowego finansowania  
w wysokości 19,06 mln zł na realiza-
cję potrzeb inwestycyjnych w latach 
2016-2017 oraz spłatę wierzytelności 
w Banku Raiffeisen przed terminem, 
bez istotnego wzrostu ryzyka w za-
kresie zdolności obsługi długu.

• Pozyskanie środków pieniężnych 
poprzez emisję obligacji w latach 
2016-2017 zapewni możliwość prefe-
rencyjnego rozłożenia spłat zobowią-
zań, w tym odpowiedniej karencji. 

• Emisja obligacji umożliwi ela-
styczne zarządzanie długiem Gminy 
w latach 2016-2026 a tym samym nie 
obniży znacząco zdolność do pozy-
skania dodatkowych przychodów, 
które mogą być efektywnie wykorzy-
stane w związku z absorpcją środków  
z Unii Europejskiej.

• Emisja obligacji pozwoli na spłatę 
wcześniej zaciągniętych zobowiązań 
tj. wykupu wierzytelności, co obniży 
koszty obsługi długu o 0,2 mln zł.

                
            Magdalena Sieczka

Skarbnik Gminy Nadarzyn 

System powiadamiania 
SMS Gminy Nadarzyn

W naszej gminie funkcjonuje system powiadamiania SMS – owego. 
Każdy mieszkaniec zainteresowany otrzymywaniem ważnych wiadomości 

dotyczących spraw istotnych 
dla mieszkańców może rejestrować się drogą elektroniczną 

na stronie Gminy Nadarzyn 
lub złożyć formularz w postaci papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy 

(ul. Mszczonowska 24, pokój 100 – parter). 

Zapraszamy do korzystania z tej formy komunikacji.

Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl
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- Dożynki są największym świętem wsi 
polskiej obchodzonym od wielu pokoleń. 
Jest to dzień, w którym rolnicy z dumą, 
radością i satysfakcją przynoszą na ołtarz 
aby poświęcić to, co udało się zebrać z pól 
- powiedział w dożynkowym prze-
mówieniu Wójt Gminy Nadarzyn-
Janusz Grzyb - Abyśmy mieli poczucie, 
że nic nam w przyszłym roku nie grozi, 
że możemy spokojnie pracować, egzystować 
dlatego, że mamy pożywienie. Równie starą 
tradycją i ważnym symbolem jest dzielenie 
się chlebem. Symbolizuje dostatek, aby nam 
niczego nie zabrakło w tej małej Ojczyźnie 
i w tej dużej i żeby tego chleba, który jest 
podstawą bytu nie zabrakło w żadnej pol-
skiej rodzinie.
 
Odbywające się w pierwszą niedzielę 

września Dożynki są dla mieszkań-
ców gminy nie tylko okazją do dzię-
kowania za zebrane plony. Sprzyjają 
spotkaniom, integracji, zachęcają do 
rodzinnego wypoczynku i wspól-
nej zabawy. Impreza przyciąga także 
mieszkańców okolicznych miejsco-
wości, w tym Warszawy. Program 
Dożynek przewiduje różnorodne 
występy, a towarzyszące im rozma-
ite dodatkowe atrakcje i jarmarczne 
stoiska tworzą niepowtarzalny klimat 
swojskości i ludowości. To impreza 
mieszkańców i dla mieszkańców, na 
której każdy znajdzie coś, co go za-
interesuje. 
Tegoroczne Dożynki w Gminie 

Nadarzyn rozpoczęła Msza święta 
polowa (fot. poniżej). Na jej zakończe-
nie uczestnicy symbolicznie podzie-

lili się chlebem. Po części oficjalnej 
zaczęła się zabawa. Dla najmłodszych 
uczestników była strefa dziecięca, 
a w niej między innymi ringo, bad-
minton, malowanie twarzy, zabawy  
z chustą czy ogromne bańki mydlane. 
Nie tylko najmłodszych kusiły stosika 
ze słodkimi smakołykami. Dużym za-
interesowaniem cieszyły się także dmu-
chańce, karuzele, gokarty i trampolina. 

Dziękowaliśmy za plony - Dożynki 2016

Dla sportowców była darmowa 
ścianka wspinaczkowa, zumba, pila-
tes, koszykówka, siatkówka czy moż-
liwość strzelania z łuku. W programie 
były także pokazy MMA i karate. 
Dożynki były także okazją do dar-

mowego zbadania słuchu i zgłoszenia 
się do bazy dawców szpiku. Swoje 
stoisko przygotowali harcerze z nada-
rzyńskiego szczepu Drużyn Harcer-

Procesja z wieńcami dożynkowymi. 

Symboliczne dzielenie się chlebam. Pierwsza prawej Danuta Wacławiak Przewodnicząca 
Rady Gminy Nadarzyn obok Janusz Grzyb Wójt Gminy. 
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Zapraszamy do obejrzenia  materiału 
filmowego z Dożynek w iTV Nadarzyn. 

Uwaga Mieszkańcy 
- budowa S8 Przeszkoda – Paszków

Rozpoczęła się rozbudowa „trasy katowickiej” drogi krajowej nr 8.
W związku z tym nastąpiły zmiany w organizacji ruchu na lewej jezdni (kierunek Wrocław) 

na odcinku o długości ok. 4,4 km pomiędzy Siestrzenią, a Młochowem, 
a w ostatnich dniach również na wyskości Starej Wsi przed światłami do Młochowa 

jezdnia jest zwężona do 1 pasa ruchu. Podobna sytuacja jest obecnie na pasie w stronę Warszawy na wysokości Ruśca 
(przed światłami). Dla kierowców oznacza to duże utrudnienia w ruchu. I niestety powoduje korki. 

 Szczegółowe informacje dotyczące inwestycji, w tym zmiany w organizacji ruchu 
znajdują się na stronie internetowej kontraktu: www.s8radziejowice-paszkow.pl.

 W zakładce kontakt znajdują się wszelkie dane niezbędne do komunikacji. 
Dodatkowe informacje Wydział Nieruchomości GDDKiA, pod nr tel. 22 209 24 15. 

Kontakt do Kierownika Projektu (osoby kierującej kontraktem z ramienia GDDKiA Oddz. w Warszawie) 
i jego zespołu: Maciej Buczyński, 22 209 24 84.

skich i Zuchowych Wataha. Pokazy 
pierwszej pomocy przygotowali straża-
cy z jednostek Ochotniczych Straży Po-
żarnych w Nadarzynie i w Młochowie. 
 Imprezę uatrakcyjnił pokaz iluzji 

Macieja Pola, a także koncerty Juli, 
Orkiestry Ochotniczej Straży Pożar-
nej z Nadarzyna i gwiazdy wieczoru 
zespołu Zakopower. Imponujący po-
kaz sztucznych ogni zakończył pełen 
atrakcji dzień.

Stoisko nadarzyńskich harcerzy, gdzie m.in.serwowana była wyśmienita kawa.

Strefa zabawy i podniebnych „szaleństw” dla najmłodszych - wesołe miasteczko.
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17 września 2016 już po raz 3 spotka-
liśmy się na Grze Gminnej. Tym razem 
była ona szczególna,  ponieważ prowa-
dziła nas „Śladami Wyklętych”. Żoł-
nierzy bardziej i mniej znanych, którzy  
w obronie Ojczyzny poświęcili wszystko. 

Na grze można było spotkać starszych  
i młodszych uczestników, uczniów, zu-
chy i harcerzy; wszyscy spotkaliśmy się 
żeby poznać lepiej historię. O godzi-
nie 10 po wysłuchaniu krótkiego wstę-
pu, wyruszyliśmy na trasę. Na każdym  
z punktów czekała na nas inna postać: 
Rotmistrz Witold Pilecki, Danuta Sie-
dzikówna „Inka”, czy nasz miejscowy 
bohater Karol Łoniewski „Lew” to tylko 
niektóre z nich. Do ich postaci dopaso-
wano zadania, z którymi musieli zmierzyć 
się uczestnicy. Ogromnym zaintereso-
waniem cieszyły się zadania związane  
z pierwszą pomocą, szyfrowaniem, łącz-
nością czy też śpiewaniem zakazanych 
piosenek. Uczestnicy podczas gry musieli 
wykazać się sprytem, pomysłowością,  
a także umiejętnościami. 

Na zakończenie spotkaliśmy się, by 
podsumować wyniki, pogratulować 
sobie nawzajem i rozdać nagrody. Ku 
ogromnemu zaskoczeniu 1 miejsce zaję-
ły dwa patrole zuchowe: 1 Nadarzyńska 
Gromada Zuchowa „Wilczęta z wrzo-
sowiska” oraz 101 Gromada Zuchowa 
„Wilcze Łapy” - najmłodsi uczestnicy 
bawili się wspaniale i zdobyli najwięcej 
punktów. 2 miejsce zajęła 1 Nadarzyńska 
Drużyna Harcerska „Wilki”. Oczywiście 
wszystkie patrole były wspaniałe i bawiły 
się znakomicie. Mamy nadzieję, że zoba-
czymy się na kolejnej Grze Gminnej.

Jednak, jeśli ktoś nie chce czekać 
całego roku, by się z nami spotkać, 

zapraszamy na nasze 
zbiórki harcerskie i zuchowe, 

informacje szczegółowe można 
znaleźć na naszej stronie: 

http://www.szczepwataha.waw.pl/
Zapraszamy do obejrzenia etiudy filmo-
wej o Żołnierzach Wyklętych zrealizo-
wanej w ramach prowadzonej przez 

nasz szczep Kampanii Bohater.
https://youtu.be/sTRdoyqFVq4

V Międzyszkolny Rajd po Ziemi 
Świętokrzyskiej szlakami walk od-
działów partyzanckich „Szarego”, 
„Robota” i „ Mariańskiego” ze zgru-
powania „Ponurego”.

W dniach 15-18 września 2016 r. ucznio-
wie naszego gimnazjum uczestniczyli 
w zorganizowanym przez Prezesa 
Zrzeszenia Wolność i Niepodległość 
Pana ppłka. Waldemara Kruszyńskie-
go rajdzie szlakami działań zbrojnych  
I i II konspiracji. 

Dzięki spotkaniom z kombatanta-
mi panami pułkownikami Januszem 
Sermanowiczem oraz Henrykiem 
Czechem młodzież poznała losy i akcje 
zbrojne „Szarego”. 

Dla nas uczniów nadarzyńskie-
go gimnazjum szczególnie ważna 
była akcja rozbicia więzienia kie-
leckiego w 1945 r., gdzie zostali 
uwolnieni żołnierze II konspiracji.  
W więzieniu tym przebywał między 
innymi Karol Łoniewski, konspirator 
z Nadarzyna, który za swą działalność 
antykomunistyczną  razem z trzema 
innymi osobami został rozstrzelany 
24 września 1948 r. w Zgórsku pod 
Kielcami. Dopiero w tym roku po 
68 latach od tej zbrodni odnalezio-
no szczątki ppor. Karola, który spo-
cznie na nadarzyńskim cmentarzu  
dn.1 października 2016 r.

W drugim dniu rajdu, na Wykusie – 
baza „Ponurego”. Nasza reprezen-
tacja wzięła udział i zajęła I miejsce 
w kategorii „gimnazjum” w konkur-
sie, podczas którego młodzi ludzie 
musieli wykazać się swoją wiedzą na 
temat Armii Krajowej, Partyzantów 
Okręgu Kieleckiego. 
Ponadto zwiedziliśmy Wąchock, 
miejsce spotkań żołnierzy II konspi-
racji, Michniów- Mauzoleum Marty-
rologii  Wsi Polskich – wsi, w której 

12 lipca 1943r. Niemcy żywcem spalili 
i rozstrzelali 203 mieszkańców tylko 
dlatego, że pomogli oddziałom „Po-
nurego”. Zobaczyliśmy również po-
mniki, cmentarze poświęcone tym, 
którzy nie bali się oddać życia za wol-
ną i niepodległą Polskę.

Uczniowie kl.III d
Gimnazjum im. św. Jana Pawła II

w Nadarzynie 
wraz z opiekunem Małgorzatą Rec

Nadarzyński Szczep Drużyn 

Harcerskich i Zuchowych WATAHA

Dh Małgorzata Zielińska

V Międzyszkolny Rajd 
po Ziemi Świętokrzyskiej

Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie 

Podczas zwiedzania kieleckiego więzienia, przy symbolicznej ścianie straceń, gdzie znajdują się fo-
tografie straconych i więzionych tam żołnierzy. W tym Karola Łoniewskiego - bohatera z Nadarzyna. 
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Na prośbę społeczności Szkoły Pod-
stawowej im. bł. ks. B. Markiewicza  
w Woli Krakowiańskiej drukujemy list 
otwarty podpisany przez ponad 30 
osób (Rodziców, Nauczycieli).

 red.
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III edycja 
Warsztatów 

Wakacyjnych
 „Szlakiem Tęczy” 

- przeszła do historii... 
Temat przewodni tegorocznych Inte-
gracyjnych Warsztatów Wakacyjnych     

W zgodzie z naturą:
„W zgodzie z naturą
i tylko tego mi trzeba

zieleni łąk, błękitu nieba
w powietrzu kwiatów woni
i naszych splecionych dłoni”
- autor Agnieszka Polak

No tak. Zostało jeszcze tylko po-
sprzątać i można powiedzieć, że Wa-
kacyjne Warsztaty Integracyjne zosta-
ły zakończone.

W tym roku po raz trzeci podjęli-
śmy wyzwanie zorganizowania takich 
warsztatów dla naszych podopiecz-
nych. Dzieci niepełnosprawne nie 
mają żadnych propozycji spędzenia 
czasu w wakacje w gronie rówieśni-
ków. Są skazane  na wyjazdy rehabi-
litacyjne lub co gorsza pozostawanie 
w domu. My rodzice wkładamy nie-
mało wysiłku, aby nasze dzieci mogły 
funkcjonować jak najlepiej. W ciągu 
roku szkolnego dzieci są pod opieką 
placówek, które zapewniają edukację  
i rehabilitację. Są poddawane inten-
sywnej terapii włączającej do ak-
tywnego życia. W wakacje wszystko 
ustaje, szkoły mają przerwę, terapeu-
ci urlopy,  i w planie terapii powstaje 
wyrwa,  czas przestoju w działaniach. 
Niestety jest to niejednokrotnie przy-
czyna regresu u naszych dzieci. To co 
tak mozolnie zostało wypracowane 
w roku szkolnym znika bezpowrot-
nie. Dlatego właśnie organizujemy 
te warsztaty. Tu dzięki ciężkiej pracy 
wielu osób powstaje dzieło. Kon-

cepcja jest prosta. Dzieci zdrowe  
i niepełnosprawne razem spędzają 
wakacje, ale mają też stały dostęp do 
minimum rehabilitacji. 

Dzięki dotacji z Gminy Nadarzyn 
pozyskanej na realizację zadania 
publicznego – wypoczynek dzieci  
i młodzieży, dzieci niepełnosprawne 
i zdrowe mogły miło spędzić czas 
wakacyjny. Koszt całkowity zadania 
27 256,40 zł, dotacja UG 11 456,00 
zł, wkład własny finansowy 9 998,00 
zł, wkład własny niefinansowy 5 802 
40 zł. W ciągu trzech tygodni nauczy-
ciele zorganizowali naprawdę ciekawe 
zajęcia. Każdy z nich bardzo postarał 
się, aby ten czas był jak najbardziej 
atrakcyjny. Bardzo za to dziękujemy 
Izie, Justynie, Arlecie, Marcie, Małgo-
si – naszym wspaniałym wychowaw-
com. Oczywiście nic nie mogłoby 
się udać bez naszych nieocenionych 
pomocników i wolontariuszy. Ludzi  
w otwartymi głowami i sercem…. 
Ewy, Edyty, Julii, Olka, Oli, Rena-
ty, Basi, oraz wielu rodziców, któ-
rzy zawsze gotowi byli do pomocy, 
przy projektach i logistyce. Jesteśmy 
Wam bardzo wdzięczni. Dziękujemy 
też paniom Monice, Kamili, Basi, któ-
re przygotowały nam pyszne obiadki  
i pani Zosi, która zmywała nasze talerze.

Dzięki dotacji ze Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie możliwe było 
zapewnienie rehabilitacji naszym 
podopiecznym. Dzieci mogły korzy-
stać z fizjoterapii, terapii SI, masaży, 
hipoterapii. Osoby głębiej upośle-
dzone miały zapewnioną stałą opiekę 
asystentów. Bardzo dziękujemy pani 
Beacie, Monice, paniom z PATATAJ 
a – Marcie i Ani. Dziękujemy też 
Magdzie, Ewie i Wandzie za opiekę 
nad Rafałem, Martyną i Kacperkiem. 
Całkowity koszt zadania 18 512,00 zł, 
dotacja 10 000,00 zł, wkład własny 
finansowy 3 808,00 zł, wkład własny 
niefinansowy 4 704,00 zł. 

Ten czas z pewnością był bardziej 
atrakcyjny dzięki wycieczkom dofinan-
sowanym ze środków PFRON. W tym 
roku nasze warsztaty przebiegały pod 
hasłem „W zgodzie z naturą” dlatego 
wycieczki były do Tężni w Konstan-
cinie, Term Mszczonowskich i Lasów 
Garwolińskich. Koszt całkowity zada-
nia 12 460,00 zł, dotacja 4 583,00 zł, 
wkład własny finansowy 3587,00zł, 
wkład własny niefinansowy 4290,00zł.

W czasie trwania warsztatów waka-
cyjnych udało nam się osiągnąć fanta-

styczny cel ponadprogramowy;
dla niepełnosprawnych podopiecz-

nych socjalizacja i nauka funkcjono-
wania w grupie poprzez wspólne za-
bawy i wyjazdy, a dla zdrowych dzieci 
tolerancja i akceptacja dla osób „in-
nych”, wyróżniających się wyglądem 
i zachowaniem. Dla nauczycieli było to 
również cenne doświadczenie pracy z oso-
bami niepełnosprawnymi. Stworzyliśmy 
świetnie ze sobą współgrający zespół. 

Wszystkie otrzymane dotacje stano-
wiły pewną część nakładów finanso-
wych na to przedsięwzięcie. 

Reszta pochodziła z funduszy, któ-
re Stowarzyszenie pozyskuje z daro-
wizn, czy też w inny sposób (patrz 
BIEG CHARYTATYWNY - „Bie-
giem po sprawność”).

Chcemy zaznaczyć, że dzieci korzy-
stające z tej formy wypoczynku po-
noszą minimalny koszt.

W tym roku było to 50 zł za tydzień 
warsztatów od dziecka.

Dobrymi Aniołami wspomagającymi 
nasze działania są firma HETMAN, 
PTAK, BS TARCZYN, ROSSMAN, 
FERRERO. KOSMEPOL Fabryka 
L’Oreal Polska

Szczególne podziękowania kierujemy dla 
Pani Dyrektor Joli Ludwiniak, która go-
ściła nas w progach Szkoły Podstawowej w 
Woli Krakowiańskiej

Wszystko ogarnięte, sale sprzątnięte..i tyl-
ko ze ściany tęsknie spogląda za nami, nasz 
warsztatowy kolega Beniamin (fot.poniżej).

Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
filmowego z warsztatóww iTVNadarzyn. 

Fot. arch. Stowarzyszenia
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Fanfary ucichły, nagrody rozdane, 
wszyscy się rozeszli, stadion opusto-
szał… II edycja „Biegu po sprawność” 
przeszła do historii. Stowarzyszenie 
„Szlakiem Tęczy” zorganizowało po 
raz drugi bieg charytatywny na rzecz 
swoich niepełnosprawnych podopiecz-
nych. Odbył się 10 września na Stadio-
nie GOS w Nadarzynie. Pogoda była 
przepiękna – właśnie taką zamówiliśmy. 
Zawodnicy dopisali - uradował nas 
szczególnie bardzo liczny udział dzieci. 
Biegaliśmy na trzech dystansach: na 10  
i 3 km - bieg otwarty dla wszystkich 
oraz na 800m dedykowany dla dzieci  
i osób niepełnosprawnych. Trasa biegu 
dla dorosłych rozpoczynała i kończyła 
się na stadionie w Nadarzynie, a pro-
wadziła malowniczymi ścieżkami Lasu 
Młochowskiego. Bieg dla dzieci odby-
wał się na stadionie. Dzięki temu naj-
młodsi uczestnicy mogli być przez cały 
czas oklaskiwani i zagrzewani do walki 
przez licznie zebranych kibiców.
 Honorowa funkcja startera biegów 

przypadła panu Jackowi Kawalcowi, 
znanemu aktorowi, który współpro-
wadził naszą imprezę. Każdy uczestnik 
otrzymał pamiątkowy medal ufundo-
wany przez Scanię. Dziękujemy!
 Wszystkie dzieci startujące w biegu 

otrzymały specjalnie dla nich przygo-
towane upominki, a dorośli -pakiety 
startowe. Każdy z uczestników biegu 
miał szansę na wylosowanie nagrody 
dodatkowej. Nagrody rozlosował pan 
Marcin Żurawski, przedstawiciel NJU 
Mobile, sieci najbardziej zadowolonych 
Klientów, która m.in. sponsorowała pa-
kiety startowe dla dorosłych. Znalazła 
się również nagroda specjalna ufundo-
wana przez firmę Toyota Wiśniewski 
- możliwość trzydniowego korzystania  
z dowolnego samochodu Toyoty.
 Nagrody i pakiety startowe mieliśmy 

dzięki takim firmom jak:
 Scania
 L’oreal,
 Ferrero
 Ptak Warsaw Expo
 Nju mobile
 Clipper
 NCR
 Ernst&Young
 SPG ZOZ Nadarzyn
 Rossmann.
 Dzięki wsparciu pana Bogdana Osiń-

skiego z firmy ‘Baw się z nami’, Scanii 

oraz Rodzinie Latoszek Company,  
w trakcie całej imprezy czekały na 
dzieci różne atrakcje, z których chętnie 
korzystały. Zgłodniali uczestnicy bie-
gu oraz całej imprezy mogli się posilić  
i odpocząć w kawiarence „Pod Tęczą”, 
gdzie serwowano pyszne domowe cia-
sta oraz rozmaite napoje. 
 Dziękujemy Staroście pruszkowskie-

mu oraz Wójtowi gminy Nadarzyn za 
okazaną nam dobra wolę i wsparcie. 
Bez ich pomocy impreza ta nie miałaby 
szans się odbyć.
Dziękujemy również Nadleśnictwu 

Chojnów za umożliwienie wstępu do 
lasu.

 Dziękujemy nauczycielom i uczniom 
Gimnazjum w Nadarzynie za pomoc 
w organizacji naszego biegu, dyrekcji 
i pracownikom Gminnego Ośrodka 
Sportu za wsparcie i udostępnienie 
stadionu a panu Adamowi Chusteckie-
mu, dyrektorowi SPG ZOZ Nadarzyn 
za otoczenie nas niezbędną i troskliwą 
opieką medyczną.
Dziękujemy pani Monice Karbowskiej 

za przeprowadzenie rozgrzewki a Ma-
riuszowi Walczakowi za prowadzenie 
zawodów i pomoc w organizacji
 Bardzo dziękujemy naszym przyja-

ciołom: Basi, Ani i Kasi. Pomogły nam 
bardzo w organizacji biegu oraz w trak-
cie jego trwania, bez ich pracy byłoby 
trudno zrealizować zadanie pod tytu-
łem Biegiem po sprawność. 
Dziękujemy Bardzo dziękujemy!!!
 Nasze Stowarzyszenie opiekuje się 

dziećmi i osobami niepełnosprawny-
mi i niestety większość naszych pod-
opiecznych nie potrafi bądź nie może 
z przyczyn fizycznych lub psychicz-
nych biegać. To my, zdrowi możemy 

być ich nogami, oczami, zmysłami, my 
możemy przynieść im chociaż odro-
binę zdrowia poprzez nasze działanie. 
Poprzez organizację takich imprez 
jak „Bieg po sprawność” oraz przez 
całą naszą działalność chcemy zwra-
cać uwagę mieszkańców naszej gminy  
i nie tylko, na to, iż „niepełnosprawni są 
wśród nas”. Zaledwie kilkoro naszych 
podopiecznych wzięło udział w biegu. 
Zatem zdrowi zawodnicy mogą pobiec 
dla nich - „dla niepełnosprawnych po 
sprawność” oraz wpłacić wpisowe za 
udział w biegu lub wrzucić datek do 
puszki i tym sposobem wesprzeć ich 
rehabilitację. 

Podczas biegu przeprowadzona zosta-
ła publiczna zbiórka pieniędzy do pu-
szek. Zebraliśmy dokładnie: do puszek 
1596,35 zł
wpłaty gotówkowe za bieg - 1531 zł
wpłaty bankowe- 920,00 zł
razem 4 047,35.

 Bardzo dziękujemy wszystkim dar-
czyńcom i sponsorom.
 Zdjęcia z naszej imprezy można obejrzeć 

na profilu Stowarzyszenia „Szlakiem 
Tęczy” na facebooku oraz na stronie 

www.szlakiemteczy.pl
 Do zobaczenia w przyszłym roku…

Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy

Biegiem po sprawność! – zadanie wykonane

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
filmowego w iTVNadarzyn. 

Wspólna rozgrzewka przed startem.

Fot. arch. Stowarzyszenia
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Sprawozdanie 

z działalności 

Młodzieżowa Rada Gminy 
Nadarzyn powstała w czerwcu 2015 
roku. 

Była to pierwsza kadencja 
MRG w naszej gminie Początki 
działalności Rady to czas 
wzajemnego poznawania się, 
oswajania z nową rolą, podejmowania 
odpowiedzialności, a także wyboru 
spośród swoich członków zarządu. 
Nowi młodzieżowi radni musieli 
nie tylko w krótkim czasie poznać 
się wzajemnie i dokonać trudnych 
wyborów, ale również dowiedzieć 
się, na czym polega praca samorządu 
lokalnego, czym zajmują się władze 
gminy, i jaka będzie rola ich samych 
jako młodzieżowych radnych.

Z początkowych pomysłów niektóre 
zostały później odrzucone, jednak 
część z nich udało się zrealizować 
lub przynajmniej doprowadzić do 
częściowej realizacji, co pozwala 
na kontynuowanie tych projektów  
w przyszłości. Do zadań 
zrealizowanych zaliczyć należy: 

• Szkolenie na wypadek ataku 
terrorystycznego w placówkach 
oświatowych (szkolenie takie już się 
odbyło w Gimnazjum im. św. Jana 
Pawła II w Nadarzynie);

• Cykl warsztatów teatralnych 
zorganizowanych przy współpracy  
z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury;

• Spotkanie z władzami Gminy 
Nadarzyn i poruszenie ważnych dla 
młodzieży kwestii (m. in. szkolenie 
antyterrorystyczne, boiska, ścieżki 
rowerowe);

• Udział MRG Nadarzyn w zlocie 
szkół, których patronem jest  św. Jan 
Paweł II - w Częstochowie;

• Udział MRG Nadarzyn  
w obchodach rocznicy Żołnierzy 

Wyklętych w Kielcach;

• Udział w Powstańczej Grze 
Terenowej;

• Udział w Uroczystościach 
Niepodległościowych oraz złożenie 
kwiatów pod Krzyżem z popiersiem  
J. Piłsudskiego na placu 
Poniatowskiego w Nadarzynie;

• Udział i występ w koncercie 
kolęd zorganizowanym przez MRG 
Baranów;

• Zorganizowanie warsztatów dla 
liderów samorządowych w których 
udział wzięła również MRG Baranów;

• Dekoracja choinki w siedzibie 
Gminy Nadarzyn, wykonanie  
i przekazanie wszystkim pracownikom 
Gminy paczuszek z symbolicznym 
opłatkiem i siankiem;

• Wykonanie pamiątkowych 
bombek świątecznych dla władz 
Gminy Nadarzyn;

• Organizacja integracji MRG 
Nadarzyn w kręgielni; 

• Organizacja integracyjnego 
wyjazdu dla MRG oraz Rady 

Seniorów na  foto spacer w rezerwacie 
ornitologicznym – stawy raszyńskie;

Poza tymi zadaniami Młodzieżowa 
Rada realizowała funkcję 
konsultacyjną dla organów samorządu 
a także przekazywała interpelacje  
w sprawach istotnych dla młodzieży 
podczas spotkania z Władzami 
Gminy Nadarzyn. Młodzi Radni 
zgłaszali różne sprawy, które w ich 
środowisku rówieśniczym uznawane 
były za ważne. 

Młodzieżowa Rada Gminy Nadarzyn 
nawiązała ścisłą współprace  
z MRG Baranów co owocowało 
zorganizowaniem przez naszą 
młodzieżówkę integracyjnej nocy 
filmowej połączonej ze wspólnymi  
zajęciami. 

Fundusze przeznaczone na 
działalność MRG Nadarzyn zostały 
wydatkowane m.in na kwiaty 
na uroczystości, szkolenie dla 
liderów samorządowych, spotkania 
integracyjne.

Przewodniczący MRG Nadarzyn: 
Mateusz Lewandowski

Opiekun MRG Nadarzyn: Agnieszka 
Haba-Czajńska

 Młodzieżowa Rada Gminy Nadarzyn

Fundacja Kultury Informatycznej 
zaprasza na 

Otwarte Spotkanie Czwartkowe, 
Koncert w klimacie Czerwonych Gitar 

z piosenkami autorskimi Bogdana Szymańczaka

Wystąpią:
Bogdan Szymańczak – śpiew i gitara

Jacek Golbert – śpiew i instrumenty klawiszowe
Spotkanie odbędzie się dnia 6 października 2016 

(czwartek) o godz. 18.30
w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie 

(ul. Wiśniowa 26).
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I Międzyszkolny Piknik Rodzinny
W sobotę 17.09.2016 r. na Sta-

dionie Gminnego Ośrodka Sportu  
w Nadarzynie odbył się I Międzysz-
kolny Piknik Rodzinny. Organizato-
rami imprezy była Rada Rodziców ze 
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.

Pogoda nam dopisała i humory też. 
Dzieci bawiły się wspaniale.

Zapewniliśmy im możliwość udzia-
łu w różnych konkursach i zabawach 
oraz rozgrywki drużynowe w piłkę 
nożną. Biorący udział w nich zawod-
nicy otrzymali nagrody i upominki. 
Rodzice również mogli uczestniczyć 
w niektórych konkurencjach. Mamy 
upiekły smaczne ciasta, które potem

oceniała Rada Seniorów w konkur-
sie na najsmaczniejsze ciasto (wygra-
ło ciasto przygotowane przez p. Ka-
tarzynę Zalewską). Były także pyszne 
kiełbaski z grilla.

Udało nam się zorganizować rów-
nież stanowiska tematyczne: z robo-
tyki, wykonywanie ozdób papiero-
wych (tu nam służyły pomocą panie 
Małgorzata i Marta z Koła Gospo-
dyń za Starej Wsi), malowanie buziek  
i balony w rożnych kształtach (p. Ma-
rzenka z GODM „Tęcza” ze współ-
pracownikami).

Dzięki życzliwości Naczelnika 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzy-
na p. Krzysztofa Hamernika uczestnicy 
pikniku mogli obejrzeć samochód bojo-
wy i do niego wsiąść.

Podczas wspólnego „piknikowania” 
udało nam się połączyć przyjemne  
z pożytecznym. Przy współpracy  
z Fundacją Urszuli Jaworskiej DKMS 
zorganizowaliśmy Dzień Dawcy Szpi-
ku i Komórek Macierzystych. Zareje-
strowaliśmy 13 potencjalnych dawców. 
Dziękuję wolontariuszom: Agnieszce 
Sęk, Edycie Sych, Katarzynie Zalewskiej 
i Julii Sych.

Całą imprezę udało się zorganizować 
dzięki naszym wypróbowanym spon-
sorom i dużemu zaangażowaniu Rady 
Rodziców z SP w Nadarzynie, a także 
dzięki życzliwości: Dyrektora Gminne-
go Ośrodka Sportu p. Dariusza Zwo-
lińskiego; Ośrodka Zdrowia w Nada-
rzynie (opieką medyczną objęła naszą 
imprezę p. Elżbieta Zdzebel), p. Piotra 
Dziurunia (który na zmianę z jednym  
z ojców sędziował mecze).
Imprezą towarzysząca naszemu pikni-
kowi była Gra Terenowa Nadarzyńskiej 
Drużyny Harcerskiej Wilki - Śladami 

Wyklętych „Żyli prawem Wilka”. 
Swoim patronatem imprezę ob-

jął Wójt Gminy Nadarzyn p. Janusz 
Grzyb. Wsparli nas jeszcze: firma 
Hetman sp.z o.o., Pepsi Cola - Za-
kład Produkcyjny w Michrowie, Pań-
stwo Bożena i Mirosław Młoźniak, 
Państwo Teresa i Jan, Rada Rodziców  
i wolontariusze (pod opieką p. Beaty 
Podkowińskiej) z Gimnazjum im. św. 

Jana Pawła II z Nadarzyna.
Takie imprezy pokazują, że razem mo-
żemy się wspaniale bawić, a jednocze-
snie robić coś dobrego dla innych.
Serdecznie dziękuję Wszystkim zaangażo-

wanym w organizację pikniku 
i uczestniczącym w nim .

Tomasz Siwa
Przewodniczący Rady Rodziców przy SP w Nadarzynie

Rejestracja potencjalnych dawców szpiku.

Malowanie buziek.

„Kartonowe” konkursy.

Fot. arch. Rady Rodziców SP Nadarzyn 
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Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 8183 

Ochotnicza Straż Pożarna w Młochowie
ul. Mazowiecka 3, 05 - 831 Młochów; tel. 22 729 91 99

Jacek Jagodziński - Naczelnik OSP Młochów

• 02.08.2016 r.
Udział w nagraniu filmu wraz z ra-
townikami WOPR i OSP Nadarzyn 
w ramach akcji Bezpieczne Wakacje 
– Zagroda Ojrzanów.          
• 05.08.2016 r. 
Wyjazd zastępu do rozsypanego zbo-
ża na trasie katowickiej. Działania pro-
wadzone były wraz z OSP Nadarzyn  
w godzinach wieczornych.

• 05.08.2016 r. 
Udział zastępu w usuwaniu skutków 

wypadku drogowego na drodze serwi-
sowej w Wolicy. Działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz 
udzieleniu pomocy przedmedycznej 
dwóm osobom poszkodowanym. Na 
miejscu były obecne również jednostki 
Państwowej Straży Pożarnej z Prusz-
kowa, Wydziału Ruchu Drogowego 
Pruszków, Pogotowie ratunkowe oraz 
śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ra-
tunkowego. 
W godzinach wieczornych zostaliśmy 

zadysponowani do uprzątnięcia ze skrzy-
żowania w Nadarzynie (na trasie kato-
wickiej) rozsypanego zboża. Na miejscu 
obecna była także Policja Nadarzyn oraz 
OSP Młochów. 
• 07.08.2016 r.
Wyjazd zastępu do pochylonego drze-

wa opartego o linię telefoniczną na ulicy 
Błońskiej. Usunięcie przy pomocy piły 
spalinowej i przy współpracy z podno-
śnikiem PSP Pruszków. 
• 09.08.2016 r.
Wyjazd zastępu do Ruśca do samocho-
du osobowego w rowie. Zabezpieczenie 
miejsca zdarzenia. Na miejscu obecne 
były także jednostki: PSP Pruszków, 
WRD Pruszków i Pogotowie Ratunkowe. 
• 10.08.2016 r.
Wyjazd zastępu do pożaru autobusu 
ZTM na trasie katowickiej w Nadarzy-

nie. Działania polegały na ugaszeniu po-
żaru, który wybuchł w komorze silnika. 
Zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz 
udzielenie pierwszej pomocy kierow-
cy autobusu, który podtruł się dymem 
podczas samodzielnego gaszenia po-
żaru. Na miejscu obecne dwa zastępy 
PSP Pruszków, WRD Pruszków, Policja 
Nadarzyn, Nadzór Ruchu Drogowego 
oraz śmigłowiec Lotniczego Pogotowia 
Ratunkowego. 
• 11.08.2016 r.
W godzinach porannych - zadyspono-
wanie zastępu do kolizji dwóch aut oso-
bowych na wiadukcie w Paszkowie. Za-
bezpieczenie miejsca zdarzenia i odcięcie 
akumulatora w jednym z samochodów. 
Na miejscu obecna była także Policja 
Nadarzyn. 
• 12.08.2016 r.
Udział zastępu w usuwaniu skutków 
wypadku drogowego z udziałem samo-
chodu osobowego i ciężarowego. Za-
bezpieczenie miejsca zdarzenia, odcięcie 
akumulatorów. Na miejscu obecne PSP 
Pruszków, Pogotowie Ratunkowe, Policja 
Nadarzyn, WRD Warszawa. Działania 
były prowadzone w godzinach nocnych.
• 18.08.2016 r. 
Wyjazd zastępu do pożaru domku let-
niskowego w Ruścu. Na miejscu były 
również jednostki PSP Pruszków, OSP 
Młochów, Policja Nadarzyn. Działania 
prowadzone były w godzinach nocnych.

Wyjazd zastępu do pomocy policji przy 
otworzeniu drzwi do mieszkania przy 
ulicy Maciejki. Działania prowadzone  
w godzinach porannych.
• 20.08.2016 r. 
Udział zastępu w gaszeniu pożaru w bu-
dynku mieszkalnym przy ulicy Jodłowej 
w Strzeniówce. Na miejscu były także 
dwa zastępy PSP Pruszków, OSP Nowa 
Wieś, OSP Żółwin, Policja Michałowice 
i Pogotowie ratunkowe. Działania pro-
wadzone w godzinach nocnych.
• 23.08.2016 r.
Zadysponowanie zastępu do usunięcia 
gałęzi wiszącej nad drogą. Działania 
prowadzone były w godzinach wieczor-
nych.
• 24.08.2016 r.
Wyjazd zastępu do pomocy Pogotowiu 
przy ewakuacji osoby poszkodowanej 
na poddaszu budowanego budynku. Na 
miejscu dwie karetki Pogotowia Ratun-
kowego FALK. Działania prowadzone 
w godzinach popołudniowych.
• 25.08.2016 r.
Wyjazd zastępu do usunięcia skutków 
kolizji dwóch aut osobowych na tra-
sie katowickiej. Zabezpieczenie miej-
sca zdarzenia. Na miejscu obecne PSP 
Pruszków, Policja Nadarzyn i WRD 
Pruszków. Działania prowadzone w go-
dzinach popołudniowych.

• 18.08.2016 r.Wyjazd zastępu do 
pożaru domku letniskowego w Ru-
ścu, ul. Myśliwska. Na miejscu OSP 
Nadarzyn, PSP Pruszków oraz Poli-
cja. Działania prowadzone były w go-
dzinach nocnych.
• 24.08.2016 r.
Udział zastępu w usuwaniu rozlanego 
oleju w Młochowie, al. Kasztanowa. 
• 28.08.2016 r. Zadysponowanie wy-

jazdu samochodu do powalonego 
drzewa w miejscowości Młochów,  
ul. Markiewicza. Działania w godzi-
nach popołudniowych. 
• 31.08.2016 r.
Zadysponowanie zastępu do  usunięcia 
rozlanego oleju w Młochowie, ul. Mazo-
wiecka – dwa razy oraz al. Kasztanowa. 
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Komisariat Policji w Nadarzynie 
– ul. Warszawska 13

05-830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 77 
(wezwania 997)

Program 
„Krajowa Mapa 

Zagrożeń 
Bezpieczeństwa”
Ruszył, program Krajowej Mapy 

Zagrożeń Bezpieczeństwa. To in-
nowacyjne narzędzie, mające służyć 
głównie poprawie bezpieczeństwa 
mieszkańców. W wersji pilotażowej 
funkcjonuje na terenie garnizonu sto-
łecznego Warszawy, Podlasia i Pomo-
rza. Później swoim zasięgiem obejmie 
również cały kraj.

„Mapa” jest dostępna na stronie in-
ternetowej Komendy Powiatowej Po-
licji w Pruszkowie:
http://policja.waw.pl/pl/mapa-

zagrozen-bezpiecze/39173,Mapa-
zagrozen-bezpieczenstwa.html

Jej obsługa została zaprojektowana 
tak, aby bezproblemowo, wręcz intu-
icyjnie mógł z niej skorzystać każdy 
obywatel. Na mapie znajdą się infor-
macje m.in. o przestępstwach najbar-
dziej uciążliwych społecznie: kradzież 
cudzej rzeczy, kradzież z włamaniem, 
rozbój, uszkodzenie rzeczy, wymu-
szenie, bójka, pobicie, uszczerbek 
na zdrowiu, oszustwo na wnuczka  
i na policjanta oraz przestępstwa na 
tle seksualnym, przestępstwa nar-
kotykowe związane z posiadaniem 
i udzielaniem innej osobie środków 
odurzających lub substancji psycho-
tropowych, przestępczość nieletnich. 
Uwzględnione zostały także wybrane 
kategorie przestępstw gospodarczych, 
informacje o zagrożeniach w ruchu 
drogowym i wypadkach drogowych. 
Warto podkreślić, że teraz także każ-
dy obywatel, może mieć możliwość 

Dzielnicowi:
- st. asp. Mariusz Michałowski, tel. 600 997 482 Rewir: Nadarzyn,

- sierż. sztab. Marcin Deka, tel. 600 997 483 Rewir: Kostowiec, Rozalin, 
Młochów, Stara Wieś, Urzut, Parole, Krakowiany, Wola Krakowiańska, 

Bieliny, Żabieniec,
- st. sierż. Małgorzata Nowak, tel. 600 997 468 Rewir: Walendów, 

Wolica, Szamoty, Kajetany, Rusiec, Strzeniówka.
źródło: http://kpppruszkow.policja.waw.pl/ppr/komisariaty/62567, Komisariat-Policji-

-w-Nadarzynie.html

aktualizacji informacji na mapie. Za 
pomocą interaktywnej strony można 
przekazywać informacje o zagroże-
niach występujących w danej okolicy. 
Następnie Policja będzie te sygnały 
weryfikować. Jeśli informacje się po-
twierdzą, Policja wprowadzi je wprost 
na mapy. Dzięki temu rozwiązaniu na 
mapach znajdą się bardziej szczegó-

 BEZPIECZNA DROGA 
DO SZKOŁY

Od 1 września ruszyła ogólnopolska akcja „Bezpieczna droga do szkoły”. 
 Jak co roku przed szkołami pojawiły się policyjne patrole, które dbają o bez-
pieczeństwo najmłodszych. Przez pierwsze 10 dni września policjanci pio-
nów prewencji, ruchu drogowego, wspomagani przez straż gminną, pełnili 
wzmożoną służbę w rejonach szkół podstawowych i gimnazjalnych. Policjanci 
sprawowali nadzór nad ruchem, starali się pomagać najmłodszym przejść bez-
piecznie na drugą stronę ulicy, tłumacząc, jak bezpiecznie zachowywać się na 
drodze. Funkcjonariusze nadzorowali również przestrzeganie przepisów ru-
chu drogowego zarówno przez kierowców, jak i pieszych i rowerzystów. 

Akcja „Bezpieczna Droga do Szkoły ” adresowana jest także do wszystkich 
dorosłych, w szczególności do rodziców i nauczycieli, na których ciąży obowią-
zek edukacyjny, ale także kierowców, którzy w rejonach szkół powinni zacho-
wać szczególne środki ostrożności, bo dzieci nie zawsze przestrzegają zasad  
i przepisów ruchu drogowego.

asp. Krzysztof Iwanowski
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie 

łowe informacje, dotyczące również 
niższych szczebli podziału terytorial-
nego, w tym dzielnic, osiedli.

asp. Krzysztof Iwanowski Komendant 
Komisariatu Policji w Nadarzynie
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W związku ze zmianą 
banku obsługującego 

Urząd Gminy 
w Nadarzynie, 

na Bank Spółdzielczy 
w Tarczynie, podajemy 

nowe numery kont 
(poprzednie funkcjonować 
będę do końca 2016 roku):

• rachunek bieżący 
 97 8008 0008 2008 

0011 3306 0001
•  z tytułu podatków 

i opłat 14 8008 0008 2001 
0011 3306 0002

• z tytułu mandatów 
wystawionych 

przez Straż Gminną
84 8008 0008 2001 

0011 3306 0003
• z tytułu opłaty 

za wywóz odpadów 
komunalnych 

57 8008 0008 2001 
0011 3306 0004

Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle, czyli profesjonalna dezinformacja 

Skończyło się lato, a o wakacjach 
wiele osób już zapomniało. Lokalny 
portal nieprzerwanie opluwa obec-
ną władzę i każdego, kto odważy się 
mieć odmienne zdanie od jego twór-
cy. Malkontent niestrudzenie wiesz-
czy bankructwo gminy. Skrzętnie po-
mija wszystkie pozytywne inicjatywy  
i wydarzenia interesujące mieszkań-
ców gminy.

Strapionych pocieszać
Niedawno wspomniałem o za-

sadach dziennikarstwa BBC. Nie 

przychodzą mi Ślady na piasku Mary 
Stevenson:

„(...) Spytałem: „Panie! Czemu nasze 
ślady raz są podwójne 

- pojedyncze znowu, bo wytłumaczyć tego 
nie dam rady?”

„Synu - Pan rzeknie - gdy jesteś w swym 
życiu w niebezpieczeństwie, albo też udręce, 

ja czuwam stale, a czuwam w ukryciu 
i w tych momentach biorę cię na ręce...”

Wierzę, że w tej chwili Pan czuwa 
nad Wami i w tej udręce trzyma Was 
w ramionach. Że z czasem przyniesie 

wiedziałem, że tak szybko i z takim 
smutkiem będę do nich ponownie 
nawiązywał. O tragediach należy pi-
sać ostrożnie, aby nie zranić uczuć 
ofiar, ich rodzin i czytelników. Po-
wściągliwie, aby dziennikarz nie spra-
wiał wrażenia, że czerpie przyjemność  
z relacjonowania cudzego nieszczęścia.  
Żal młodego życia. W naszej gminie 
doszło do tragedii, a jej ogrom jest 
przytłaczający. W takich chwilach po-
jawia się bezsilna złość, zwątpienie, 
pytania o sens i dlaczego? Na myśl 
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pocieszenie i poczujecie ulgę w bólu. 
Nauczycie się z nim żyć, bo do koń-
ca ten ból nigdy nie przeminie. Mam 
nadzieję, że znajdziecie wsparcie  
w sobie nawzajem, rodzinie, bliskich 
i znajomych. Głęboko współczuję 
wszystkim osobom, których dotknęła 
ta tragedia.
Niezaprzeczalnie mieszkańców na-

szej gminy dotknęło wielkie nieszczę-
ście. To, że stało się ono „pożywką” 
krajowych mediów świadczy jedynie  
o jego skali. Nieludzkim okrucień-
stwem jest zadawanie dodatkowego 
bólu ofiarom, ich bliskim i świadkom 
tragedii. Od lokalnych mediów związa-
nych z niewielką społecznością wyma-
gać chciałoby się wrażliwości i taktu.  
Z racji bliższych relacji, znajomości, 
sąsiedztwa takie media zadać mogą 
więcej zbędnego cierpienia.

Urwało się ucho od dzbana 
i wody już nosił nie będzie...

Obserwując nasze lokalne środo-
wisko zaczynam odczuwać rosnący 
optymizm. Coraz częściej mieszkańcy 
świadomie rezygnują z neutralności 
– tak zwanego świętego spokoju -  
i śmiało, rzekł bym odważnie, wyraża-
ją swoje zdanie. Nie dają się zastraszać 
hejtem - karą za krytykę twórcy plot-
karskiego portalu i jego sprzymierzeń-
ców. Przybywa osób, które oficjalnie 
potępiają to, co się na tej internetowej 
stronie wyprawia i nie zgadzają się na 
poziom publikowanych tam komen-
tarzy. Konkretni ludzie, mieszkańcy 
gminy, nie urzędnicy czują potrzebę 
przeciwstawienia się hejterskiemu śro-
dowisku, nagonce i upokarzaniu ludzi.
Z drugiej strony, dlaczego porząd-

ni ludzie mają się bać ataków hejte-
rów? Przecież każdy z nas wie kim jest  
i jakim jest człowiekiem. Ważna może 
być dla nas opinia bliskich nam osób, 
rodziny, ludzi stanowiących dla nas au-
torytet. Czy takim autorytetem może 
być nieznajomy wypisujący anonimo-
wo bzdury? Czy z opinią takiego czło-
wieka należy się liczyć i nią przejmo-
wać? Ostatecznie czy jego nienawiść  
i agresja słowna mają zastraszyć nor-
malnych ludzi i zmusić ich do uległości?
Żyjemy w niewielkiej społeczno-

ści, gdzie każdy o każdym wszystko 
wie. Siła hejterów polega na tym, 
że czują się anonimowi więc bez-
karni. Nie mają tyle odwagi by do 

kogoś podejść na ulicy i wprost po-
wiedzieć coś nieprzyjemnego. Ludzie 
kulturalni nie mają szans w dyskusji  
z nimi, gdyż ich poziom jest tak niski, że 
dla normalnego człowieka nieosiągalny.
Na co dzień tych ludzi widujemy, 

spotykamy się z nimi i choć nie mamy 
dowodów, wiele osób ma podejrzenia, 
kto się za niewybrednymi komenta-
rzami kryje. Żyjąc w tym środowisku 
trudno zdecydować się na działanie, 
które uczyni z nas cel hejterów. Tym 
większy szacunek zyskują w mych 
oczach wszyscy, którzy nie bacząc na 
konsekwencje występują w obronie wła-
snego zdania i wyznawanych wartości.

Gdzie tu obiektywizm?

Jest jeszcze inny aspekt hejterskiej 
stronki. Zapewne wiele osób za-
uważyło, że chociaż twórca portalu 
twierdzi, że jest niezależny i wszyst-
ko w czynie społecznym ku chwale 
Ojczyzny Towarzysze robi, to taki 
niezależny i bezinteresowny nie jest. 
Z jednej strony ostro stara się zwal-
czyć konkurencję, czyli miesięcznik, 
który teraz dzierżycie w dłoniach. 
Nie ogranicza się do niewybrednych 
komentarzy na temat gazety i jej 
twórców, pisze także skargi i dono-
sy. Krąży wokoło jak sęp nad ofia-
rą i z każdej strony próbuje ugrać 
swoje. Czyli pozbawić mieszkańców 
miesięcznika, który od wielu lat się  
w gminie ukazuje za darmo. Wtedy 
aby cokolwiek się dowiedzieć bę-
dziemy zdani na BIP lub jego portal. 
Sprytnie to sobie wymyślił prawda?
Zapewne również Państwo zauwa-

żyli, że jeśli na tym portalu pojawia-
ją się ogłoszenia wyborcze to tylko 
jednej opcji. O jakiej bezinteresow-
ności i robieniu portalu za darmo 
można mówić, skoro w zakładkach 
jest cennik reklam i materiałów spon-
sorowanych. Komu poświęcone były 
materiały sponsorowane? Zdradza 
to zakładka Tablica i niżej Artykuł 
sponsorowany. Obok nauki języków 
obcych on-line i 8 edycji targów – nie  
w Nadarzynie tylko w Pruszkowie, 
jest 18 artykułów kandydatów na 
radnych opozycyjnych i kandydatki 
na wójta. Jest również Oświadczenie 
Arkadiusza K. pełnomocnika komi-
tetu z Platformą w nazwie. Kolejna 
pruszkowska reklama – targi nieru-
chomości i wnętrz, otwarcie sieciówki 

w Nadarzynie. Na koniec majstersz-
tyk, portal ogłosił bankructwo pla-
cówki banku, a jego prezes żeby to 
zdementować kupił artykuł sponsoro-
wany. Tak ta bezinteresowność i praca 
społeczna ku chwale wygląda. Artykuł 
sponsorowany 800 zł jednorazowo 
cena za tydzień.
Wraz z radnym na powiatowym fo-

telu, na portalu lojalnym pojawiły się 
powiatowe reklamy. Jakby tego było 
mało „niezależny” portal zawsze kry-
tykuje władze gminy. Zawsze wychwa-
la radnego powiatowego. Ten z kolei 
nie kryje swojej politycznej przyna-
leżności. Zdarzało się, że radny swoje 
oficjalne wypowiedzi upubliczniał za 
pośrednictwem tejże „niezależnej” lo-
kalnej stronki. Radny promuje portal, 
portal promuje radnego. W takiej sytu-
acji nie dziwią dziękczynne komenta-
rze adresowane do radnego.
Skoro portal krytykuje obecne wła-

dze gminne, dlatego, że są z innej opcji 
politycznej niż radny powiatowy, to 
wnioski nasuwają się same.

Szanowni czytelnicy, pamiętajcie  
o tym, że to my jesteśmy wyborcami. 
Siłą, która określa kierunek rozwoju 
gminy. To nie My mamy się bać wyra-
żać swoje opinie, i że karą za nie będzie 
hejt. To Nas mają się bać i Naszych de-
cyzji wyborczych. Już za dwa lata spo-
tkamy się przy urnach. Niezależnie czy 
będą przezroczyste, szklane, plastiko-
we czy kryształowe, z dwiema kame-
rami czy sześcioma damy wyraz swojej 
woli. Pokażemy czy akceptujemy hejt, 
czy damy się zastraszyć i zaszczuć. 
Czy dla świętego spokoju będziemy 
milczeli, czy podobają się nam banery 
przy kościele? Podczas wyborów nie 
tylko skreślimy nazwiska, odpowiemy 
na bardzo wiele ważnych pytań.

AntyMalkontent
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• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, 
Kajetany. 10% ogólny zakres usług .
 • Salon Fryzjerski „Marzena”,  

ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres 
usług

• Salon Piękności „Eli”,  ul. Mszczonowska 
50K, Nadarzyn; 5% ogólny zakres usług.
•  Salon Fryzjerski „Studio 3”, 
ul. Mszczonowska 8,  Nadarzyn, 
co druga koloryzacja premiowana kosmetykiem 
fryzjerskim: 50% kuracja arganowa, 
antystarzeniowa, botox, objętościowa; 15% 
Solarium 1,2 zł/minuta. 

ZDROWIE I URODA:
 •  Salon Urody; ul. Młochowska 137,  Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 10% karnet na solarium. 
I założenie rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216 906  • • Salon Urody - Studio Fryzur, 

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

• Gabinet Rehabilitacji oraz Terapii 
Bólów Kręgosłupa, ul. Modrzewiowa 26A, Nadarzyn; tel. 696 024 653

KARTA NADARZYNIAKA
 - już ponad tysiąc osób bierze udział w  programie skierowanym do 
Mieszkańców Gminy Nadarzyn zamieszkujących na terenie gminy  
i  płacących tu podatki.  
   Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka prosze-
ni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy  
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wni-
osek należy przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych 
przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - Referat  
Organizacyjny (I p., pokój 216) w celu podpisania porozumienia dotyczącego 
oferty upustów i ulg dla posiadaczy Karty. 
   Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka. 

Nasi partnerzy 
(zniżki):

KOMUNIKACJA:
 •  ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, Warszawa. Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka  
korzystające  z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia Warszawskiej Karty Miejskiej, która upo-
ważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy do-
starczyć osobiście do UG Nadarzyn (pokój 216, I p.) lub przesłać na adres e-mail;karta@nadarzyn.pl wraz  
z imieniem i nazwiskiem.  Lista punktów wyznaczonych przez ZTM, w których mogą 
być doładowywane karty: ul. Żelazna 61; Lotnisko Chopina (Terminal A, Hala przylotów 
– wyjście 2); Stacje Metra: Imielin (pawilon 020-024), Służew (pawilon 020-024), Centrum (pa-
wilon 2010B), Centrum 2 (pawilon 2002H), Świętokrzyska (pawilon 1000 G), Ratusz Arsenał 
(pawilon 09), Dworzec Gdański (pawilon 20), Plac Wilsona (pawilon 1002), Marymont (pa-
wilon 1012), Młociny (hala dworca autobusowego), Dworzec Wschodni - ul. Lubelska (dworzec 
autobusowy od strony ul. Lubelskiej).
Rodzaj biletu Do biletu normalnego Do biletu ulgowego 50%

30 dniowy imienny 
obowiązujący w strefie 1 i 2                        14 zł             7 zł

90 dniowy imienny 
obowiązujący  w strefie 1 i 2                        54 zł           27 zł

30 dniowy imienny 
obowiązujący tylko w strefie 2                        12 zł             6 zł

90 dniowy imienny 
obowiązujący tylko w strefie 2                        30 zł           15 zł

USŁUGI:
•  VIPEX - Usługi elektryczne, 
ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi 
elektryczne; 
• WIDOK Z NIEBA,ul. Młochowska 
50, Rozalin; tel. 506 907 807
5 % filmowanie z powietrza jakość 4k
5 % zdjęcia z powietrza jakość 4k
10 % sesje ślubne z powietrza
5 % usługi dronem - od 30 marca 2016 r.
• CENTER – GAZ USŁUGI GA-
ZOWE, ul. Modra 10, Kajetany; tel. 511 
929 559; 5 % budowa instalacji gazowej
• Family Company. Usługi hydrau-
liczne; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn; 
10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe,  
5% sklepy internetowe.



9 (210) wrzesień 2016 23

Wiadomości Nadarzyńskie

• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, 
gastronomiczne, konferencje.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska 
1d, Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 % 
imprezy okolicznościowe .         
• PTU WLAN-TECH PLUS 
ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów;  10% łącze 
internetowe 8/512;  8% łącze internetowe 6/512.
• Serwis komputerowy Sławomir 
Ossowski, ul. Błońska 62, Nadarzyn. 
Montaż i serwis komputerów stacjonarnych 
10%, serwis laptopów 5%.
• MajicDekoracje ,Wykończenia, 
ul. Mszczonowska 
59D, Nadarzyn, 
10% farby 
dekoracyjne, 10% 
farby antykorozyjne, 10% lakiery i impregnaty 
do drewna, porady malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon,  
ul. Komorowska 5, Nadarzyn; 10% usługi 
wulkanizacyjne; 10% przechowalnia opon i kół.
• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o. 
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. admar-
budownictwo.pl: tel. 791 559 291; 5% usługi 
remontowe, 7% usługi wykończeniowe.

minigolfl, angielski krokiet,badbinton/kometka/
indiaka, boccia. 5% imprezy: szkolenia/konferencje, 
imprezy integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia 
okolicznościowe, urodziny dla dzieci. Zniżki/
promocje nie łączą się. Nie dotyczy karnetów.
•  Gminny 
Ludowy Klub 
Sportowy, ul. 
Żółwińska 41, Hala 
Sportowa Nadarzyn. 
50% wstęp na imprezy 
sportowe organizowane przez GLKS, 30% 
składki członkowskie 5% obozy sportowe 
organizowane przez GLKS, 5% zakup sprzętu 
sportowego w firmach będących partnerami 
technicznymi GLKS.
•  Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn,  ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
30% wynajem obiektów  sportowych; 50% wstęp 
na imprezy organizowane  przez GOS. 
• Ludowy Klub Sportowy Orzeł 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
50% wstęp na imprezy sportowe organizowane 
przez LKS Orzeł; 30% składki członkow-
skie, 5% obozy sportowe organizowane przez 
LKS Orzeł.
• Mazowiecki Klub Karate Kyoku-
shin SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich 
4; 10% treningi Karate Kyokushin od 21 
grudnia 2015 r.
• Akademia Puncher Nadarzyn, ul. 
Wiśniowa 26, Nadarzyn; 10% treningi 
kick-boingu, boksu, muay thi, 10% trenin-
gi Crossfitu,10% akrobatyka, gimnastyka 
artystyczna od 21 grudnia 2015r.
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% bilety 
wstępu (1 karta - zniżka na jedną osobę).

SKLEPY:
• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8, 
Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy WQ, 
zestawy kluczy, skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43, 
Nadarzyn;  10% ogólny asortyment.
• Salon Optyczny „Perfect - 
Vision”, Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn; 
5% okulary korekcyjne.
• IMBRYK,  
Pl. Poniatowskiego 40a, 
Nadarzyn; 10 % herbaty; 
5% kawy.
• Family Company. 
Odzież nowa i używana;  
ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn. 15% zakup 
odzieży używanej; 10% zakup odzieży nowej.
• Zino Centrum Malarskie 
Dulux; ul. Działkowa 2, Strzeniówka; 
10% cały asortyment nie łączy się z innymi 
promocjami.
• „Klasyka” Centrum Mody;  
al. Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% odzież 
damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.
 Family Company. Naturalne 
Kosmetyki; ul. Zielonej Łąki 34, 
Nadarzyn; 8% cały asortyment.
• Artykuły Przemysłowe 
„Pawilon”, ul. Mszczonowska, Nadarzyn.  
• Sklep internetowy: www.
personka.pl; 20% wszystkie produkty z oferty. 
• Sklep 
i n t e r n e t o w y  
z zabawkami; 
www.memoland.
pl; 5% zabawki  
i akcesoria dla dzieci  
z wyłączeniem 
p r o d u k t ó w 
a k t u a l n i e 
promowanych.

Żaneta Wójtowicz - Referat Organizacyjny

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

EDUKACJA: 
• Szkoła Języków Obcych 
„Arkadia”, Pl. Poniatowskiego 34, 
Nadarzyn; 10% język angielski, język 
hiszpański, język francuski, język rosyjski, 
język niemiecki.
• Szkoła Muzyczna „Animato”, 
ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn; 
5% wszystkie zajęcia muzyczne. 
• Przedszkole Niepubliczne 
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68, Rozalin; 
30% wpisowe; 25% 
zajęcia dodatkowe.
• After School 
Club, ul. 
Młodości 2 lok. 7, 
Książenice; 
10% pakiety świetlicowe i opieka na godziny.

• Szkoła Tańca Freestyle Dance 
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 10% 
taniec, fitness, sztuki walki,10% masaż, 10% 
Cross Maraton Nadarzyn.
• Przedszkole 
Niepubliczne
7 Krasnoludków 
al Kasztanowa 
88, Młochów; 
www.7krasnoludkow. 
edu.pl; tel. 517 070 
777; 50% wpisowe; 5% czesne.
• Żłobek Happy, ul. Komorowska 71, 
Nadarzyn; 60% wpisowe; 8% czesne.

• MG www.mg-rolety.pl;. Al. Krakowska 
95, Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy
10 % siatki przeciw owadom, 5 % rolety zewnętrzne 

• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, 
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy wod-
-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie ope-
ratu wodnoprawnego.
•„MIESZKO”, www.mieszkobud.pl,  
ul. Młochowska 50, Rozalin; 5% prace re-
montowo-wykończeniowe, budowa domów, pra-
ce ziemne koparko-ładowarką, 10% alarmy  
i monitoringi. tel. 506907 807
• BEST-SERW uwww.best-serw.pl,  
ul. Młochowska 56, Rozalin; 5% sieci 
komputerowe i serwis oraz dostawa sprzętu 
komputerowego; 10% systemy monitoringu 
oraz systemy alarmowe. Tel. 606 96 26 36
• Widok z nieba, www.widokznieba.pl
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Przemoc 
wobec osób 

niepełnosprawnych
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku 

o rehabilitacji zawodowej i społecz-
nej oraz zatrudnianiu osób niepeł-
nosprawnych definiuje niepełno-
sprawność jako trwałą lub okresową 
niezdolność do wypełniania ról spo-
łecznych z powodu stałego lub długo-
trwałego naruszenia sprawności  orga-
nizmu, w szczególności powodującą 
niezdolność do pracy. Ustawa wpro-
wadza trzy stopnie niepełnosprawno-
ści: znaczny, umiarkowany, oraz lekki. 
W stosunku do dzieci poniżej 16. roku 
życia wydawane jest orzeczenie o nie-
pełnosprawności. 
Osoby z niepełnosprawnością fizycz-

ną to osoby z uszkodzonym narządem 
ruchu lub przewlekłymi schorzeniami 
narządów wewnętrznych natomiast 
niepełnosprawność intelektualna 
oznacza istotne ograniczenia zarów-
no w funkcjonowaniu intelektualnym, 
jak również w zachowaniu przystoso-
wawczym. Charakteryzuje się przede 
wszystkim utrudnieniami w sferze 
percepcyjnej i poznawczej, powodując 
wolniejsze tempo uczenia się i opano-
wywania różnorodnych sprawności 
poznawczych i społecznych. Często 
dochodzi do mylnego utożsamiania 
niepełnosprawności intelektualnej  
z chorobą psychiczną co powoduje, 
że osoby niepełnosprawne intelektu-
alnie są dodatkowo narażone na lęk 
ze strony innych, odrzucenie, agresję 
i przemoc. 
Przemoc zawsze wiąże się z wykorzy-

stywaniem przewagi osoby silniejszej 
nad słabszą. Często aktów przemocy 
dopuszczają się osoby pozostające  
w stosunku nadrzędności na przykład: 
opiekunowie, pracownicy instytucji 
dziennego lub całodobowego poby-
tu, członkowie rodzin - wykorzystując 
przewagę jaką daje im np. więź mate-
rialna, osobista lub uczuciowa. 
Rozpoznanie przemocy wobec osób 

niepełnosprawnych jest bardzo trud-

ne Zarówno dzieci, jak i dorosłe 
osoby niepełnosprawne mają ograni-
czone możliwości by bronić się przed 
przemocą. Nie są zdolni z własnej 
woli przeciwstawić się znęcaniu lub 
poddają się z obawy przed pogor-
szeniem swoich relacji z opiekunem 
lub groźbą utraty dotychczasowych 
warunków życiowych. Dodatkowym 
utrudnieniem są dość skomplikowa-
ne i często niezrozumiałe procedury 
prawne zgłaszania i zawiadamiania  
o aktach przemocy.
Dokładne wskazanie objawów prze-

mocy wobec osób niepełnospraw-
nych, w szczególności dzieci, jest 
trudne ponieważ niektóre z tych ob-
jawów mogą stanowić przejaw samej 
niepełnoprawności. Dlatego bardzo 
ważne jest bliższe poznanie osoby 
niepełnosprawnej, nauczenia się jej 
komunikatów, reakcji , obserwacja za-
chowania. Przemoc fizyczna najczę-
ściej przyjmuje postać zewnętrznych 
obrażeń skóry: takich jak zranienia, 
sińce, oparzenia, obrzęki, złamania. 
W przypadku przemocy psychicznej 
należy zwrócić uwagę na pojawiają-
ce się dolegliwości psychosomatycz-
ne (bóle brzucha i/lub głowy, wy-
mioty) zaburzenia mowy, moczenie  
i zanieczyszczanie się bez powodów 
medycznych. Objawami zaniedba-
nia są: brak higieny, nieodpowiednie 
i nieadekwatne do pory roku ubra-
nie, nieleczone odleżyny, nieleczone 
choroby, izolacja społeczna, objawy 
niedożywienia, pasożyty skóry, za-
niedbany wygląd a u dzieci dodat-
kowo nieadekwatna do wieku waga  
i wzrost, opóźnienie rozwoju fizycz-
nego czy psychomotorycznego. 
Działania podejmowane w przeciw-

działaniu przemocy wobec osób nie-
pełnosprawnych rozpatrywać może-
my w trzech płaszczyznach tj.: 
1.działania interwencyjne – polega-

ją one na uniemożliwieniu dalszego 
krzywdzenia i udzieleniu pierwszej 
pomocy. 
2.działania terapeutyczno- lecznicze 

– zmierzające do zminimalizowania  
i usunięcia doznanych urazów  
i krzywd ( zwrócenie się o pomoc do 
specjalistów).
3.profilaktyka – polegająca m.in. na 

popularyzacji wiedzy o różnych ro-
dzajach niepełnosprawności, prawach 
osób niepełnosprawnych, zjawisku 
przemocy, sposobach rozpoznawania 
i wyrobieniu umiejętności przeciwsta-
wiania się jej.

Ważną rolę w przeciwdziałaniu prze-
mocy wobec osób niepełnospraw-
nych odgrywają przedstawiciele służ-
by zdrowia. Mają oni też obowiązek 
(wynikający z zapisów ustawy o prze-
ciwdziałaniu przemocy w rodzinie)  
podjąć interwencję służącą zatrzyma-
niu przemocy. 
Do zadań ochrony zdrowia należy 

m.in.: 
• udzielenie podstawowej 

pomocy medycznej oraz umiejętne 
przeprowadzenie rozmowy umoż-
liwiającej rozpoznanie przemocy  
i pokierowanie osoby krzywdzonej do 
miejsc, gdzie może uzyskać pomoc. 
• gdy zachodzi podejrzenie 

popełnienia przestępstwa (np. ślady 
ciężkiego uszkodzenia ciała, ślady 
wykorzystania seksualnego, itp.) po-
wiadomienie organów ścigania 
• wydanie zaświadczenia le-

karskiego o doznanych obrażeniach  
i poinformowanie osoby krzywdzo-
nej o miejscach i warunkach wysta-
wienia obdukcji.
Niepełnosprawność, obok wieku, 

płci, orientacji seksualnej i ubóstwa 
jest jednym z kryteriów wykluczenia 
społecznego (pozbawienie możliwo-
ści pełnego uczestniczenia w życiu 
społecznym)  i wykluczenia prawne-
go (m.in. brak dostępu do ochrony  
i pomocy prawnej, brak świadomości 
swoich praw i środków ich ochrony). 
W ochronie przed przemocą waż-
ne jest uznanie, że osoby niepełno-
sprawne mają takie same wolności  
i prawa jak każdy inny człowiek. Oso-
by niepełnosprawne mają więc prawo 
do godności, wolności, równego trak-
towania; mają  prawo do niezależnego, 
samodzielnego i aktywnego życia oraz 
nie mogą podlegać dyskryminacji.

Krystyna Masłowska – Przewodnicząca 
Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-

działania Przemocy w Rodzinie

1. http://www.niebieskalinia.info/
index.php/zadania-sluzb
2. Jaszczak-Kuźmińska D., Mi-

chalska K.Przemoc w rodzinie wobec osób 
starszych i niepełnosprawnych. Poradnik 
dla pracowników pierwszego kontaktu-
,Warszawa 2010
3. Ustawa dnia 27 sierpnia 1997 r. 

o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 
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Fax     22 728 92 47

Nadarzyński Ośrodek Kultury  22 729 89 15 
Gminny Ośrodek Sportu   22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum
    22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”               
w Nadarzynie   22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie  22 729 90 47
Żłobek w Ruścu                               22 724 50 66
Gimnazjum            22 739 96 90;   22 739 98 16
SP Kostowiec   22 729 91 69
SP Młochów     22 729 91 40
SP Nadarzyn   22 729 81 66
SP Rusiec   22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska  22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie  22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie  22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy  22 729 81 65
Przedszkole „Maluch”  22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”  607 615 231
Przedszkole „Jupik”  22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”                       695 743 265
Przedszkole „Bajkowy Lasek”         502 060 022
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi  519 743 727;  22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzy-
szenia „Sternik”                               22 739 70 74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie      502 936 482
Oficyna Informatyczna  22 729 92 81
Fundacja Kultury Informatycznej w Nadarzynie 
    22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie   22 729 89 13
Biblioteka w Młochowie   22 729 90 09

Bank Spółdzielczy Nadarzyn           22 729 81 24
Urzędy Pocztowe: 
05-830 Nadarzyn    22 729 81 18
05-831 Młochów    22 729 91 48
Apteki: 
ul. Błońska 6 B   22 729 88 31
ul. Sitarskich 1    22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a  663 913 821
    22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1                       22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka   22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody):  22 739 57 25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie  22 739 76 20
    22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie  
    22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu       
    22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Kostowcu    22 729 94 37; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
                            22 729 94 37; 517 541 169;
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia  
w Walendowie   22 729 88 80 lub 81

Policja                                             997 
Komisariat Nadarzyn:  22 729 81 77   
Komenda Pow. Pruszków:  22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna    998
Pruszków    22 758 62 52 
    22 758 77 01
OSP Nadarzyn    22 729 81 83
OSP Młochów   22 729 91 99
Straż Gminna                                    22 720 08 67
Pogotowie gazowe  992 
Gazownia Warsz. O/Pruszków  22 758 85 46
Pogotowie energetyczne  991
Pogot. energ. Konstancin Jez.  22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe   999
Pruszków    22 755 52 22
    
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn    22 729 81 28
Młochów    22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach 
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)

Urząd Gminy Nadarzyn  
Sekretariat  22 729 81 85 w. 100, 101
Fax   22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami  22 729 81 93
w. 161,162
Referat Urbanistyki i Architektury 22 729 81 98  w. 151, 
152,153, 
Referat Działalności Gospodarczej  w. 172
Referat Inwestycji     22 739 97 06  w. 126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu              w. 110 - 116
Referat Realizacji Podatków i Opłat    w. 121- 124, 120
Kasa                                            w. 203
Referat ds. funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
               w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji     w. 165,166
Gminny Zespół Oświatowy.                  w. 190,191
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych  w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz 
ochrony informacji niejawnych   w. 197
Samodzielne stanowisko ds. audytu  w. 195
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie  22 739 73 44
                                                                        w. 171
Biuro Rady Gminy  22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:  
Dowody osobiste   22 729 89 14
Ewidencja Ludności                         22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.    22 729 81 73; 
w. 183, 184, 185, 186, 187   tel/fax  22 739 73 20
świadczenia rodzinne                       22 739 97 07   
Przesiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami pracy -
wodociągowe:   503 755 217 
kanalizacji sanitarnej:  22 729 83 20; 516 378 261 
Starostwo Powiatowe: 
Sekretariat     22 738 14 00

  Ważne telefony
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Drodzy Czytelnicy!
Przypominamy, że pod niektórymi artykułami w WN poja-

wiają się kody QR. Dzięki temu, 
przy pomocy bezpłatnej aplikacji na smartfon lub tablet, 

w prosty i szybki sposób
 zostaną Państwo przekierowani do materiałów filmowych 

iTV Nadarzyn.

Zapraszamy także do odwiedzania strony Gminy 
Nadarzyn:  www.nadarzyn.pl

facebook:  Gmina Nadarzyn
Zapraszamy do oglądania 

materiałów filmowych z uroczystości, 
imprez sportowych i kulturalnych w samorządowej telewizji 

iTV Nadarzyn 

Zatrudnimy energiczną, uczciwą Panią do sprzątania po-
mieszczeń Domu Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu. 

praca na 1/2 etatu. Tel. 517 541 169

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie poszukuje pomocy 
do dzieci. Tel. 607 615 231

Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219
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Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie 
ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę 

(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

Pogotowie ogrodnicze: wycinki i formowanie drzew, 
zakładanie trawników sianych i z rolki, koszenie i wer-
tykulacja trawników, strzyżenie żywopłotów, zakładanie 
ogrodów zimowych, sadzenie roślin. Usuwanie zarośli 

z terenów działek. Prace porządkowe. Przyłącza kanaliza-
cyjne (od budynku do studzienki). 

Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.
Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481

Pranie wykładzin, tapicerki Tel. 604 408 618, 22 662 30 20
Opiekunka - doświadczona, dyspozycyjna, wykształ-
cenie pedagogiczne podejmie się opieki nad małym 

dzieckiem (do 3 roku życia) w najbliższej okolicy. 
Referencje. Tel. 730 941 776

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088 

Szkoła Rodzenia ABC Macierzyństwa zaprasza 
rodziców na zajęcia.  

Zapisy tel. 605 45 86 39

Wywóz nieczystości płynnych 
Tel. 503 906 665  SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE

Sprzedam dom 180m2 w centrum Nadarzyna
Tel. 511 289 481

Angielski dla dzieci i młodzieży (szkoła podstawowa, 
gimnazjum, liceum). Młochów, tel. 510 390 693

Student IV roku Politechniki Warszawskiej udzieli tanio 
korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338

Pranie i odkurzanie tapicerki samochodowej i wykładzin. 
Pranie urządzeniem Karcher, odkurzanie urządzeniem 

Rainbow. Tel. 502 337 965

Hurtowania spożywcza w Ruścu zatrudni pracowników 
do działu eksportu, kierowców z kat. B, C

Tel. 604 492 736

Usługi ślusarskie. Spawanie stali zwykłej i nierdzewnej.
Balustrady, schody, ogrodzenia. Tel. 785 063 795

Sprzedam skrzypce 1/4 w bardzo dobrym stanie 
z twardym futerałem. Kontakt tel. 502 041 694

Posprzątam biuro, ewentualnie (raz dwa razy 
w tygodniu) dom. Tel. 501 459 129 

Przedszkole Niepubliczne w Nadarzynie zatrudni nauczyciela. 
Praca zmianowa (5 godzin dziennie). Tel. 509 180 107
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Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie zatrudni ucznia/fryzjerkę, ewentualnie pomoc fryzjerską. 
Tel. 606 132 233
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Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów  Tel. 604 408 618, 22 662 30 20
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Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

Punkt Caritas mieści się
w budynku parafialnym.

Czynny: wtorki 10.00 – 12.00,
czwartki 15.00 – 17.00.

Caritas 
przy Parafii

św. Klemensa 
       w Nadarzynie

Stefania Łęcka - PZ Caritas
Tel. 728 947 323ks. Andrzej Wieczorek

Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

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

Redaguje ks. Andrzej Wieczorek Dziekan Dekanatu Raszyńskiego, Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie 

Z radością informujemy, że  
w sierpniu 2016 Sakrament 
Chrztu przyjęli: Łucja Krylik, Alek-
sander Miernik, Jan Szostak, Elese 
Sofia Mahony, Filip Korycki, Hanna 
Matuszewska, Michał  Krzyżanowski, 
Marta Krzyżanowska, Jan Hernik, Ja-
kub Bartuzi, Alicja Dąbrowska, Ame-
lia Żak.

Sakramentalny Związek Małżeń-
ski w sierpniu 2016 zawarły na-
stępujące osoby:
Jakub Kaja – Angelika Szykuła, 
Rafał Miernik – Iwona Michnowska, 
Witalis Sielewicz – Anna Zawiślak, 

K U L T U R A

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

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

Propozycje:
HOFMANN 
C.: Dziewczy-
na z szyją ży-
rafy
Egzotyczna hi-
storia miłości 
do kenijskiego 
Masaja wcią-
gnęła miliony 
c z y t e l n i k ó w. 
Śledzili losy 

kobiety, która zostawiła osiągnięte  
z trudem wygodne życie w Szwajcarii, 
by podążyć za miłością swojego życia 
do afrykańskiej dziczy. Nowa książ-

Łukasz Anwajler – Anna Fuławka, 
Michał Karwowski – Marlena Pie-
trzykowska, 
Maciej Kazubek – Olga Kruk, 
Paweł Kiliński – Katarzyna Kucharska, 
Marcin Mlekicki – Justyna Piwowarska.

Z przykrością informujemy, że  
w sierpniu 2016 odeszli z naszej 
Parafii: śp. Helena Staniszewska,  
śp. Jan Charzyński, śp. Andrzej Gruzel,  
śp. Ryszard Broda,  śp. Zenon Ziętek, 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z na-
szych rodzin.

ka Corinne Hofmann to inspirująca 
historia silnej kobiety, która potrafi 
czerpać radość z życia i odnosić suk-
cesy. Zaskakująca i motywująca.

DAHL A.: Ciuciubabka
Europol dostaje informację, że po-
zostające w cieniu gangi kontrolują-
ce europejskich żebraków łączą się  
w wielką sieć, skupioną na przemycie 
ludzi. Od kilku tygodni Paul Hjelm 
i jego zespół z OpCopu śledzą po-
dejrzanych o kierowanie tą potężną 
organizacją. Przełom w śledztwie 
będzie dopiero drastycznym począt-
kiem serii tragicznych wydarzeń.

K O S E C K I 
D.: Trening 
rowerowy
D o s k o n a ł y 
poradnik dla 
wszys tk i ch , 
którzy chcą 
się dowie-
dzieć czegoś 
więcej o tak 
wielowymiarowej aktywności sporto-
wej, jaką jest jazda na rowerze. Autor-
ka dokładnie wyjaśnia zależności mię-
dzy własną wydolnością, postępami 
formy i przekraczaniem ograniczeń 
ciała. W czym pomocna jest dieta, jak 
zorganizować i dokładnie zaplano-
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Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt.,śr.,pt. 12.00 -19.00; czw. 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. 12.00 - 19.00; śr. 8.00 -15.00. 

Serdecznie zapraszamy 
na spotkanie 

„Literackiego klubu 
podróżnika”, 
we współpracy 

z Fundacją Edukacji 

Międzykulturowej,

które poprowadzi 

podróżnik Adam Zegiel. 

Tematem spotkania 

będzie Iran. 

Wkrótce następne spotkanie.

Rubrykę redaguje  Ewa Marjańska  Dyrektor Biblioteki 

wać sezon treningowy. To znakomita 
lektura i podpowiedź dla tych, którzy 
dbają o kondycję, zdrowie i osiągnię-
cia sportowe. 

MOYES J.: 
Razem będzie 
lepiej
Jess nie należy 
do kobiet, które 
łatwo się podda-
ją. „Damy sobie 
radę” mogłaby 
mieć wydruko-
wane na koszul-

ce. W niezwykłej podróży bohaterów 
czeka niejeden zakręt, a za nim wzru-
szenia, radości, a nawet szczypta ro-
mansu. Może ich problemy – realne, 
rodem z życia a nie z cukierkowego 
filmu – nie znikną jak za dotknięciem 
czarodziejskiej różdżki, ale… czy to 
znaczy, że należy się poddać?

BECKETT S.: 
Zimne ognie
Misternie skon-
struowany thril-
ler autora „Che-
mii śmierci”. 
Kate to spełnio-
na zawodowo 
londyńska sin-
gielka. Jest jed-
nak bardzo samotna – niedawno roz-
stała się z partnerem, a jej jedynymi 
przyjaciółmi są Lucy i jej mąż. Marzy 
też o dziecku. Wkrótce poznaje przy-
stojnego mężczyznę, z którym jest jej 
coraz lepiej. Gdy zachodzi w ciążę  
i pragnie wyznać mu tę nowinę, on 
nagle znika bez śladu… Okazuje 
się, że jej kochankiem był psychopa-
ta, podający się za psychologa Alexa 
Turnera, który na dodatek porywa jej 
najlepszą przyjaciółkę…

KATZ S.E.: 
Sztuka fermen-
tacji
Praktyczne wska-
zówki z całego 
świata na temat 
procesu kiszenia 
i fermentacji wa-
rzyw, owoców, 

ziaren, mleka, fasoli, mięsa i innych 
produktów. Autor przystępnie wyja-
śnia, jakich błędów podczas kiszenia 
unikać i przygotowuje adeptów sztuki 
fermentacji na wszelkie niespodzian-
ki i trudności, które mogą napotkać, 
oraz radzi, jak można je naprawić  
w trakcie przygotowywania żywności.

A B E R -
CROMBIE J.: 
Ostrze 
Logena Dzie-
więciopalcego, 
cieszącego się 
złą sławą barba-
rzyńcę, opusz-
cza w końcu 
szczęście. Czeka 
go los martwego barbarzyńcy, któ-
ry pozostawi po sobie tylko pieśni  
i równie martwych przyjaciół. Jezal 
dan Luthar, uosobienie egoizmu, 
żywi jedno pragnienie: odnieść zwy-
cięstwo w kręgu szermierczym. Lecz 
zbliża się wojna, a na polach bitew-
nych lodowatej Północy walczy się 
według brutalniejszych zasad niż  
w turnieju. Inkwizytor Glokta, kaleka, 
który stał się oprawcą, nie ucieszyłby 
się z niczego bardziej niż z widoku Je-
zala powracającego do domu w trum-
nie…

D Z I E -
W O Ń S K I 
R.: Irena 
Kwiatkow-
ska i znani 
sprawcy
Por ywa j ąca 
biografia Ire-
ny Kwiatkow-
skiej, jednej  
z najwspanial-

szych i najpopularniejszych polskich 
aktorek wszech czasów. Odtwórczyni 
niezapomnianych ról: Kobiety Pra-
cującej w „Czterdziestolatku”, Zofii 
Jankowskiej w „Wojnie domowej”  
i Makowskiej w „Hallo Szpicbródka, 
czyli ostatni występ króla kasiarzy”. 
W książce opowiadają o niej m.in. 
Piotr Fronczewski, Wojciech Młynar-
ski, Maria Czubaszek, Edward Dzie-
woński i Jan Kobuszewski.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl
 www.nok.pl

Proponuje...
2 października 2016 r., 

godz. 16.00

Jak animować 
samego siebie

Po wakacyjnej przerwie zapraszamy 
na pierwsze w tym sezonie Kino No-
kusiowe. Tym razem mali, a także duzi 
widzowie zobaczą dwie realizowane 
techniką lalkową animacje z udziałem 
aktorów: film z serii „Plastusiowy 
pamiętnik” i odcinek „Pieska w krat-
kę” pt. „Pies w kuchni”. Po projek-
cji zapraszamy na warsztaty animacji 
filmowej, podczas których dowiemy 
się jak animować... ludzi. Zapraszamy 
dzieci i dorosłych. WSTĘP WOLNY!

UWAGA – 9 października 
o godz. 16.00 Kino Nokusiowe 

w świetlicy w Parolach!!!

Dzikie kolory, dźwię-
ki Księżyca i galeria 

sztuki w NOK
Wernisażem Doroty Truszczyńskiej 

oraz koncertem otoczonego legendą 
zespołu Księżyc otwieramy działal-
ność Galerii 51m². Wyjątkowa okazja 
i wyjątkowe wydarzenie, takiej muzyki 
i takiego malarstwa jeszcze u nas nie 
było. Księżyc ma „wyznawców” w kraju  
i za granicą, zarówno wśród słuchaczy, 
którzy pamiętają grupę z początku lat 
dziewięćdziesiątych, jak i wśród melo-
manów, niewiele starszych od samego 
zespołu, a ich ostatnia płyta została 
umieszczona przez wpływowy bry-
tyjski portal muzyczny The Quietus  
w rankingu najlepszych płyt 2015 roku. 

Niezwykłe dźwięki będą towarzyszyć 
niezwykłym obrazom: „koloru nigdy 
za wiele” pisze Dorota Truszczyńska 
na swojej stronie i rzeczywiście potrafi 
dokonać takiego cudu, że nawet naj-
bardziej intensywne, „wściekłe” kolory 
„nie kłócą się” ze sobą.    

Dotychczas wystawy w NOK 
odbywały się okazjonalnie.
 Teraz chcemy organizować 

je w regularny i intencjonalny 
sposób, wernisażom 

będą towarzyszyć koncerty. 

Zapraszamy 8 paździer-
nika na godzinę 18:00 

do siedziby NOK
 
WSTĘP WOLNY!

DOROTA BEATA TRUSZCZYŃSKA
Tak pisze o sobie:
koloru nigdy za wiele 
kolory nie obrażają 
kolory nie kłócą się
kolory mogą żyć wiecznie
artystka z wyboru wykształcenia przeko-
nania; urodzona - Warszawa 18 września 
1965; magister sztuki
absolwentka Wydziału Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Warszawie
dyplom pracowni serigrafii profesora Henry-
ka Chylińskiego
dar losu – chęć tworzenia 
uśmiech losu – syn Amadeusz
dzikie kolory 
ostre kolory 
wściekłe kolory 
moje kolory
Artystka wystawiała m. in. w Londyn 
City Hall The QueenWalk, Londyn Sky-
light activity centre, Nūrtingen (Niemcy),  
w Warszawie (Norblin, Galerie Art Vil-
la, Brama, Flik i Lufcik, w Warszawskim 
Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych).  
1995 otrzymała Nagrodę warszawskiej 
galerii TEST w konkursie GRAFIKA 
MIESIĄCA.
Więcej informacji (i kolorów!) na stronie: 

dorotatruszczynska.pl
KSIĘŻYC:
Zespół działał w latach 1991-96. Po 
długiej przerwie powrócił do grania 
jesienią 2014 koncertem na Festiwalu 
Unsound w Krakowie. 
Związany z wytwórniami Obuh Records 
oraz brytyjską Penultimate Press. Ostatnia 
płyta „Rabbit Eclipse” powstawała m.in. 
w przestrzeni Królikarni. Płyta ta została 

doceniona przez serwis The Quietus, który 
umieścił ją w rankingu najlepszych płyt 2015 
roku. Muzyka Księżyca, oficjalnie określana 
jako psychedelic-ethnic-minimal, bazuje „na 
prostych motywach różnorodnych instrumentów 
klawiszowych i dętych. Te motywy są obsesyj-
nie powtarzane, tak, że początkowo subtelne, 
wręcz eteryczne, z czasem obnażają czający 
się w nich niepokojący nerw... Słuchacz od-
krywa, że znalazł się na tropie wiodącym 
poza świat dźwięków...” 
„Twórczość grupy łączy ducha muzyki daw-
nej i współczesnej. Bez mała średniowieczne 
brzmienie o słowiańskich korzeniach mie-
sza się z estetyką minimalistyczną i ele-
mentami eksperymentów wokalnych XX 
wieku. Alchemiczne zestawienie tych skła-
dowych przynosi w efekcie oryginalną, zapie-
rającą dech muzykę, delikatną i złowiesz-
czą zarazem, zaś surrealistycznie baśniowe 
teksty stanowią esencję piękna i smutku  
z domieszką szaleństwa.”
(Mark Harwood, Penultimate Press, 2013)
Na podstawie:
http://agataharz.wixsite.com/ahaha/projekty
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/
Warszawa/1,30,20275,Koncert-zespolu-
-Ksiezyc--promocja-

Z cyklu Koncerty 
dla dużych i małych

9 października o godz.16.00
zapraszamy na 

Gitarowe wariacje
Wystąpi trio gitarowe w składzie:

Stefan Narojek
Piotr Malicki 

Bogusław Poniatowski
Niewiele jest instrumentów wzbudzających 
emocje podobne do tych, które towarzyszą gi-
tarze. Instrument ten, w różnych odmianach 
obecny jest praktycznie w każdym gatunku 
muzycznym, od muzyki poważnej, poprzez 
etniczną (flamenco!), na rozlicznych formach  
i rodzajach muzyki popularnej kończąc. Pod-
czas koncertu wykonane zostaną kompozycje 
prezentujące wszechstronne możliwości gitary 
-  klasycznej ,elektrycznej, basowej i jazzowej. 
Koncert wypełnią popularne utwory skompono-
wane na ten instrument oraz transkrypcje.

WSTĘP WOLNY
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Szanowni Studenci UTW,
uroczyste wręczenie indeksów odbędzie się 

1 października br. o godz. 18.00, 
podczas Inauguracji Roku Akademickiego 2016/2017 

WYKŁAD OTWIERAJĄCY: Katarzyna Kosieradzka  
- „Poprawa jakości życia i zdrowia dzięki ćwiczeniom serdecznego 

śmiechu w grupie”
Serdecznie zapraszamy!

Wykłady otwarte UTW:
FILOZOFIA: „Stoicyzm. Hedonizm. Epikureizm”

Pracownia Filozoficzna Eureka
10 października br., godz.18.00 (NOK, sala nr 2)

PRAWO: „Prawo spadkowe, cz. I”- Katarzyna Brewińska
13 października br, godz. 17.00 (NOK, sala nr 2)

VADEMECUM KONSTYTUCYJNE
„Czy potrzebna nam zmiana konstytucji”- dr Marcin Bąkiewicz

19 października br. godz. 17.00 (NOK, sala nr 2)

UWAGA Nowe godziny pracy dziekanatu UTW
Dziekanat UTW jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 17.00—20.00

tel. (22) 729-89-15; www.nok.pl, e-mail: katarzyna.akram-nok@o2.pl
siedziba: Nadarzyński Ośrodek Kultury, Plac Poniatowskiego 42

- To masz Teatr -
22 października 2016r. o godz. 18.00

„Podejrzana osoba” komedia w jednym akcie Stanisława Dobrzań-
skiego,  to pierwsze przedstawienie grupy teatralnej To masz Teatr. Premie-
ra odbyła się w styczniu 2016 w Piwnicy na Wójtowskiej w Warszawie.
Sztuka napisana ok. 1872 r., jako krótka forma sceniczna w dobitny sposób ośmiesza-
ła ówczesne sfery mieszczańskie wytykając ich przywary i  obsesje. Chorobliwie zazdrosny  
o swoją młodą żonę pan Florian nie dopuszcza myśli, aby w jakikolwiek sposób mogła go 
zdradzić. Dzięki służącemu i jego tzw. „inteligencji” dochodzi do śmiesznych i pełnych absurdu 
sytuacji. Czyż taki scenariusz nie jest wiecznie aktualny?
Obsada: Joanna, żona Floriana - Małgorzata Jurek; Pan Florian - Maciej Wilk
Ździebko, służący Floriana - Krzysztof  Kwiatkowski; Filip, służący z innego domu - 
Maciej Wilk; Antoni Grzmisławski, narzeczony Marii - Tomasz Traczyński, Maria, 
przyjaciółka Joasi - Katarzyna Traczyńska 
Reżyseria - Tom Sawyer; Przedstawienie trwa 50 min.                     WSTĘP WOLNY

23 października 2016 r.
- o godz. 15.00 

– warsztaty filozoficzne 
dla dzieci 5-7 lat

 Co to znaczy 
„wyciągnąć wniosek”?

 Czyli o myśleniu. 
Prowadzi Agata Kłocińska Lach

Wstęp wolny

 o godz. 16.00 z cyklu 
„Teatrzyk w walizce”

zapraszamy na przedstawienie 

Teatru Tup Tup 
„Ojciec wie najlepiej”, 

które powstało na podstawie 
baśni H.C. Andersena. 

To opowieść o tym, że zawsze warto jest zacho-
wać pogodę ducha. Nie ważne, jak życie potrafi 
dać w kość, w rodzinie należy trzymać się razem 
i wspierać się, a los na pewno się odmieni. In-
teraktywny, pełen humoru spektakl, w którym 
dzieci nie są tylko biernymi widzami. Wraz  
z Ojcem wyruszą w pełną atrakcji podróż.  
W jej trakcie spotkają wiele ciekawych postaci 
oraz nauczą się, że nigdy nie można się pod-
dawać. 
W spektaklu występują aktorzy i lalki. 
Przedstawienie dla dzieci od 2-6 lat. Czas 
trwania 40 minut. 

Wstęp – 5 zł/dziecko

Rubrykę redaguje  Kamila Michalska - Dyrektor NOK

Zabawne z niezwykłym, czyli filmy Kordiana Kądzieli w Kinie Nokowym
W pierwszym po wakacyjnej przerwie, październikowym Kinie Nokowym zobaczymy dwa nagradzane w Polsce i za granicą 

filmy krótkometrażowe. Oba opowiadają o dość hermetycznych światach (larpowców i performerów), lecz robią to w taki 
sposób, że chyba każdy znajdzie w nich coś dla siebie. „Tohle je prostě super!” - pisze HolkaVBotech w komentarzu pod trailerem 
etiudy fabularnej pt. „Larp”. „Byłem na premierze na Falkonie. Jest moc.” - dodaje  Mateusz Hypiak. „Właśnie widziałem na TVP Kultura. 
Bardzo przyjemne przedstawienie zagubienia się w magii wymyślonego świata. Zestawione w kontraście z nieszczerą rzeczywistością, gdzie ludzie zamiast 
udawać elfów - udają, że cię lubią (…) Dobrze poprowadzeni aktorzy, dobrze zmontowane, z wyczuciem i empatią do postaci.” - uzupełnia Karol Leszek. 
Drugim filmem jest nagrodzony na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, przezabawny mo-

kument pt. „Szczękościsk”. „Niezmiernie miło było nam słyszeć wasze salwy śmiechu. Nie możemy doczekać się kolejnych projekcji i waszych 
reakcji.” - można przeczytać na facebookowym fanpagu filmu. 

Po projekcji zapraszamy na spotkanie z reżyserem Kordianem Kądzielą. 
- 7 października (piątek) o godz. 19.00 (siedziba NOK).

KORDIAN KĄDZIELA Reżyser i scenarzysta. Absolwent Reżyserii na Wydziale Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Twórca filmów krótko-
metrażowych takich jak: „Larp”, „Muka!”, czy „Tiwi” nagradzanych na festiwalach w kraju i za granicą.Reżyser spotów reklamowych (m.in.dla Makity, 

3M czy Movember) oraz teledysków (nominowany do Yacha w kategorii Debiut za klip „Monkey, Monkey” grupy Slutocasters).
Źródło: http://polishshorts.pl/pl/rezyser/2270/kordian_kadziela
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Sport szkolny
W dniu 20 września 2016 roku  
w Szkole Podstawowej w Kostowcu  
odbyły się jesienne biegi przełajowe 
dziewcząt i chłopców szkół podsta-
wowych Gminy Nadarzyn.
W kategorii dziewcząt klasyfikacja 
była następująca:
I miejsce - SP Nadarzyn - 23 pkt.
II miejsce - SP Rusiec - 21 pkt.
III miejsce - SP Kostowiec - 16 pkt.
IV miejsce - SP Młochów - 6 pkt.
W kategorii chłopców:
I miejsce - SP Rusiec - 22 pkt.
II miejsce - SP Nadarzyn -16 pkt i SP 
Kostowiec - 16 pkt.
III miejsce - SP Młochów - 9 pkt.
Klasyfikacja generalna:
I miejsce - SP Rusiec - 43 pkt.
II miejsce - SP Nadarzyn - 39 pkt.
III miejsce - SP Kostowiec - 29 pkt.
IV miejsce - SP Mochów - 15 pkt.

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu

 Judo

Orły z Ruśca
Już drugi rok działa sekcja judo, Lu-

dowego Klubu Sportowego „Orzeł” 
Nadarzyn w Szkole Podstawowej  
w Ruścu. Sekcja liczy około 20 za-
wodników i zawodniczek, którzy tre-
nują pod okiem jednego z najbardziej 
doświadczonych i utytułowanych tre-
nerów w polskim judo, pana Mirosła-
wa Błachnio. 

Największą bolączką sekcji jest brak 
wytrwałości adeptów w systematycz-
nym uprawianiu tej pięknej dyscypli-
ny sportu. Tymczasem na poznanie 
podstawowych technik judo potrzeba 
w zależności od częstotliwości zajęć  
i wieku dziecka, od 3 do 5 lat. Każdy 
kto miał krótszy kontakt z judo nie 
może mówić, że judo zna. 

Pomimo krótkiego stażu trenin-
gowego, nasi zawodnicy próbowali 
z powodzeniem swoich sił w zawo-
dach organizowanych dla tej grupy 
wiekowej. Na turnieju klubowym 
w Nowej Iwicznej w marcu 2016 
roku nasi zawodnicy wywalczyli dwa 
pierwsze, jedno drugie i jedno pią-
te miejsce. W kwietniu dwóch naj-
starszych zawodników naszej sekcji  
z rocznika 2005 wzięło udział w War-
szawskiej Olimpiadzie Młodzieży.  
24 kwietnia 2016 reprezentacja nasze-
go klubu wystartowała w mocno ob-
sadzonych Otwartych Mistrzostwach 
Klubu „Kata” Pruszków, gdzie jeden 
z zawodników wywalczył pierwsze 
miejsce, jeden piąte i kolejny siódme. 
Pomimo, że na tym etapie szkolenia 
nie nastawiamy się na rywalizację 
sportową, treningi przynoszą efekty 
i zawodnicy potrafią wygrywać z ró-
wieśnikami z innych klubów. W zgru-

powaniu letnim dofinansowanym 
przez LKS „Orzeł” zorganizowanym 
wspólnie z reprezentantami Kadry 
Wojewódzkiej Młodzików i Junio-
rów Młodszych wzięło udział trzech 
zawodników naszej sekcji. Solidnie 
przepracowany obóz, gdzie treningi 
odbywały się dwa lub trzy razy dzien-
nie, przyniesie z pewnością efekty  
w postaci wygranych walk na turnie-
jach w sezonie jesiennym.

Szerokim echem odbił się także 
pokaz judo zorganizowany przez 
zawodników sekcji judo z Ruśca,  
w którym uczestniczyła jako gość 
honorowy reprezentantka naszego 
kraju na Igrzyska Olimpijskie w Rio 
de Janeiro 2016 Pani Arleta Podolak. 
Nasza mistrzyni była pod wrażeniem  
i komplementowała umiejętności 
techniczne młodych zawodników  
z LKS „Orzeł” Nadarzyn. Arleta czę-
sto uczestniczy w podobnych impre-
zach promujących judo, ale rzadko 
zdarza jej się oglądać tak młodych 
adeptów wykonujących poprawnie 
wykonywane pod względem tech-
nicznym rzuty.

Większą cześć treningów judo  
w Ruścu, stanowią ćwiczenia ogólno-
rozwojowe z elementami gimnastyki  
i akrobatyki, doskonalące koordy-
nację i sprawność ruchową. Dzięki 
temu  rodzice zawodników już po kil-
ku miesiącach treningów widzą dużą  
poprawę sprawności ruchowej swo-
ich pociech. Co przekłada się na lep-
sze oceny z wychowania fizycznego 
i awans w hierarchii klasowej wśród 
rówieśników. Coraz więcej czasu po-
święcamy także na naukę technik judo 
zarówno w parterze jak i w stójce.

W grupie z Ruśca znajduje się kil-
ka perełek, które z czasem mogą 
wyrosnąć na dobrych zawodników, 
pod warunkiem, że zarówno oni jak 
i ich rodzice zdecydują się poświęcić 
więcej czasu i uwagi treningom judo  
w myśl starej maksymy że „trening 
czyni mistrza”. 

Zapisy i informacje: 609 036 616
Zajęcia SP Rusiec śr., pt. godz.16.00

Mirosław Błachnio
 Trener LKS „Orzeł” Nadarzyn

Sport w Gminie 
Nadarzyn

Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzy-
nie zaprasza do odwiedzenia swojej stro-
ny internetowej: www.gos.nadarzyn.pl .  

Wychodząc naprzeciw potrzebom 
mieszkańców naszej społeczności chcie-
libyśmy, żeby strona GOS prezentowała 
i informowała o wszystkich  imprezach 
sportowo – rekreacyjnych odbywających 
się na terenie Gminy Nadarzyn. 

A dzieje się bardzo wiele. Tylko  
w trzech pierwszych tygodniach wrze-
śnia obiekty Gminnego Ośrodka Sportu 
były miejscem organizacji 22 meczów, 
zawodów, turniejów i dużych imprez 
rekreacyjno – sportowych o masowym 
charakterze.

Mamy nadzieję ,że przy Państwa wspar-
ciu uda nam się ożywić nie tylko stronę, 
ale i tak już bogate życie sportowe naszej 
Gminy. Zachęcamy do współpracy i cze-
kamy na ciekawe inicjatywy.

Dariusz Zwoliński - Dyrektor GOS
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 - MMA/sporty 
walki

 GLKS
- tenis stołowy

17 września br., na zaproszenie 
Dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 1  
w Pruszkowie, nadarzyńscy Wojow-
nicy dali przekrojowy pokaz Miesza-
nych Sztuk Walki na festynie „Po-
żegnanie Lata, Powitanie Jesieni”. 
Dziękujemy za zaproszenie.

Piotr Kurkus -Trener 

Ekstraklasa
GLKS Scania Nadarzyn na począt-

ku września rozegrał trzy spotkania  
w ramach Polskiej Ekstraklasy Tenisa 
Stołowego Kobiet. Mocno odmło-
dzona drużyna w składzie: Klaudia 
Kusińska, Marta Smętek (występo-
wała już w Nadarzynie w latach 2004-
2005) oraz młodziutka Białorusinka 
Daria Trigolos wygrały dwa spotkania 
wyjazdowe z: KS Bronowianką Kra-
ków (3-0) i AZS UMSC Lublin (3-1)  
i doznały porażki we własnej hali  
z ekipą AZS AJD Częstochowa (1-3).
Kolejne spotkanie dziewczęta rozegrają we 
własnej hali z ekipą AZS UE Wrocław 
w piątek 30 września o godzinie 17.00  
w hali GOS przy ulicy Żółwińskiej 41.

I liga kobiet – grupa północna
Młody zespół rezerw prowadzony 

przez trenera Piotra Napiórkowskiego 

występujący w I lidze kobiet odniósł 
dwa zwycięstwa pokonując: 6-4 na wy-
jeździe ekipę KU AZS PWSIP ME-
TAL-TECHNIK Łomżę oraz u siebie 
9-1 zespół MKS EMDEK Bydgoszcz.

Wojewódzkie Turnieje 
Klasyfikacyjne

W turniejach wojewódzkich stanowią-
cych eliminacje do Grand Prix Polski  
w kategoriach młodzieżowych nasi mło-
dzi pingpongiści odnieśli kilka znaczą-
cych wyników:
I WTK juniorek i juniorów wygrała 

Paulina Draniak (GLKS), w tych samych 
zawodach Weronika Bożek była IV tak 
jak jej brat Patryk Bożek w juniorach.
W I WTK młodzików trzecie miej-

sce zajął Maksymilian Nawarski,  
a w kadetach to samo miejsce wywalczył 
Tomasz Trzaskowski. W tym samym 
turnieju 5 miejsce zdobył Filip Kostecki.                  

 
Dariusz Zwoliński

- piłka nożna
Najmłodsi „ligowcy”

Wraz z końcem wakacji treningi 
wznowiła najmłodsza grupa piłka-
rzy naszego klubu Orlik 2007-2008. 
Drużyna prowadzona przez ostatni 
rok przez trenera Filipa Bączkowskie-
go przygotowywała się do debiutu  
w rozgrywkach Mazowieckiego Związ-
ku Piłki Nożnej. Podczas przerwy letniej 
po rezygnacji trenera grupę chłopców 
przejął Adrian Zabłocki (osoba związa-
na przez ostanie dwa lata z grupą naborową  
w Ruścu, zawodnik GLKS Nadarzyn -red.). 
Zaledwie kilka treningów wystarczyło 
aby chłopcy doskonale się zrozumieli 
i debiutując w rozgrywkach pokona-
li rówieśników z Legionu Pruszków 
14:4! Kolejne spotkanie to remis w Ła-
zach z miejscowa Akademia Piłkarska 
Lolek 3:3. Natomiast ostatni weekend 
przyniósł spektakularne zwycięstwo 
chłopców 15:0 z UKS Teresin! Obec-
nie kadra zespołu liczy aż 28 chłopców. 
Frekwencja jest zadowalająca, wyniki 
fantastyczne, a radość z gry najmłod-
szych piłkarzy nie do opisania. Sukcesy 
drużyny to nie tylko zasługa piłkarzy  
i trenerów ale także całego klubu 
który zapewnia świetne warunki do 
treningu, a przede wszystkim jest to 
zasługa wyrozumiałych i zawsze po-
mocnych rodziców. W imieniu zawod-
ników, rodziców i trenerów zapraszamy 1 
października o godzinie 14:30 na kolejny 
mecz ligowy przy ul. Sitarskich 4! Łączy 
nas piłka, a liczy się sport i dobra zabawa.

Adrian Zabłocki

Fot. arch.GLKS
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„Gramy, spełniamy nasze 
marzenia, wygrywamy, 
spełniamy nasze sny.”

- jak w piosence.
 Kiedyś w szkole mieliśmy napisać 
wypracowanie na temat naszych 
marzeń. Napisałam wtedy, że 
chciałabym zostać siatkarką, grać 
w I lidze i reprezentacji. Wszystko 
się spełniło. Kolejnym moim 
celem był(jest?) wyjazd na igrzyska 
olimpijskie. Może powinnam więc 
napisać jeszcze jedno wypracowanie? 
Dostałam wtedy ocenę bardzo dobrą. 
Jednak najlepszą ocenę wystawi mi 
życie.
Szanowni Państwo!

Coś się kończy, coś się zaczyna, ale 
w moim przypadku sportowa pasja 
trwa. Chciałabym krótko podzielić 
się z  Państwem, tym co zawsze  
w mojej głowie się „kołatało”.

 Moja kariera sportowa rozpoczęła 
się, gdy miałam… dwa latka 
(fot.poniżej). Pierwsze kroki na 

parkiecie stawiałam pod okiem 
trenerki Ireny Smereka czyli swojej 
mamy. Wtedy nie wiedziałam, 
że jest to początek mojej kariery,  
z pewnością początek jakiejś 
wybranej drogi. Można powiedzieć, 
że historia kołem się toczy - podobnie 
bowiem obecnie moje córki wykazują 
zainteresowanie sportem i są pod 
bacznym moim okiem, lecz „czy 

to będzie sport?” pozostawimy im  
z mężem do własnego wyboru. 

Moim pierwszym klubem 
był grudziądzki klub sportowy 
„Olimpia” Grudziądz, potem 
kolejno:  „Wisła „Kraków, „Nafta” 
Piła i „Pałac” Bydgoszcz. Swoją 
karierę kontynuowałam w Perle 
Złotokłos, a zakończyłam w GLKS 
Nadarzyn (29 sierpnia 2016 r.).

Spędziłam w sumie 17 lat na 
parkietach I-ligowych oraz 6 lat 
w II-lidze. W reprezentacji Polski 
rozegrałam 128 meczów. Mogę 
powiedzieć, że moje życie „siatkówką 
się toczy”. 

Najpierw 6 lat trenowałam pod 
okiem mamy, potem pierwsze sukcesy 
osiągnęłam  w „Wiśle” Kraków, gdzie  
zdobyłam pierwszy srebrny medal 
Mistrzostw Polski (1992 r.) grając 
na pozycji rozgrywającej. Interesowała 
mnie także piłka plażowa i tam także 
pojawiły się sukcesy, dwukrotne 
MP (1998 r. Szałe k. Kalisza, 1999 r. 
Mrągowo) oraz Vice MP (2000 r. Mielno) 
i Puchar Polski (2000 r. Pieczyska).  
W Mistrzostwach Europy na plaży 
wraz z Izabelą Rutkowską zajęłyśmy 
17 miejsce (24-28.05.2000 r.).  
Z „Naftą’ Piła awansowałam do I 
ligi serii „A”. W „ Pałacu”  były dwa 
srebrne medale (2001r., 2005 r.), brązowy 
medal (2002 r.), dwa Puchary Polski 
(sezon 2001/2002 i 2004/2005) oraz III 
miejsce w Pucharze Top Teams (2002 r).  

W Bydgoszczy podjęłam decyzję  
o zmianie pozycji na boisku. Kiedy 
zmieniły się przepisy (2000 r.) i została 
wprowadzona pozycja „libero” ze 
względu na swoje predyspozycje 
fizyczne, postanowiłam spróbować 
swych sił grając na boisku z tyłu  
w  obronie i przyjęciu. 

Moim pierwszym trenerem kadry 
makroregionu pomorskiego był pan 
Andrzej Korpet, grałam wówczas na 
pozycji rozgrywającej. 

Gra w reprezentacji Polski zawsze 
była moim marzeniem… i wydawało 
się, że jest ono poza moim zasięgiem.  
Jednak w 2001 roku spełniło się 
ono. Do reprezentacji seniorek 
zaprosili mnie trenerzy: pan Zbigniew 
Krzyżanowski i Stanisław Majkowski. 
Zadebiutowałam na pozycji libero, 
a trener Krzyżanowski po meczu 
z Rumunią powiedział „Jestem pełen 
uznania dla Dominiki Smereki. Był to 
jej reprezentacyjny debiut w tak ważnym 
meczu. Z roli Libero wywiązała się bez 
zastrzeżeń. Debiut marzenie”. 

W 2001 r. na ME byłyśmy „szóste”. 
W 2002 r. wraz z reprezentacją  
awansowałam do Mistrzostw Świata 
(był to pierwszy historyczny awans 
Polek do MŚ po 23 latach - Polki 
grały na MŚ w 1974 r.), a w 2004 r. po 
raz pierwszy w historii wystąpiłyśmy  
w cyklu turniejów Grand Prix. 
Najwyżej w swojej karierze cenię 
sobie złoty medal zdobyty pod 

 Dominika Leśniewicz 
- zakończenie kariery Mistrzyni

Fot. Mistrzynie Europy 2003 r. Z koleżankami z drużyny, z lewej Agata Mróz - Olszewska,  
z prawej Dorota Świeniewicz.
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wodzą Andrzeja Niemczyka 
na Mistrzostwach Europy  
z reprezentacją Polski w 2003 r.  
w Ankarze - 28 września. 

Były nagrody i wyróżnienia:  
- 1997 r. nagroda w plebiscycie na 
najpopularniejszego sportowca  
i trenera roku województwa pilskiego 
(V miejsce). 
- 2000 r. III miejsce w rankingu PZPS  
w Siatkówce Plażowej Kobiet
- 2003 r. V miejsce w plebiscycie 
na najpopularniejszego sportowca 
województwa bydgoskiego, 
- 2004 r. I miejsce wśród 10 
najpopularniejszych sportowców 
rankingu Gazety Pomorskiej!

Mój numer klubowy  
i reprezentacyjny to 13 (tego też dnia 
urodziłam się). Mój pseudonim boiskowy 
to - „Domino”. Grałam na pozycji 
rozgrywającej i libero. Moimi talizmanami 
szczęścia zawsze były słonie.

 Uważam, że moja przygoda  
z siatkówką rozpoczęła się dzięki 
mojej Mamie. Dziękuję Ci za to!!! 
Miałam ogromne szczęcie i dzisiaj 
jakbym miała powiedzieć kilka 
słów do najmłodszych zawodników  
z pewnością powiedziałabym: „Nie 
będzie łatwo, ale warto! Będą 
sukcesy, ale i porażki. Pamiętajcie 
też, że sam talent i wiara Waszych 

 - piłka siatkowa

rodziców - nie wystarczy - 
tak naprawdę od Was zależy 
kim będziecie i czy marzenia 
się spełnią! Sport wymaga 
poświecenia, nie można się 
poddawać, ale tez trzeba pamiętać 
o rzeczach ważnych jakimi 
powinny być dla Was: Rodzina 
i nauka. To wszystko wydarzy 
się  pod warunkiem, że lubicie 
i kochacie to co robicie. Życzę 
Wam aby siatkówka była dla Was 
pasją, waszym hobby, sposobem 
na spędzanie czasu wolnego  
i żebyście mogli powiedzieć tak jak 
ja - Lubię to, co robię! Zapraszam 
na boiska, trzymam kciuki 
za spełnione Wasze marzenia  
i gorąco Wam kibicuję.”

Wszystkim dziękuję za lata 
spędzone na parkiecie, nie mówię 
żegnam, lecz do zobaczenia. 
Dziękuje dziewczynom, trenerom 
i kibicom za to, że przyjęli moje 
zaproszenie i mogliśmy wspólnie  
spotkać się w Nadarzynie na 
moim zakończeniu. Dziękuję 
gminie i klubowi GLKS Nadarzyn, 
że nadal mogę realizować swoją 
życiową pasję!

Dominika Leśniewicz
(fot. archiwum autorki)

Turniej rozstawieniowy 
do ligi młodziczek

Młodziczki GLKS Nadarzyn zajęły III 
miejsce w swojej grupie eliminacyjnej  
drugiego dnia turnieju rozstawienio-
wego do ligi młodziczek 2016/2017, 
który został rozegrany w Nadarzy-
nie w hali GOS. Nadarzynianki, które 
były najmłodszą ekipą zawodów uległy 
0-2: NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki  
i UKS MS Warszawa oraz pokonały 2-1 
zespół UKS Trójka Kobyłka. Tym sa-
mym podopieczne trenera Krzemińskie-
go rozpoczną rozgrywki w tym sezonie 
od III Mazowieckiej Ligi Młodziczek. 
Warto przypomnieć, że GLKS 2 Nada-
rzyn (drugi zespół młodziczek) swój 
start rozpocznie w nowym sezonie od 
ligi VII.
Kilka słów co do występu naszym mło-

dych siatkarek w niedzielnym turnie-
ju. Widziałem co prawda dwa ostatnie 
spotkania (pierwszy mecz ponoć im nie 

wyszedł). I zrobiły one na mnie bardzo 
pozytywne wrażenie. Postęp jaki doko-
nał się w grze tych młodych dziewcząt 
jest widoczny „gołym okiem”. Bardzo 
dobra i rozsądna  gra na rozegraniu Ga-
brysi Dębowskiej, niezawodna w ataku, 
przyjęciu i zagrywce młodziutka Kinga 
Wrońska, skuteczne w ataku Natalia Mo-
krzycka i Iga Grzywa, niezła w dograniu 
i przyjęciu druga „młoda” czyli Julka 
Brzeczkowska na libero, bardzo skutecz-
na w polu zagrywki Milena Malinowska, 
spokojna i dojrzała gra Martyny Tadzik 
popisująca się świetnym zasięgiem i co 
raz mocniejszym atakiem oraz bardzo 
aktywna w obronie i na siatce postawa 
mało doświadczonej Wiktorii Nawroc-
kiej, a wszystko to okraszone walką, za-
angażowaniem i ogromną walecznością. 
Po prostu bajka! Jest oczywiście mnó-
stwo rzeczy do poprawiania, udoskona-
lenia, czy nauki, jak choćby skuteczność 
i systematyczność zagrywki, ale kieru-
nek jaki przyjęła cała grupa młodziczek 
wspaniale im rokuje na przyszłość. 
Tak trzymać !

I Mazowiecka Liga Kadetek
Zapraszamy na mecze kadetek wystę-
pujące w najwyższej mazowieckiej lidze 
w tej kategorii wiekowej i stanowiące 
najmłodszą ekipę w tych rozgrywkach. 
Zapraszamy na spotkania w ramach I ligi 
kadetek i II ligi juniorek rozgrywanych  
w hali GOS przy ulicy Żółwińskiej 41:
2.10., godz.11:00 z UKS Esperanto 
W-wa (I kadetek);
17.10.,19:30 z MOS Wola W-wa  
(II juniorek);
24.10.,19:30 z MOS Wola W-wa  
(I kadetek)
26.10.,19:00 z Iskra Legionowo  
(II juniorek);
30.10., 12:00:00 z SMS W-wa (I kadetek)
3.11., 19:30 z ASTO Piaseczno  
(II juniorek);
6.11.,12:00 z Nike Ostrołęka(I kadetek);
9.11., 19:00 z LTS Legionovia (I kadetek);
14.11., 19:30 ze Sparta W-wa (I kadetek)
16.11., 19:00 z Atena W-wa (I kadetek)
23.11., 19:00 z Mazovia W-wa (II juniorek)

Dariusz Zwoliński - trener 

Podczas pożegnania 29 sierpnia 2016 r. 
hala sportowa w Nadarzynie.
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 - piłka koszykowa III Memoriał Koszykówki 
im. Daniela Kołakowskiego i Filipa Wojcieszaka 

Materiał filmowy z Memoriału 
na iTVNadarzyn

W niedzielę 18 września br. za-
kończył się trzydniowy seniorski 
turniej piłki koszykowej, czyli III 
Memoriał  Daniela Kołakowskie-
go i Filipa Wojcieszaka. Zawody, 
które w zamiarze organizatorów 
oraz kolegów z drużyny są hołdem 
złożonym dwójce młodych, zmar-
łych tragicznie, sportowców dla, 
których koszykówka była pasją  
i wielką sportową przygodą rozegra-
no w hali GOS przy ulicy Sitarskich 4.
 W tym roku zespół GLKS Nada-
rzyn okazał się mało gościnny  

i w dobrym stylu sięgnął po I miej-
sce pokonując w finale ekipę Legii 
Warszawa 2. Trzecie miejsce przypa-
dło zawodnikom Hutnika Warszawa,  
a IV lokatę zajęła drużyna ze stołecznej 
Ochoty. Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju uznano Przemka Kuźkowa, a kró-
lem strzelców został Jakub Chadaj. Obaj   
koszykarze to młodzi utalentowani  
17-sto letni zawodnicy GLKS Nadarzyn.

Nadarzyńska drużyna z trenerem Jackiem Gembalem.

Fot. arch.GLKS
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Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41)
 1.   Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.

2.  Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godziny do uzgodnienia.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.

Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim
tel./fax (22) 739 90 18, e-mail: malinowski@nadarzyn.pl lub osobiście od poniedziałku do piątku.

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
1.   Ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez M. Herczyka, tel. 500 018 452.
2.    Szkoła Szermierki Japońskiej -Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu: treningi wtorki i czwartki w godz. 18.30 -20.00. 
Kontakt i zapisy: Rafał Sałapski tel. 608 343 369. 
3. W wakacje: korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 5 x w tygodniu do 

uzgodnienia). Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345
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NOK w obiektywie

Koncert Laura Palmer Cover Story Dzieciom

- 18.09.2016 r.

UCIEC WOJNIE... 

 - spotkanie z Czeczenką Zargan Nasordinovą 

i Anną Kaszubską, 17.09.2016 r.

III Memoriał Koszykówki im. D. Kołakowskiego i F. WojcieszakaSport


