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Wiadomości Nadarzyńskie

Szanowni Państwo,

listopad był kolejnym pracowitym 
i pełnym wyzwań miesiącem. Zgod-
nie z obowiązującym Gminę termi-
nem Projekt Uchwały Budżetowej 
na rok 2020 został złożony celem 
zaopiniowania do Regionalnej Izby 
Obrachunkowej. Projekt budżetu, 
nad którym pracowaliśmy od mie-
siąca z referatem finansów, radnymi, 
sołtysami, szefami poszczególnych 
referatów i jednostek organizacyj-
nych Urzędu Gminy, a także przed-
stawicielami działających na terenie 
naszej gminy stowarzyszeń i funda-
cji jest wypadkową potrzeb do moż-
liwości. Choć jest to dobry, żeby nie 
powiedzieć optymistyczny budżet 
to jednak z niepokojem będziemy 
patrzyli na kolejne lata. Niestety  
w sposób niezwykle szybki rosną 
bieżące obciążenia naszego samo-
rządu spowodowane zmniejszają-
cymi się wpływami z PIT, niedo-
szacowaną wysokością subwencji 
na oświatę, podwyżkami cen komu-
nikacji, mediów, wzrostem cen wy-
nagrodzeń oraz kosztów materiałów 
i robocizny w trakcie realizacji in-
westycji. Powoduje to, że rosną nam 
koszty związane z utrzymaniem ko-
munikacji publicznej, ośrodków kul-
tury, szkół, przedszkoli i żłobka, hal 
i boisk sportowych, utrzymaniem 
porządku na ścieżkach, ulicach, 
terenach rekreacyjnych, opłatą za 
oświetlenie uliczne oraz budynków 
użyteczności publicznej, a maleją 
niestety możliwości inwestycyjne. 
Mamy nadzieję, że podjęte przez nas 
w 2019 roku działania związane ze 
zwiększeniem wpływów do budżetu 
choćby od środków transportowych 
działających na naszym terenie firm 
samochodowych zaowocują tym, 
iż nasza gmina nie odczuje tak jak 
duża część samorządów finanso-
wych decyzji rządu. Na dokładne 
omówienie poszczególnych części  
i elementów budżetu 2020 przyjdzie 
czas kiedy zostanie on pozytywnie 
zaopiniowany przez RIO i uchwalo-
ny przez Radę Gminy.

Plan prowizorium budżetowego 
jest następujący: dochody szaco-
wane na kwotę 144 190 000, 00 zł 
wydatki szacowane na kwotę 137 
377 612, 00 zł (z tego tylko 17 914 
233.34 na inwestycje) nadwyżka  
w budżecie na kwotę 6 812 388, 00 
zł przeznaczona jest na spłatę wcze-
śniej zaciągniętych kredytów i po-
życzek

Udział w wydatkach: oświa-
ta – ponad 43 mln zł; programy 
socjalne, rodzina - prawie 24 mln 

zł; inwestycje - prawie 18 mln zł; 
administracja - prawie 14 mln zł; 
janosikowe - ponad 10 mln zł; 
gospodarka komunalna - ponad  
7 mln zł; transport i łączność ponad 
6 mln zł; kultura fizyczna i sport- 
prawie 4 mln zł; kultura ponad  
3 mln zł; bezpieczeństwo prawie  
3 mln zł, reszta wydatków przezna-
czona jest m.in. na rolnictwo, ochro-
nę środowiska, ochronę przeciwpo-
żarową, gospodarkę mieszkaniową, 
działania planistyczne, meliorację, 
działalność usługową, rezerwę bu-
dżetową, filię wydziału komunikacji 
starostwa powiatowego w Urzędzie 
Gminy w Nadarzynie, współpra-
cę z jednostkami samorządowymi  
i rządowymi. Planowane zadłużenie 
gminy na koniec 2020 wyniesie ok 
43 mln złotych czyli niecałe 30 % 
wartości budżetu gminy.

„Takie będą Rzeczypospolite, ja-
kie ich młodzieży chowanie” Jan 
Zamoyski, cytat z „Statuta Ordy-
nacyi Zamoyskiej.” Minęły wie-
ki, a myśl nic ze swojej świeżości  
i mądrości nie straciła. Piszę to po-
nieważ w ostatnich dniach miałem 
przyjemność spotkać się z wielo-
ma młodymi ludźmi z terenu naszej 
Gminy i szkół Gminy Nadarzyn. 
Przyjemność albowiem widziałem 
pasje, społeczną aktywność, realiza-
cję śmiałych pomysłów, radość, en-
tuzjazm, chęć zmieniania na lepsze 
otaczającego Nas świata, ogromną 
potrzebę działania na rzecz innych 
i wreszcie pracę, czasami ciężką 
pracę. Ta młodość nadchodzi, nie-
cierpliwa, czasami ocierająca się  
o bunt, ale chcąca działać, wkła-
dająca w to działanie całe, wiel-
kie serducho i potrafiąca na suk-
ces ciężko pracować! A sukcesów 
nasza nadarzyńska młodzież ma 
bez liku: od sportowych, nauko-
wych, po artystyczne. Co ważne 
podejmują oni wraz ze swoimi 
opiekunami szereg działań, pro-
ekologicznych oraz prospołecz-
nych. Harcerze, Pro-aktywni, Mło-
dzieżowa Rada Gminy, uczestnicy 
projektów proekologicznych typu 
Easy Zero Waste, wolontariusze 
różnych akcji, uczestnicy kół na-
ukowych, to się po prostu dzieje !!!! 
Brawo WY! Tak trzymać.

I znowu muszę posłużyć się cyta-
tem; Benjamin Franklin powiedział: 
„Nie starzeje się ten, kto nie ma na 
to czasu.” W głowę zachodzę skąd 
on znał nadarzyńskich seniorów. 14 
listopada obchodziliśmy Dzień Se-
niora. W naszej gminie uroczyście 
celebrowaliśmy go dwa dni póź-

niej w świetlicy NOK w Parolach. 
Były występy artystyczne seniorów, 
recital Jerzego Filara, przedstawie-
nie przez Radę Seniorów Gminy 
Nadarzyn dotychczasowych działań 
i planów na 2020 rok oraz słodki po-
częstunek przygotowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich w Parolach. 
Korzystając z okazji jeszcze raz 
składając życzenia, przede wszyst-
kim pragnę podziękować naszym 
Seniorom działającym w NOK, 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku, Bi-
bliotece Publicznej w Nadarzynie, 
Radzie Seniorów i Stowarzyszeniu 
Rady Seniorów, że „chce Wam się 
chcieć”. Dziękuję za Wasz entu-
zjazm, radość życia, ciepły uśmiech, 
życiową mądrość oraz ogromne za-
angażowanie w działania na rzecz 
lokalnej społeczności. Swoją posta-
wą udowadniacie, że wiek to tylko 
liczby Moi drodzy szykujcie formę, 
w 2020 roku będzie się działo – do 
Nadarzyna nadciąga „srebrne” tsu-
nami.

20 listopada natomiast było świę-
to pracownika socjalnego – z tej 
okazji dzień wcześniej spotkaliśmy 
się z pracownikami i współpracow-
nikami GOPS Nadarzyn, aby po-
dziękować za ich ciężką pracę, która 
z takim zaangażowaniem wykonują. 
Więcej o święcie na str. 8 WN

Ważną kwestią, którą poruszyła 
lokalna społeczność było potrącenie 
dzikiego zwierzęcia. 21 listopada  
w godzinach popołudniowych do 
Straży Gminnej wpłynęło zawia-
domienie o potrąconym dziku. Po-
nieważ dyżurny nie dysponował 
patrolem powiadomił Policję i we-
zwał firmę, z którą Gmina Nada-
rzyn ma podpisaną umowę na 
zaopiekowanie się rannymi zwie-
rzętami (w tym wolno żyjącymi). 
Do jej obowiązków należy odło-
wienie zwierzaka i odstawienie 
do odpowiedniego weterynarza, 
który podejmuje decyzję o lecze-
niu lub w drastycznym przypadku  
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I n w e s t y c j e

Projekt pn. „Parkuj i Jedź” 

Zaprojektowanie i budowa parkingu w ramach projek-
tu Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn realizowana  

w ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczysz-
czeń powietrza, Poddziałania 4.3.2 Mobilność miejska  

w ramach ZIT, Typu projektów:  
Rozwój zrównoważonej multimodalnej 

 mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’  
Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Mazowieckiego 2014-2020

Projekt pn. „Budowa sieci 
dróg rowerowych  

w Gminie Nadarzyn  
w ramach ZIT - kolejny etap”

o jego uśpieniu. Jeśli zwierzę jest  
w stanie agonalnym, firma zawiada-
mia koło łowieckie, które dokonuje 
„odstrzału” w celu skrócenia agonii 
śmiertelnie rannego zwierzęcia. Do 
zadań firmy należy także utylizacja 
padłych na terenie gminy zwierząt. 
Niestety Policja dokonała zmiany 
dyspozycji wezwania. Przekiero-
wała jadącego do dzika na Prusz-
kowskiej przedstawiciela firmy  
w inne miejsce w gminie do inne-
go, rannego, leśnego zwierzaka. Do 
dzika wezwano leśniczego, ponie-

waż jak twierdził patrol locha zbie-
gła w pola. Chciałbym zaznaczyć, 
że Gmina Nadarzyn poprzez Straż 
Gminną, podpisane umowy z firmą 
do odławiania i przewozu zwierząt 
oraz weterynarzami stara się za-
pewnić w takim przypadku właści-
wą opiekę. Więcej o postepowaniu  
w takim przypadku na str. 17 WN.      

W naszej gminie ze środków sa-
morządowych i coraz częściej tak-
że dzięki stale zwiększającej się 
liczbie wolontariuszy staramy się 
zapewniać zwierzakom godziwą, 

profesjonalną opiekę i pomoc. War-
to dodać, że w ramach „sztabu kry-
zysowego” przeszkoleni pracowni-
cy Urzędu Gminy Nadarzyn pełnią 
całodobowe dyżury telefoniczne.  
W sytuacjach zagrożenia życia  
i mienia, klęsk żywiołowych, maso-
wych wypadków komunikacyjnych 
itp. koordynują działania służb na 
terenie gminy, organizując m.in. 
działania pomocowe. Są oni dyspo-
nowani wyłącznie przez Państwową 
Straż Pożarną lub szefa Powiatowe-
go Sztabu Kryzysowego.

Dariusz Zwoliński
Wójt Gminy Nadarzyn

Zamontrowano profile konstrukcji dachu, w nabliż-
szych dniach rozpocznie się montaż oszklenia. Wyko-
nano większość prac brukarskich.

Zakończono prace związane z zagospodarowaniem 
terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury  
w Strzeniówce, jak również budowę boiska wielofunk-
cyjnego w Wolicy oraz flowparku w Starej Wsi.

Walendów - trwają prace, na początku grudnia wyko-
nawca planuje układanie masy bitumicznej. 

Nadarzyn - uzyskano pozwolenię na budowę.Teren zo-
stał przekazany wykonawcy.

Młochów – Krakowiany - trwaja prace związane  
z przygotowaniem nawierzchni przed położeniem masy 
bitumicznej.

Stara Wieś - odcinek - Grodziska, Jemiołowa, Głogo-
wa, Brwinowska i Pieczarkowa – wykonawca przygoto-
wuje inwestycję do odbioru.

Urzut ul. Promyka - ścieżka rowerowa jest już wyko-
nana, obecnie realizowane są prace związane z odtworze-
niem nawierzchni jezdni. Na ul. Promyka zostanie wybu-
dowanych łącznie 6 progów zwalniających.

Zagospodarowanie 
 terenów zielonych
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Referat Inwestycji

W dniu 25 listopada odbyła się IV 
Sesja Rady Seniorów. Po otwarciu 
Sesji przez przewodniczącą Annę 
Szabat głos zabrał Wójt Gminy 
Nadarzyn Dariusz Zwoliński, który 
podkreślił uznanie dla aktywności 
prowadzonej przez radę oraz Sto-
warzyszenie Seniorów Gminym. 
Podczas sesji przekazano informa-
cje o realizowanych projektach dla 
seniorów Gminy Nadarzyn z fundu-
szy gminnych i pozyskanych z ze-
wnątrz.  Sprawozdanie z realizacji 
projektu „Seniorzy tańczą i uczą się 
na Pastewniku” oraz projektu „Zro-
zumieć starość”, które na wniosek 

Podczas sesji Rady Powiatu Pruszkowskiego, która 
odbyła się 19 listopada podjęto decyzję o dofinan-
sowaniu funkcjonowania linii autobusowej Nada-
rzyn-Pruszków, o co Gmina Nadarzyn od dawna 
intensywnie zabiegała. Powiat zdecydował się do-
finansować ją kwotą 15 tys. zł w tym roku budże-
towym. W 2019 roku planowany całkowity koszt 
utrzymania linii wynosi przeszło 300 tys. zł. 

Decyzja Rady jest kolejnym efektem dobrej współ-
pracy między Gminą Nadarzyn, a Zarządem Powiatu 
Pruszkowskiego.

red.

Rady Seniorów zostały zrealizowa-
ne przez Fundację Zaczyn zrefero-
wała Krystyna Drezińska. Informa-
cje z działalności Stowarzyszenia 
Seniorów Gminy Nadarzyn przed-
stawił Andrzej Tarachulski. Na sesję 
zaproszeni byli także goście - reali-
zatorzy projektu „Cztery pory roku 
z Seniorem”: Caritas przy parafii  
w Nadarzynie reprezentowała Stefa-
nia Łęcka, Gminny Ośrodek Pomo-
cy Społecznej Krystyna Masłowska  
a Gminne Ognisko Dziecięco-Mło-
dzieżowe Agata Sierputowska. Na 
ręce przewodniczącej przekazane 
zostały materiały informacyjne do-

tyczące przeciwdziałania przemocy 
i uzależnieniom. Gościem specjal-
nym IV Sesji Rady Seniorów była 
Katarzyna Wiśniewska – dyrek-
tor Zespołu Ośrodków Wsparcia  
w Piastowie, która zaprezentowała 
ofertę Ośrodka Interwencji Kryzy-
sowej i Specjalistycznego Ośrod-
ka  Wsparcia dla ofiar przemocy  
w rodzinie. Radni obejrzeli również 
spot „Historia pewnego słowa” oraz 
„Kopiuj, wklej. Pokaż mi ten lepszy 
świat” zrealizowany m.in.przez spe-
cjalistów z ZOW w Piastowie.

red.

IV Sesja Rady Seniorów

Starostowo Powiatowe w Pruszkowie rozpoczęło pra-
ce związane z remontem nawierzchni ul. Młochowskiej  
w Rozalinie. Rada Gminy dofinansowała to zadanie  
w kwocie 120 tys. Remont zakłada położenie nowej na-
kładki na odcinku od ul. Rzewuskiej do ul. Przemysło-
wej. Prowadzimy rozmowy żeby wydłużyć ten odcinek 
do ul. Grzybowej.

Wójt Gminy Nadarzyn zawnioskował do Starosty 
Powiatu Pruszkowskiego Pana Krzysztofa Rymuzy  
o zwiększenie bezpieczeństwa na przejściach dla pie-
szych zlokalizowanych na drogach powiatowych znaj-
dujących się na terenie Gminy Nadarzyn. Chodzi mię-
dzy innymi o wybudowanie wyniesionego przejścia na 
ul. Nad Utratą w Walendowie – przy ul. Stawowej, oraz  
o zamontowanie w tym miejscu wzbudzeniowej sygnali-
zacji świetlnej. Zgłoszona została także konieczność do-
świetlenia na przejściach przy ul. Mszczonowskiej (nowe 
przejście przy sklepie Rossmann, oraz przejście przy ul. 
Kościuszki). Natomiast przy ul. Pruszkowskiej koniecz-
ne jest przeniesienie sygnalizatora nad jezdnię tak aby 
autobus stojący w zatoce nie zasłaniał sygnalizacji dla 
kierujących poruszających się z Pruszkowa. 

Zakończył się również remont nawierzchni bitumicznej 
odcinków dróg gminnych ul. Brzozowej w Kajetanach  
i ul. Długiej w Wolicy.

Zakończono budowę kolejnego odcinka kanalizacji  
w Rozalinie obejmującą ulicę Młochowską (odcinek), 
Chmielną, Żytnią, Jagodową, Uroczą (odcinek), Migda-
łową, Przemysłowa (odcinek). Inwestycja została zgłosz-
na do PINB w celu uzyskania pozwolenia na użytkowa-
nie

Wspólnie z burmistrzem Grodziska Mazowieckie-
go Grzegorzem Benedykcińskim pracujemy nad połą-
czeniem ścieżek rowerowych na granicy gmin. Chodzi  
o skrzyżowanie ul. Promyka oraz ul. Krańcowej w Urzu-
cie i alei Olszowej w Książenicach. 

Zgodnie z informacją przekazaną przez Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich 28 listopada na ul. Błońską 
wraca znak ograniczający tonaż. Tym samym znacząco 
zmaleje liczba samochodów ciężarowych na tej ulicy. 
Dodatkowo będziemy wnioskować do MZDW o możli-
wość wybudowania sygnalizacji świetlnej wzbudzenio-
wej na przejściu przy ul. Planowej. Jest to przejście dla 
pieszych wraz ze ścieżką rowerową często uczęszczane 
przez licealistów. Ostatnio miał tam miejsce wypadek 
dlatego uważamy, że konieczne jest zwiększenie bezpie-
czeństwa pieszych.ul. Brzozowa w Kajetanach

Drogi

Kanalizacja
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Na terenie naszej gminy ja-
kość powietrza monitoruje pięć 
czujników smogu i zanieczysz-
czeń. Znajdują się na budyn-
kach: LO w Nadarzynie, UG  
w Nadarzynie, SP w Ruścu, 
SP w Kostowcu i SP w Woli 
Krakowiańskiej. Wyniki moż-
na odczytać bezpośrednio – na 
wyświetlaczach umieszczo-
nych na budynkach, na stro-
nie dostawcy: https://panel.
syngeos.pl/sensor/pm10 oraz  
w nowej zakładce na stronie 
UG Nadarzyn: https://www.
nadarzyn.pl/580,syngeos

Przypominamy o konieczności wymiany do końca 2022 r. 
pozaklasowych kotłów, tzw. kopciuchów 

Samorząd Województwa Mazowieckiego przypomina, że na obszarze województwa 
mazowieckiego od 11 listopada 2017 r. obowiązuje uchwała antysmogowa –  

uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 162/17 z dnia 24 października 2017r.  
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego  
(Dz. Urz. Woj. Maz. 27.10.2017 r. poz. 9600), zgodnie z którą na wymianę 

 pozaklasowych kotłów pozostało 3,5 roku (do końca 2022). 

Dla wielu osób może być zasko-
czeniem fakt, że powietrze na ulicy 
miasta o średnim natężeniu ruchu 
drogowego może być czystsze niż 
powietrze w naszym domu. O jako-
ści powietrza, którym oddychamy,  
a także o działaniach antysmo-
gowych wójt naszej gminy Da-
riusz Zwoliński rozmawiał  
z Januszem Łuczakiem (fot. po-
niżej), prezesem firmy zajmującej 

się produkcją filtrów powietrza. 
Jeden z czterech oddziałów (po-
zostałe są w Gdańsku, Poznaniu  

Jakość powietrza sprawdzisz na stronie Urzędu Gminy

Zachęcamy do korzystania z systemu i monitorowania jakości powietrza

i Sosnowcu) światowej klasy lide-
ra w dziedzinie produkcji filtrów 
powietrza mieści się w Starej Wsi. 
Jego wyroby – choć droższe – jako 
nieliczne spełniają wyśrubowane 
normy jakości oraz środowiska: EN 
ISO:16890, PN-EN 14001, PN-EN 
9001. Inż. Janusz Łuczak, absol-
went Wyższej Szkoły Morskiej w 
Gdyni, był jednym z pionierów pol-
skiej techniki filtracyjnej, od 1983 

roku pro-
wadzi firmę 
za jmującą 
się produk-
cją filtrów 
powietrza. 
W p r o w a -
dzająca in-
nowacyjne 
rozwiązania 
firma jako 
p i e r w s z a  
w naszej 
gminie ener-
gię czerpie 
ze źródeł od-

nawialnych – farmy fotowoltaicznej. 
Celem spotkania roboczego była 
rozmowa na temat jakości powie-

trza, ekologicznych rozwiązań dla 
biznesu oraz możliwości współpra-
cy.

Wielu z nas nawet 90% swojego 
czasu spędza w pomieszczeniach 
zamkniętych. Przebywamy w do-
mach, biurach, szkołach, samocho-
dach, podczas zakupów w sklepach 
i galeriach handlowych, kinach, 
teatrach, siłowniach i halach spor-
towych. Wiele uwagi poświęcamy 
jakości powietrza na zewnątrz zapo-
minając, że najwięcej czasu spędza-
my w budynkach. To czym w nich 
oddychamy znacząco wpływa na 
nasze zdrowie.

Na jakość powietrza w pomiesz-
czeniach wpływa wiele czynników 
od gotowania poprzez przykładowo 
maszyny pracujące w pomieszcze-
niach, wykorzystane materiały, licz-
bę osób i ich działania, szczelność 
okien, po jakość i wydajność insta-
lacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej. 
Z badań przeprowadzonych przez 
lidera w dziedzinie produkcji filtrów 
powietrza wynika, że na 232 badane 
obiekty 91 miało powietrze gorszej 
jakości od warunków panujących na 
zewnątrz. 

red.

Wchodzisz do budynku – załóż maskę antysmogową!
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Grudzień to jeden z piękniejszych 
miesięcy w roku. Przychodzi w nim 
do nas święty Mikołaj, z prezenta-
mi. Później są Święta Bożego Na-
rodzenia, czas, kiedy można trochę 
odetchnąć od pracy i poświęcić się 
spotkaniom w rodzinnym gronie.  
I na koniec Sylwester. Spośród tych 
dni, należy wskazać jeszcze jeden 
szczególny umiejscowiony właśnie  
w grudniu, a konkretnie Między-
narodowy Dzień Osób z Niepeł-
nosprawnościami. Ustanowiony 
przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 
w 1992 roku, obchodzony jest każ-
dego roku 3 grudnia. Trzeba mieć 
świadomość jak ważnym elemen-
tem naszego życia jest przybliże-
nie społeczeństwu problemów osób  
z niepełnosprawnościami, a przede 
wszystkim pomoc we włączeniu 
tej grupy w społeczne życie. Myślę, 
że nie minę się z prawdą, pisząc, 
że około 15% naszego społeczeń-
stwa to właśnie osoby z różnego 
rodzajami niepełnosprawnościami.  
Chcąc w aktywny sposób świę-
tować te wydarzenie i jedno-
cześnie realizować swoją misję 
#Barierołamacza. Od kilku lat 
w tym kwartale roku, spotykam 
się w szkołach i przedszkolach  
z uczniami i kadrą nauczycielską. 
Tym sposobem chcę pomóc zrozu-
mieć świat osób z niepełnospraw-
nościami. W myśl polskiego przy-
słowia „czym skorupka za młodu 
nasiąknie, tym na starość trąca” 
staram się docierać szczególnie do 
dzieci i młodzieży, by uwrażliwiać 
ich na niesienie pomocy, wsparcie  
i integracje społeczną. Takie spo-
tkania nieco konfrontują uczniów 
z niepełnosprawnością, co w moim 
zamyśle uwrażliwia i głęboko do-
ciera do świadomości. Na tyle, by 
kiedy już dorosną i będą architek-
tami, projektantami, pracodawcami 
etc, mogli z większym entuzjazmem 
ogarniać całe społeczeństwo i ich 
potrzeby, bez wyjątków. W związ-
ku z zakresem zadań pełnionych  
w gminie, w tym roku ze szczegól-
nym zaangażowaniem, postaram się 
spotkać z nadarzyńskimi uczniami. 
Mam nadzieje, że wyniosą z tego 
cenną lekcję na kolejne lata swoje-
go życia.

W warsztatach ,,Zrozumieć sta-
rość” wzięli udział uczniowie klas 
1 nadarzyńskiego LO. Warsztaty 
prowadzone przez Fundację Za-
czyn. Współorganizatorem była 

LO Nadarzyn - projekt „Zrozumieć starość”
Rada Seniorów Gminy Nadarzyn. 
Uczniowie wykonywali zadania  
w kombinezonie geriatrycznym, 
który symulował zmysły osoby 
starszej o 40-50 lat. Kombinezon 

osłabia wzrok, słuch, zakres ru-
chów w stawach, ogranicza czucie.

Celem warsztatów jest uwrażli-
wienie na potrzeby osób starszych 
oraz większe zrozumienie wobec 
seniorów.

red.

#barierołamacz

Artur Świercz  
osoba z niepełnosprawnością  

od urodzenia
Radny Powiatu 

 Pruszkowskiego
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21 listopada obchodzony jest 
Dzień Pracownika Socjalnego 
ustanowiony, by szczególnie do-
cenić osoby zatrudnione w szero-
ko rozumianym obszarze pomocy 
społecznej, czyli m.in. asystentów 
rodziny, koordynatorów rodzinnej 
pieczy zastępczej, pracowników do-
mów pomocy społecznej, ośrodków 
wsparcia, placówek opiekuńczo – 
wychowawczych, osób zatrudnio-
nych na stanowiskach urzędniczych 
jak również pracowników organiza-
cji pozarządowych. 

Wójt Gminy Nadarzyn osobi-
ście złożył życzenia Pracownikom 
i Współpracownikom Gminne-
go Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nadarzynie podczas spotkania  
w UG Nadarzyn z okazji Dnia Pra-
cownika Socjalnego (fot. na okładce). 

Wszystkim osobom pracującym 
w pomocy społecznej dziękujemy 
za oddanie, serce niesione w służbie 
drugiemu człowiekowi i życzymy 
satysfakcji z pracy oraz wszelkiej 
pomyślności. 

W GOPS Nadarzyn jest 17 etato-
wych pracowników. Kierownikiem 
jednostki jest Krystyna Masłowska. 
Poniżej prezentujemy kilka danych 
dotyczących funkcjonowania Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej.

red.

W dniu 20 listopada 2019 roku  
w gościnnych progach Szkoły Pod-
stawowej im. Witolda Doroszew-
skiego w Nadarzynie odbyła się 
akcja edukacyjna w ramach ŚWIA-
TOWEGO DNIA RZUCANIA PA-
LENIA.

Światowy Dzień Rzucania Pale-
nia Tytoniu przypada zawsze w trze-
ci czwartek listopada.

W Polsce obchodzony jest od 
1991 roku. Pomysł akcji narodził 
się w Stanach Zjednoczonych z ini-
cjatywy dziennikarza Lynna Smi-
tha, który w 1974 roku zaapelował 
do czytelników swojej gazety, aby 
przez jeden dzień nie palili papiero-
sów. 

W efekcie, aż 150 tysięcy ludzi 
spróbowało przez jedną dobę wy-
trzymać bez palenia. Zachęcone 
powodzeniem akcji Amerykań-
skie Towarzystwo Walki z Rakiem 

Pracownik socjalny to nie tylko zawód, to misja, to nieszablonowe podej-
ście do rodzin i szukanie nowych dróg. Nasza praca to wyzwania, odpowie-
dzialność, a często niebezpieczeństwo. Świadomość, że dzięki naszym dzia-
łaniom ktoś staje na nogi czy zmienia swoje życie, daje nam dużą satysfakcję 
i dodaje wiary w to, co czynimy. 

Niesienie pomocy wymaga odpowiedniej wiedzy, doświadczenia, a przede 
wszystkim szczególnych kompetencji – wrażliwości, empatii, szacunku, zro-
zumienia dla drugiego człowieka, jego potrzeb i problemów. Te wyjątkowe ce-
chy charakteryzują pracowników socjalnych, na co dzień być może niewidocz-
nych, ale pracujących z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem. Nierzadko 
na swojej drodze napotykamy wiele trudności, ale nie poddajemy się, walczy-
my o tych, którym pomagamy tak, by zmniejszać ich poczucie bezradności  
w pokonywaniu przeciwności losu. 

Z okazji Święta Pracownika Socjalnego w sali konferencyjnej Urzędu 
Gminy odbyło się spotkanie, które uświetnili swoją obecnością: Dariusz 
Zwoliński - Wójt Gminy Nadarzyn, Janusz Rajkowski z-ca Wójta Gminy, 
pani Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy, Tomasz Muchalski - koordynator 
ds. inwestycji, Anna Szabat – przewodnicząca Rady Seniorów, Stefania Łęc-
ka – prezes Caritas, Agata Sierputowska – dyrektor GODM „Tęcza” wraz 
z Pracownikami, Beata Fedorko – dyrektor Biblioteki Publicznej, Andrzej 
Pietrzak z-ca przewodniczącej Rady Gminy, Teresa Czerniawska i Justyna 
Kusio z Biura Rady oraz Grażyna Witkowska i Monika Stefańska. 

Kadra Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymała wiele wspaniałych życzeń, 
podziękowań, ciepłych słów i piękne kwiaty.  

Za Państwa obecność, docenianie  
na co dzień naszej pracy, 

 dotychczasową współpracę  
i okazywane wsparcie serdecznie dziękujemy!

Krystyna Masłowska oraz Kadra GOPS

PRACOWNIK SOCJALNY
ZAWÓD TRUDNY I POTRZEBNY

Czasami wystarcza jeden promień słońca…
jedno miłe słowo…
jedno ciepłe spojrzenie…
wyciągnięta dłoń…
jedno pozdrowienie…
jeden uśmiech…
Potrzeba tak mało, by uszczęśliwić tych,którzy znajdują się obok nas

Johann Wolfgang von Goethe

uznało trzeci czwartek listopada za 
Dzień Rzucania Palenia. Przypomi-
nano, że palenie tytoniu powoduje 
różne choroby przewlekłe, w tym 
choroby serca, ślepotę, miażdżycę, 
choroby płuc i zaburzenia płodno-
ści. Tytoń wypalany w dowolnej 
formie jest przyczyną 90% wszyst-
kich nowotworów płuc oraz istot-
nym czynnikiem ryzyka udarów  
i śmiertelnych ataków serca. 

Spotkanie informacyjne w ramach 
VII Nadarzyńskich Dni Profilaktyki 
i Zdrowego Stylu Życia w Szkole 
Podstawowej w Nadarzynie skie-
rowane było do  uczniów klas VII 
i VIII. 

Prelekcję pt. Profilaktyka raka 
płuc poprowadziła Pani Małgorzata 
Stelmach z Fundacji MSD dla Zdro-
wia Kobiet. Działanie zostało zreali-
zowane  z inicjatywy pani Agniesz-
ki Kuźmińskiej – Członka Zarządu 
Starostwa Powiatu Pruszkowskiego 
we współpracy z Powiatową Sta-
cją Sanitarno- Epidemiologiczną  
w Pruszkowie, którą reprezentowała 
pani Agnieszka Macieja

.
Serdecznie dziękujemy!

Krystyna Masłowska 
pełnomocnik Wójta  

ds. uzależnień

Światowy Dzień 
 Rzucania Palenia
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Wspólne świętowanie 101. roczni-
cy Odzyskania Niepodległości przez 
Polskę mieszkańcy Gminy Nada-
rzyn rozpoczęli od uroczystej Mszy 
św. w nadarzyńskim kościele pw. 
św. Klemensa w intencji Ojczyzny. 
Po eucharystii z okolicznościowym 
programem artystycznym wystą-
piły dzieci ze Szkoły Podstawowej  
w Kostowcu i Woli Krakowiańskiej. 
Następnie wszyscy zebrani pod 
przewodnictwem Orkiestry OSP 
Nadarzyn przemaszerowali na Plac 
Poniatowskiego gdzie pod krzy-
żem z popiersiem Marszałka Józefa 
Piłsudskiego odbył się dalszy ciąg 
uroczystości. Delegacje władz sa-
morządowych, organizacji i insty-
tucji działających na terenie Gminy 
Nadarzyn, placówek oświatowych 
złożyli wiązanki pod Krzyżem. 
(trzeba dodać, iż mieszkańcy naszej 
Gminy od wielu lat spotykają się  
w tym miejscu na obchodach naj-
ważniejszych uroczystości pań-
stwowych. Popiersie Marszałka 
zostało umieszczone na krzyżu  
w okresie międzywojennym)   Po-

11  l i sto p a d a  Ś w i ęto  
O d z ys ka n i a  N i e p o d l e g ł oś c i

nadto przedstawiciele samorządu 
złożyli kwiaty w dwóch innych 
Miejscach Pamięci znajdujących się 
na nadarzyńskim rynku – przy obe-

lisku upamiętniającym walczących 
o wolność w latach 1914 -  920 oraz 
pod Dębami Pamięci ku czci za-
mordowanych w Katyniu i Twerze  

w latach czter-
dziestych. Po  
u r o c z y s t o ś c i  
w sali widowi-
skowej Nada-
r z y ń s k i e g o 
Ośrodka Kultury 
odbył się pokaz 
fi lmu–„Orlęta 
Lwowskie -  za-
pomniani boha-
terowie”

Na zmarznię-
tych czekała cie-
pła grochówka. 

Oprawę muzyczną tegorocz-
nych obchodów przygotowała jak 
nasza Orkiestra OSP Nadarzyn.  
Z krótką scenką rekonstrukcyjną  
z rozbrajania oddziałów niemiec-
kich w 1918 r. wystąpiła Grupa 
„Tradycyjny Oddział C. i K. Regi-
mentu Artylerii Fortecznej No. 2 ba-
rona Edwarda von Beschi - Twierdza 
Kraków”, która też zaprezentowała 
eskpozycję replik broni z tamte-
go okresu i umożliwiła wszystkim 
chętnym trenażer pchnięć bagnetem. 
Ponadto uczennice i nauczycielki  
z nadarzyńskiego LO w strojach 
z epoki  - jako sufrażystki z hasła-
mi m.in. „Głosowanie powszechne 
jest dopiero wówczas jak kobiety 
głosują”,  „Przyszłość nasza w na-
szych rękach”, czy „ Głosowanie 
powszechne dla kobiet”, przypo-
mniały o  101 rocznicy uzyska-
nia praw wyborczych przez Polki.  
O kobietach „Matkach Niepodle-

głości” – które odegrały dużą rolę w 
walkach i tworzeniu niepodległego 
państwa polskiego opowiedział tak-
że w okolicznościowym wystąpie-
niu dyrektor LO Nadarzyn Leszek 
Skrzypczak.

Po uroczystości Mieszkańcy mo-
gli obejrzeć nowy wóz bojowy OSP 
Nadarzyn, który strażacy zaprezen-
towali na nadarzyńskim rynku.

W ramach obchodów i przygoto-
wania do nich w placówkach oświa-
towych na terenie całej gminy od-
były się uroczyste akademie, a także 
zajęcia, na których dzieci i młodzież 
poznawali symbole narodowe, ich 
znaczenie i historię.  

red. 
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Przez ostatnie 100 lat najczęściej 
przywoływaliśmy Ojców niepodle-
głości, żołnierzy Legionów, żołnie-
rzy Błękitnej Armii, harcerzy i wie-
lu bohaterów walk o wolną Polskę. 
W tę 101 rocznicę należy wreszcie 
powiedzieć o kobietach, o Matkach 
Niepodległości. Ich praca dla odzy-
skania i umacniania Polski niepod-
ległej miała niemniejsze znaczenie. 

Od 1914 r. były kurierkami, wy-
wiadowczyniami, sanitariuszkami. 
Ale też, podając się za mężczyzn, 
szły na pierwszą linię frontu z ka-
rabinami w ręku. W Oddziale Wy-
wiadowczym I Brygady Legionów 
Polskich służyło 46 kobiet, z tego: 
20 z nich zostało odznaczonych od-
znaką I Brygady „Za Wierną Służ-
bę”, 7 otrzymało Krzyż Virtuti Mili-
tari, 17 – Krzyż Walecznych. Wiosną 
1915 władze austriackie rozwiązały 
Oddziały Wywiadowcze I Brygady 
i zakończyły udział kobiet w służbie 
frontowej. Mimo to, kobiety znajdo-
wały się w Legionach, przybiera-
jąc męskie pseudonimy i ubierając 
męski mundur. Pod męskimi na-
zwiskami walczyły m.in. Kazimiera 
Niklewska (Kazimierz Wiklewski), 
Maria Wołoszyńska (Alfred Woło-
szyński), Ludwika Daszkiewicz (Sta-
nisław Kepisz), Maria Błaszczyk 
(Tadeusz Zalewski), Zofia Plewiń-
ska (Leszek Pomianowski), Zofia 
Trzcińska (Zygmunt Tarło). Wanda 
Gertz od lutego 1916 r. służyła jako 
Kazimierz Żuchowicz w 5 baterii 
1. pułku artylerii Legionów, a na-
stępnie w 2. baterii haubic. Służbę 
wojskową zakończyła ze stopniem 
majora. Tylko w strukturach Pol-
skiej Organizacji Wojskowej służyło 
859 kobiet. Były to ochotniczki. Wy-
wiadowczynie, kurierki, instruktorki  
i sanitariuszki. Wypróbowane  
w boju. To kobiety stworzy-
ły najlepszą siatkę wywiadow-
czo-agenturalną na Wscho-
dzie. To krakowskie działaczki  

z Ligi Kobiet Galicji i Śląska jako 
pierwsze zaapelowała o zorganizo-
wanie pomocy wojskowej dla „Or-
ląt Lwowskich”. A gdy decyzje się 
przeciągały, to Leopoldyna Stawec-
ka w 1918 r. założyła w Krakowie 
kobiecy oddział, złożony głównie 
ze studentek Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego i wyruszyła na pomoc 
obrońcom Lwowa, gdzie dołączyła 
do organizacji major Aleksandry 
Zagórskiej, przekształconej później 
w Ochotniczą Legię Kobiet. Legio-
nistki stanowiły m.in. obsługę dział 
i karabinów maszynowych w 4 puł-
ku ciężkiej artylerii. Łącznie pod-
czas obrony Lwowa walczyło około 
400 kobiet ochotniczek. Szczególną 
uwagę należy zwrócić właśnie na 
oddziały Ochotniczej Legii Kobiet. 
Była to pierwsza regularna, ko-
bieca formacja w Wojsku Polskim.  
W latach 1918-1922 przewinęło się 
przez nią kilka tysięcy kobiet. Już  
w grudniu 2018 roku wojskowe 
władze ustaliły, że legionistki będą 
składać przysięgę, mieszkać w ko-
szarach, otrzymywać żołd, broń 
i mundury. Kobiety stają się regu-
larnymi żołnierzami Wojska Pol-
skiego. Pierwsze polskie żołnierki 
broniły Lwowa, Wilna, Warszawy. 
Zgodnie z przyjętym regulaminem 
m.in. nie mogły palić papierosów.

Nieocenioną rolę na froncie 
pierwszej wojny światowej odegra-
ła nasza noblistka Maria Skłodow-
ska-Curie. Uzyskała uprawnienia 
kierowcy samochodów ciężarowych 
i zorganizowała pierwsze ruchome 
ambulatorium prześwietleń, mogą-
ce działać w warunkach polowych. 
Rozpoczęło ono działanie jeszcze 
w sierpniu 1914 roku, obsługując 
różne szpitale przyfrontowe. Ogó-
łem Maria Skłodowska-Curie wy-
posażyła w aparaturę rentgenowską 
aż 20 takich frontowych ambula-
toriów rentgenowskich, w których 
zbadano ponad milion rannych. 

Ogrom pracy i to z narażeniem ży-
cia przez choroby i epidemie wyko-
nały kobiety organizując pomoc dla 
ofiar wielkiej wojny, a szczególnie 
dzieci – wygłodzonych, bez dachu 
nad głową, osieroconych. Tylko 
Polsko - Amerykański Komitet Po-
mocy Dzieciom (w ramach pomocy 
Amerykańskiego Wydziału Ratun-
kowego H. Hoovera) dokarmiał 
miesięcznie około 1,3 mln dzieci. 
Wiele żeńskich zgromadzeń zakon-
nych organizowało taką pomoc  
i prowadziło ochronki i zakłady 
opiekuńcze dla dzieci. Dużą rolę 
odegrały w tym zgromadzenia bez-
habitowe, których założycielem był 
ojciec Honorat Koźmiński. 

Odrodzone państwo polskie mocą 
„Dekretu o ordynacji wyborczej do 
Sejmu Ustawodawczego” z 28 li-
stopada 1918 r. przyznało prawa 
wyborcze czynne i bierne wszystkim 
swoim obywatelom, bez względu na 
płeć. Pierwsze wybory w niepodle-
głej Polsce odbyły się 26 stycznia 
1919 r. Wśród tych, którzy 100 lat 
temu, 10 lutego 1919 roku zasie-
dli na Wiejskiej, w wolnym Sejmie 
II Rzeczypospolitej, po raz pierwszy 
w historii Polski , było osiem kobiet 
parlamentarzystek. Reprezentowały 
niemal wszystkie partie polityczne, 
od socjalistów po narodową de-
mokrację. Najmłodsza z nich Zofia 
Moczydłowska była nauczycielką, 
a jednocześnie działaczką chrze-
ścijańskiego Narodowego Zjedno-
czenia Ludowego. Anna Piasecka  
i Franciszka Wilczkowiakowa po-
chodziły z Wielkopolski i reprezen-
towały chrześcijańsko-demokratycz-
ną Narodową Partię Robotniczą. 
Zofia Sokolnicka i Gabriela Balic-
ka-Iwanowska to przedstawicielki 
endecji, a Irena Kosmowska i Ja-
dwiga Dziubińska były z lewico-
wego PSL Wyzwolenie. Socjalistów 
reprezentowała Zofia Moraczewska 
raz Justyna Budzińska - Tylicka.  
W całym okresie II Rzeczpospolitej 
49 mandatów (poselskich lub sena-
torskich) sprawowanych było przez 
kobiety. To niewiele, niemniej jed-
nak ich rola jest nie do przecenienia, 
jako pionierek w pracy parlamen-
tarnej i w służbie państwowej. Niech 
mottem podkreślającym znaczenie 
kobiet dla naszej niepodległości 
będą słowa Zofii Lipowicz oficera w 
lwowskiej Ochotniczej Legii Kobiet: 
„Polką jestem, dla Czynu idę”.

„(...) O kobietach, Matkach Niepodległości”:  
z wystąpienia Leszka Skrzypczaka dyrektora LO Nadarzyn
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Nasze Stowarzyszenie ma już 10 lat. Przez ten czas 
nabraliśmy setek doświadczeń, pokonaliśmy wiele barier 
dzięki oddanym rodzinom, przyjaciołom, darczyńcom, 
wolontariuszom oraz instytucjom wrażliwym na potrze-
by naszych podopiecznych.

5 października, w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury 
mieliśmy okazję świętować wspólnie stowarzyszeniowe 
urodziny. Przybyło mnóstwo ważnych gości, którzy ob-
darzyli nas ciepłymi słowami, życzeniami, deklaracjami 
dalszego wsparcia. Radosne spotkanie pozwoliło nam 
odwdzięczyć się ww. za ich dobro, poświęcony czas, 
przekazane środki.

Krystyna, Ilona oraz wdzięczna grupa podopiecz-
nych przekazali statuetki i dyplomy szerokiemu gro-
nu wspierających. Nie zabrakło także róż, oraz cie-
płego komentarza do każdego z naszych wyróżnień. 
Po części oficjalnej zaprosiliśmy na część artystyczną. Na 

początku przed publicznością wystąpiła Marysia Nogaj. 
Niewidoma artystka zaprezentowała trzy kompozycje – 
w tym dwie własnego autorstwa „Bal” i „Złota Perła”. 
Po jej krótkim koncercie na scenie powitaliśmy Dariu-
sza Malejonka i jego córkę Aleksandrę. Razem wykonali 
kilka akustycznych utworów idealnie dopasowanych do 
klimatu jubileuszowego spotkania. Nie zabrakło moty-
wujących komentarzy artysty.

Kimkolwiek jesteś, bądź dobry
Abraham Lincoln

10 lat razem ze Szlakiem Tęczy  
i będzie ciąg dalszy…

Była część oficjalna, była część koncertowa a na urodzinach 
 nie mogło zabraknąć także tortu i tradycyjnego „Sto lat”. 

 Świętowaliśmy we wspaniałym towarzystwie, mamy jeszcze 
 większą motywację i radość z tego co robimy.

  D z i ę ku j e my Wa m  Ws z yst k i m !
Krystyna Dąbrowska Prezes Stowarzyszenia

Pani Zofii Szymanek
serdeczne wyrazy współczucia  

i kierujemy słowa otuchy w trudnych  
chwilach z powodu śmierci

MĘŻA
Dyrekcja, nauczyciele, pracownicy i uczniowie 

 Liceum Ogólnokształcącego  
im. Jana Pawła II w Nadarzynie 

Pani Marzenie  
Nowickiej - Prusakiewicz

głębokie wyrazy współczucia 
 z powodu śmierci 

Teścia 
Składa Dyrektor z całym zespołem  

SPG ZOZ Nadarzyn i Młochów 

Magdzie Ziętek
 wyrazy głębokiego współczucia 

 z powodu śmierci 

Taty
Rodzice i dzieci z klasy VIc SP w Nadarzynie

Panu Jakubowi Jarzynie
wyrazy współczucia w trudnych chwilach  

z powodu śmierci
TATY

Łącząc się w bólu i zadumie, dyrekcja, nauczyciele,  
pracownicy i uczniowie Liceum Ogólnokształcącego 

 im. Jana Pawła II w Nadarzynie
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W poniedziałek 25.11.2019 r.  
w siedzibie GOPS w Nadarzynie  
w godz. 15.00 - 17.00 w sali kon-
ferencyjnej Biura Rady odbył się 
dyżur specjalistów: m.in. Zespołu 
Interdyscyplinarnego  ds. przeciw-
działania przemocy w rodzinie, 
przedstawiciela Komisariatu Policji 
w Nadarzynie, Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Samodzielnego Publicz-
nego Gminnego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej w Nadarzynie, Zespołu 
Caritas przy Parafi św. Klemensa 
w Nadarzynie, grupy AA Klemens 
oraz pracowników Gminnego Ogni-
ska Dziecięco - Młodzieżowego 
„Tęcza” i Gminnego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.

Gościem specjalnym była pani 
Katarzyna Wiśniewska - Dyrektor 
Zespołu Ośrodków Wsparcia w Pia-
stowie, która pełni również funkcję 
przewodniczącej  Powiatowego Ze-
społu ds. Wdrażania Powiatowego 
Programu Przeciwdziałania Prze-
mocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy. 

W tym samym dniu pani Katarzy-
na Wiśniewska wystąpiła również 
podczas IV Sesji Rady Seniorów, 
informując o działalności Ośrodka, 
ofercie pomocowej oraz o działa-
niach Zespołu.

Zespół Ośrodków Wsparcia skła-
da się z Ośrodka Interwencji kry-
zysowej oraz ze Specjalistycznego 

M i ę d z y n a ro d ow y D z i e ń  E l i m i n a c j i 
 P r ze m o cy wo b e c Ko b i et

25 listopada obchodziliśmy  Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy wobec Kobiet  
- tym samym rozpoczęły się obchody 16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć.

Na 10 grudnia przypada kulminacyjne wydarzenie,  
czyli Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. 

Ośrodka Wsparcia dla ofiar prze-
mocy w rodzinie. Obejmuje swoim 
działaniem teren całego Wojewódz-
twa Mazowieckiego i we współpra-
cy z innymi SOW-ami przyjmuje 
również ofiary przemocy z terenu 
kraju.  

 Zarówno podczas IV Sesji Rady 
Seniorów w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy jak i podczas dyżu-
ru w sali konferencyjnej Biura Rady 
odbyła się prezentacja spotów: „Hi-
storia jednego słowa” oraz „Kopiuj, 
wklej. Pokaż mi ten lepszy świat”, 
których pomysłodawcami i autora-
mi jest Zespół Ośrodków Wsparcia 
w Piastowie. 

25 listopada obchodzony jest tak-
że Dzień Pluszowego Misia. Miś 

kojarzony jest  z dzieciństwem, cie-
płem, przytulaniem. Przytulanie eli-
minuje poziom stresu i lęku dlatego 
też pluszowy miś przekazywany jest 
dzieciom biorącym udział w wy-
padkach samochodowych czy do-
świadczających przemocy. W Dniu 
Pluszowego Misia chcemy zwrócić 
szczególną uwagę na fakt, że warto 
mówić i najmłodszym i starszym, że 
najlepsze rzeczy w życiu takie jak: 
życzliwość, miłość, uśmiech, ra-
dość, przyjaciele, dobre słowo, czu-
łość i otwartość na drugiego czło-
wieka możemy mieć za darmo. Tak 
też zrodził się pomysł na akcję pod 
hasłem „Przybij piątkę, postaw pie-
czątkę”. Pomysłodawcą akcji jest 
Zespół Interdyscyplinarny ds. prze-
ciwdziałania przemocy w rodzinie 
działający przy Gminnym Ośrodku 
Pomocy Społecznej. Najlepszym 
podsumowaniem ww. działania są 
słowa pisarza, autora powieści dla 
dzieci A.A. Milne’a pt. Kubuś Pu-
chatek  „– Kubusiu, jak się pisze 
MIŁOŚĆ?– Prosiaczku, MIŁOŚĆ 
się nie pisze, MIŁOŚĆ się czuje”.

Pluszowy Mis czeka na dzieci  
w kąciku plastycznym przy po-
koju nr 133 (parter) w Gminnym 
Ośrodku Pomocy Społecznej (Dział 
Świadczeń Rodzinnych ).

Krystyna Masłowska
Zespół Interdyscyplinarny ds. 

przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie
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Samodzielne stanowisko ds. audytu  
w. 195
Wydział Komunikacji - filia w Nada-
rzynie  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   
Przedsiębiorstwo Komunalne Nada-
rzyn 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
Fax     
22 728 92 47

Nadarzyński Ośrodek Kultury  
22 729 89 15 
Gminny Ośrodek Sportu   
22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy 
Gimnazjum/LO 22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 
22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzie-
żowe “Tęcza”               w Nadarzynie 
  22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie  
22 729 90 47
Żłobek w Ruścu           22 724 50 66
Liceum w Nadarzynie         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

Policja                                        997 
Komisariat Nadarzyn: 2 729 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
Pogotowie 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 Kaje-
tanach 
(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 Prze-
strzennej  22 729 81 93
w. 161,162
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. zamówien publicznych i 
funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki
            w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji  w. 165,166, 167
Gminny Zespół Oświatowy.                  
w. 290, 291
Samodzielne stanowisko ds. kadro-
wych  w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obron-
nych, wojskowych oraz ochrony 
informacji niejawnych   
w. 197

Ważne telefony
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 Stowarzyszenia „Ster-
nik”                               22 739 70 
74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie      
502 936 482
Niepubliczna Szkoła Podstawowa 
Pitagoras tel. 728 52 52 54
Fundacja Kultury Informacyjnej w 
Nadarzynie    
22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie  22 729 89 
13
Biblioteka w Młochowie  22 729 90 
09

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 Mło-
chowie   22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych 
w Kostowcu      22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Fran-
ciszkanek Rodziny Maryi w Kostow-
cu    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 Walendo-
wie   22 729 88 80 lub 81
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ZDROWIE i URODA:
Salon Urody; ul. Młochowska 
137,  Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 
10% karnet na solarium. I założenie 
rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216 
906  

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

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

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

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

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

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

Bilety oferty Warszawa+  
ważne w strefie 1 i 2

Koszt pasażera 
[zł]

Koszt pasażera 
[zł]

dopłata
gminy

dopłata
gminy

imienny

imienny

30
dniowy

90
dniowy

90
 dniowy

30
dniowy

N

U

N

N

N

U

U

U

Bilety oferty Warszawa+  
ważne w strefie 2

120
60

330

165

30

60

65

130

20

40

106

212

36

72

135

70

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

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

SKLEPY:
PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 
8, Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, 
pompy WQ, zestawy kluczy, skrzynki 
na listy.
Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43, 
Nadarzyn;  10% ogólny asortyment.
Salon Optyczny „Perfect - Vision”, 
Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn; 5% 
okulary korekcyjne.
I M B R Y K ,  
Pl. Poniatowskiego 40a, 
Nadarzyn; 10 % herbaty; 
5% kawy.
„Klasyka” Centrum 
Mody; al. Katowicka 51 lok 170  
Kajetany; 7% odzież damska, 7% 
galanteria; 7% biżuteria.
Artykuły Przemysłowe „Pawilon”, ul. 
Mszczonowska, Nadarzyn.

Referat Organizacyjny

KULTURA, ROZRYWKA I 
SPORT: 

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

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

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

minigolfl, angielski 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. 
Mazowiecki Klub Karate 
Kyokushin SP w Nadarzynie, ul. 
Sitarskich 4; 10% treningi Karate 
Kyokushin.
Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% 
bilety wstępu (1 karta - zniżka na jedną 
osobę).
Fundacja im. Borchardta, 
Poznańska 16/4 Warszawa. www.
kapitanborchardt.pl, 5% rejs stażowo 
szkoleniowy dla 1 osoby, 8% rejs stażowo 
szkoleniowy dla minimum 3 osób. 
Klub Karate Kyokushin Toshi, 
Szkoła Podstawowa w Ruścu, ul. 
Osiedlowa 72, 10 % trening karate 
kyokushin, 10 % treningi funkcjonalne

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

Dyżury stałe

Specjalista Stałe dni
konsultacji Godzina Zapisy

GKRPA/pełnomocnik Wójta 
ds. uzależnień wtorki 16.15 - 18.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym 
w dniach i godzinach przyjęć 

tel.(22) 729 82 74 
lub w GODM Tęcza (pon.-pt. 9.00-17.00)

tel. (22) 739 73 11

Psycholog
 Agnieszka Jaślikowska

środy,
piątki

17.00 - 19.30
11.30 - 14.00

Bezpośrednio w Punkcie Konsultacyjnym      
w dniach i godzinach przyjęć  

tel. (22) 729 82 74

Psycholog dziecięcy
 Beata Nasiadka

07.12.2019
14.12.2019 09.00 - 13.00

W Gminnym Ognisku Dziecięco- 
Młodzieżowym Tęcza 
(pon.-pt. 9.00-17.00) 
tel. (22) 739 73 11

Psychoterapeuta / specjalista 
ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie / mediator
Marek Mietelski

piątki 16.00 - 19.30

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20

pon.9.00-17.00
wt.-czw. 8.00 – 16.00

pt.8.00-15.00

Prawnik wtorki Od 16.15

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
tel. (22) 739 73 20

pon.9.00-17.00
wt.-czw. 8.00 – 16.00

pt.8.00-15.00
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Joanna Romanowska
podinsp. d/s zwierząt
i ochrony środowiska

SG Nadarzyn

Potrącone zwierzęta to coraz częstszy obraz na naszych 
drogach. Spowodowane to jest coraz gęstszą zabudową, 
niewystarczającą ilością lub brakiem przejść komunika-
cyjnych dla zwierząt, nowo powstającymi inwestycjami, 
które wyrastają często tam gdzie wcześniej znajdowały 
się lasy i łąki, czyli domy dzikich zwierząt, ale także 
niedostosowaniem prędkości do warunków jazdy przez 
kierowców.

Tak że kierowcy, noga z gazu! Zawsze i wszędzie,  
a w szczególności na terenach wiejskich, zabudowanych, 
leśnych i na drogach technicznych.

Udzielenie pomocy potrąconemu zwierzęciu, bez 
względu na to, czy jesteś sprawcą czy świadkiem zda-
rzenia to nasz obowiązek, który regulują przepisy prawa. 
To również obowiązek gminy, która zgodnie z przepi-
sami ustawy o ochronie zwierząt, musi zapewnić cało-
dobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń 
drogowych z udziałem zwierząt, zarówno domowych jak  
i zwierząt dzikich i gospodarskich.

Co powinniśmy zrobić w takiej sytuacji:
Widząc potrącone zwierzę, bezwzględnie mamy obo-

wiązek zatrzymania się i sprawdzenia w jakim jest stanie.
Jak zabezpieczyć miejsce wypadku? 
Włączyć światła awaryjne, zabezpieczyć miejsce trój-

kątem ostrzegawczym. Powinniśmy zapewnić bezpie-
czeństwo zwierzęciu przed przejeżdżającymi pojazdami 
i w miarę możliwości do przyjazdu służb nie ruszać  go  
z miejsca, w którym się znajduje.

Natychmiast powiadamiamy  
odpowiedzialne służby.  

W Gminie Nadarzyn są to:
Straż Gminna w Nadarzynie

tel. (22)7200867
Poza godzinami pracy Straży Gminnej zgłoszenia 

 należy przekazywać do: 
Komisariatu Policji w Nadarzynie Komendy  

Powiatowej w Pruszkowie
tel.: (22) 729 81 77 (wezwania 997)

lub poprzez aplikację Mój Nadarzyn:
https://nadarzyn.zglos.info/login

Pamiętajmy, że nieudzielenie pomocy rannemu zwie-
rzęciu lub niezawiadomienie jednej z uprawionych służb, 
grozi kara grzywny (do 5000 zł) lub kara pozbawienia 
wolności (do lat 3). Musimy również pamiętać, że ranne 
zwierzę, szczególnie kiedy jest to zwierzę dzikie może 
być bardzo niebezpieczne i należy zachować szczególną 
ostrożność i interwencję pozostawić służbom odpowie-
dzialnym za takie zdarzenia.

Obowiązki sprawcy wypadku
Co się dzieje, kiedy to my jesteśmy sprawcami nie-

szczęśliwego wypadku? 
Prawo co do zasady nie przewiduje odpowiedzialno-

ści za nieumyślne potrącenie zwierzęcia. Odpowiedzial-
ność ponosi się wyłącznie za nieudzielenie pomocy po 
potrąceniu lub niezawiadomienie jednej ze służb, któ-
re wymienia ustawa o ochronie zwierząt, tj.: Polskiego 
Związku Łowieckiego, organizacji społecznej, której 

statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Poli-
cji, Straży Ochrony Kolei, Straży Gminnej, Straży Gra-
nicznej, Służby Leśnej lub Służby Parków Narodowych, 
Państwowej Straży Łowieckiej, strażnika łowieckiego 
lub Państwowej Straży Rybackiej.

Osoba, która potrąciła zwierzę, powinna zapewnić 
mu w miarę możliwości pomoc. Oznacza to, że w pew-
nych przypadkach, kiedy winny zdarzenia nie ma realnej 
możliwości udzielenia pomocy zwierzęciu, nie będzie 
podlegać karze. Chodzi tu o sytuacje, kiedy np. zatrzy-
manie samochodu na autostradzie groziłoby poważnym 
ryzykiem karambolu, ale nawet ten fakt nie zwalnia nas 
z obowiązku natychmiastowego poinformowania upraw-
nionych służb.

A co, jeżeli kierowca widział zwierzę i mimo to w nie 
wjechał? 

Wtedy powinien odpowiadać już za przestępstwo znę-
cania się nad zwierzęciem. Jeśli zwierzę nie przeżyło – za 
zabicie zwierzęcia. 

Co grozi osobie, która świadomie potrąca zwierzę? 
Jest to przestępstwo zagrożone karą trzech lat pozba-
wienia wolności. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym 
okrucieństwem, tak jak to może być w przypadku Maksa 
– kierowca powoli najeżdżał kilka razy na starszego, nie-
dowidzącego i niedosłyszącego psa – wówczas sprawcy 
grozi kara od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.

Odszkodowanie
Do kolizji z udziałem dzikich zwierząt dochodzi naj-

częściej w nocy na drogach biegnących przez las. Napra-
wa zniszczonego samochodu może być bardzo kosztow-
na. Czy w sytuacji potrącenia zwierzęcia kierowca może 
ubiegać się o odszkodowanie? I od kogo? Zwierzęta nie 
są przecież ubezpieczone. Sprawa jest skomplikowana,  
a każdy przypadek jest inny i osobno badany. Wiele tego 
rodzaju spraw kończy się w sądzie.

Odpowiedzialność może ponosić zarządca drogi, jeżeli 
nie dopełnił on swoich obowiązków. Co prawda nie moż-
na zabezpieczyć każdej drogi przed dziko żyjącymi zwie-
rzętami – ogrodzenia, które mogą powstrzymać jelenia, 
sarnę czy dzika, ustawiane są jedynie wzdłuż autostrad 
i niektórych dróg ekspresowych. Kiedy w danym miej-
scu występuje duża populacja zwierząt i istnieje duże 
ryzyko wypadku, zarządca drogi powinien ustawić znak 
drogowy A-18b „zwierzęta dzikie”. Należy pamiętać, że 
to nadleśnictwo ma obowiązek poinformowania zarząd-
cy drogi o konieczności ustawienia takiego znaku. Jeże-
li zaniedbało ten obowiązek, wówczas nasze roszczenia 
powinny być skierowane właśnie do nadleśnictwa.

Co innego, jeżeli dzika zwierzyna przebiega przez 
drogę spłoszona organizowanym na terenie lasu polo-
waniem. W takim przypadku nie ma wątpliwości, kto 
odpowiada za wypadek – jest nim organizator polowa-
nia. Przepisy prawa łowieckiego nakładają na członków 
Polskiego Związku Łowieckiego obowiązek zawierania 
umów ubezpieczeń OC w zakresie czynności związa-
nych z polowaniem lub gospodarką łowiecką.

Warto pamiętać, aby na miejscu zdarzenia zabezpie-
czyć dowody, które będą pomocne w walce o odszko-
dowanie – na miejsce powinien zostać wezwany patrol 
policji, który sporządzi notatkę służbową, a my powin-
niśmy wykonać zdjęcia (w tym dokumentujące np. brak 
znaku ostrzegawczego) oraz spisać dane ewentualnych 
świadków zdarzenia.

Źródła: Magazyn Vege nr 10/2019, Prawa Zwierząt 
Karolina Kuszlewicz

Wypadki z udziałem zwierząt
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl; ul. Warszawska 15; 05 - 830 Nadarzyn;  

tel. 22 729 81 83 

Krzysztof Hamernik
Naczelnik OSP Nadarzyn 

1.10.2019 r.
W godzinach porannych nasz za-

stęp brał udział w usunięciu prze-
wróconego drzewa opartego o linię 
energetyczna przy ulicy Pieczarko-
wej w Starej Wsi. Nasze działania 
polegały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia do przyjazdu pogotowia 
energetycznego, które tymczasowo 
wyłączyło prąd, abyśmy mogli usu-
nąć złamane drzewo.

2.10.2019 r.
W godzinach popołudniowych, 

otrzymaliśmy wezwanie do psa, 
który ugrzązł w ogrodzeniu przy tra-
sie S8. Po sprawdzeniu pobliskich 
posesji wzdłuż adresu zdarzenie, nie 
znaleziono zwierzęcia.

Godzinę po powrocie do jednost-
ki, zostaliśmy wezwani do kolizji 
na wiadukcie przy halach PTAK 
EXPO. Nasze działania polegały na 
zabezpieczeniu miejsca zdarzenia.

Po zakończonych działaniach  
w Paszkowie, zostaliśmy przekiero-
wani na ulicę Maciejki, gdzie powa-
lone drzewo zagradzało dojazd do 
posesji. 

6.10.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skut-

ków wypadku samochodu cięża-
rowego z osobowym na trasie S8. 
Nasze działania polegały na za-
bezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
udzieleniu pierwszej pomocy jednej 
osobie poszkodowanej oraz uprząt-

nięciu jezdni. Na miejscu obecne  
były PSP Pruszków, Policja WRD 
Pruszków oraz Nadarzyn i Pogoto-
wie Ratunkowe. 

8.10.2019  r.
Wyjazd zastępu do dachowania 

samochodu osobowego na węźle 
Nadarzyn. Po dojeździe na miej-
sce i rozpoznaniu sytuacji, strażacy  
z PSP Pruszków uznali, że sytu-
acja nie wymaga obecności do-
datkowych służb. Dokładnie w tej 
samej chwili Stanowisko Kierowa-
nia poinformowało nas o drugim 
zdarzeniu, tym razem wypadku  
z udziałem dwóch aut osobowych 
na drodze 721. Nasze działania po-
legały na zabezpieczeniu miejsca 
zdarzenia, udzieleniu pierwszej po-
mocy dwóm osobom poszkodowa-
nym oraz uprzątnięciu jezdni. Na 
miejscu obecne PSP Pruszków, Poli-
cja WRD Pruszków oraz Pogotowie 
Ratunkowe. Działania prowadzone  
były w godzinach porannych.

16.10.2019 r.
Wyjazd zastępu do palących się 

sadzy w kominie domu jednoro-
dzinnego przy ulicy Turystycznej. 
Nasze działania polegały na przesy-
paniu przewodu kominowego solą  
z piachem oraz przeczyszczenie 
przy pomocy wyciora. Na miejscu 
obecne PSP Pruszków. Działania 
prowadzone w godzinach wieczor-
nych.

17.10.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skut-

ków kolizji dwóch aut osobowych 
na ulicy Kościelnej w Nadarzynie. 
Nasze działania polegały na zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia. Na 
miejscu obecna była  PSP Pruszków. 

18.10.2019 r.
Wyjazd zastępu do zadymienia na 

ulicy Plantowej. Na miejscu okazało 
się, że jeden z mieszkańców rozpalił 
ognisko rekreacyjne. Nasze działa-
nia polegały na pouczeniu właści-
ciela, aby przygasił trochę ognisko. 
Na miejscu obecna była Policja. 

30.10.2019 r.
Udział zastępu w usunięciu skut-

ków kolizji trzech aut osobowych 
na ulicy Pruszkowskiej. Nasze 
działania polegały na zabezpiecze-
niu miejsca zdarzenia, udzieleniu 
pierwszej pomocy jednej osobie po-
szkodowanej oraz uprzątnięciu dro-
gi. Na miejscu były obecne dwa za-
stępy PSP Pruszków, Policja WRD 
Pruszków oraz Pogotowie Ratunko-
we. Działania prowadzono w godzi-
nach porannych.

31.10.2019
Wyjazd zastępu do neutralizacji 

plamy ropopochodnej na ulicy Jeży-
nowej. Nasze działania polegały na 
neutralizacji przy pomocy Sorbentu 
oraz płynu Sintan. Działania pro-
wadzono w godzinach popołudnio-
wych.

W godzinach wieczornych zosta-
liśmy zadysponowani do Walen-
dowa, do kolizji dwóch aut osobo-
wych. Nasze działania polegały na 
uprzątnięciu jezdni. 
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Jeśli zbliżamy się do miejsca,  
w którym pojawił się korek, najle-
piej od razu pomyśleć o korytarzu 
życia. Gdy znajdujemy się na dro-
dze z jednym pasem ruchu, zjedź-
my maksymalnie do prawej strony 
i zostawmy większy niż zazwyczaj 
odstęp od poprzedzającego pojaz-
du. W razie potrzeby pozwoli on 
nam na manewrowanie samocho-
dem. Jeśli poruszamy się drogą  
o dwóch pasach ruchu w jedną stro-
nę, kierowcy prawego pasa powinni 
zjechać na prawo, a kierowcy lewe-
go pasa na lewo. A co jeśli mamy 
trzy pasy lub większą ich liczbę? 
Tu nie ma prostych przepisów. Kie-
rowca dojeżdżający do korka powi-
nien obserwować zachowanie kie-
rowców przed sobą i ruch drogowy  
w lusterkach.

Jednostka OSP w Nadarzynie wzbogaciła się 
 o nowy samochód ratowniczo - gaśniczy.

Zakup został sfinansowany przez:
Gmina Nadarzyn 575 307,00 zł

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 204 573,00 zł
Samorząd Województwa Mazowieckiego 100.000 zł

Komendant Państwowej Straży Pożarnej  „KSRG”  50.000 zł
Doposażenie samochodu w oświetlenie dalekosiężne oraz agregat 

prądotwórczy Gmina Nadarzyn 30.000 zł 

Łącznie 929 880,00 zł

Jak i kiedy  
tworzyć korytarz?

Samochód ratowniczo-gaśniczy GBA 
3/16 marki Scania P360 B4X4HZ z napę-
dem 4X4 z zabudową aluminiowo-kom-
pozytową wykonaną przez firmę „Waw-
rzaszek ISS” z Bielska-Białej.

Autopompa dwuzakresowa wykonana 
ze stopów lekkich, o parametrach min. 
2700 dm3/min. przyciśnieniu 0,8 MPa 
(dla głębokości ssania 1,5 m) i min. 450 
dm3/min. przy ciśnieniu 4 MPa wraz  
z układem wodno-pianowym. Samochód 
wyposażony w jedną linię szybkiego 
natarcia wysokociśnieniową o długości 
węża 60 m zamontowanego na zwijadle.

Nowy wóz dla OSP Nadarzyn
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Pogotowie ogrodnicze. Wycinki drzew, prace  
porządkowe. Ogrody pielęgnacja i wykonanie. Przyłącza 

kanalizacyjne od budynku do  studzienki. Drenaże  
i odwodnienia rynien. Remonty. Okolice Nadarzyna.  

tel. 511 289 481

Sprzedam dom w Nadarzynie ok. 170 m kw., 
 działka 600 m kw.+ droga dojazdowa 

 prywatna ślepa – ok.200 m kw.  
Telefon: 511 289 481

L O G O P E D A
N E U R O L O G O P E D A
S U R D O L O G O P E D A

ZAPRASZA
DZIECI, MŁODZIEŻ I DOROSŁYCH

tel. 506 692 252

ALTO Prywatna  
Praktyka Logopedyczna Agata Lutek

ul. Księżycowa 4, 05-830 Nadarzyn
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Warsztat samochodowy w Wolicy zatrudni  
elektromechanika, mechanika,  

oraz pomoc mechanika. tel. 602 765 845

Pracownia protetyczna w Nadarzynie, ul. Wrzosowa 8
Ekspresowa naprawa protez, tel. 502 142 219

ARCZI REMONTY.
 Remonty i wykończenia wnętrz. Malowanie, szpachlo-

wanie, panele, listwy wykończeniowe. Bardzo konkuren-
cyjne stawki. Tel. 693 138 244

Wynajmę plac 2000m, Nadarzyn, ul. Wierzbowa, 
 tel. 506 980 271

Anteny TV montaż, ustawianie, naprawy, 
 serwis. tel. 883 997 800

Absolwent politechniki udziela korepetycji  
z matematyki, tel. 602 246 361

Przyjmę do pracy w zakładzie pogrzebowym. 
 Tel: 602 120 832

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

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

 Tel. kontaktowy: 511 069 550

Zatrudnimy panie do prac hotelowych (recepcja, sprząta-
nie). Pilne. Tel: 500 100 317

Ogłoszenia drobne
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Stefania Łęcka  
Przewodnicząca Parafialnego Caritas   

tel. 728 947 323

Caritas przy Parafii

 św. Klemensa

 w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w NadarzynieList

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

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

Punkt Caritas czynny: 
wtorki 10.00 – 12.00

czwartki 15.00 – 17.00

Kancelaria parafialna  
w dni powszednie czynna codziennie  

rano pon.-sob. 8.00 - 9.00
po południu: pon. - pt.16.30 - 17.30.  

Tel. 22 739 76 20

W marcu br. z inicjatywy p. Stefa-
nii Łęckiej Przewodniczącej Zespo-
łu Caritas przy Parafii św. Klemensa 
w Nadarzynie zrodził się pomysł 
napisania projektu dla seniorów  
z Gminy Nadarzyn. Do współpracy 
zostali zaproszeni Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej   w Nadarzynie 
oraz Gminne Ognisko Dziecięco- 
Młodzieżowe „Tęcza”. Głównym 
założeniem projektu jest rozwijanie 
pokoleniowych i międzypokole-
niowych więzi lokalnych, poprzez 
edukację historyczną, regionalną, 
poznawanie i pielęgnowanie lokal-
nych historii, obyczajów i tradycji. 
W ramach projektu w okresie od 
kwietnia do listopada 2019 r. udało 
się zrealizować następujące działa-
nia:

- cykliczne warsztaty rękodzielni-
cze: plecenie palem wielkanocnych, 
wyplatanie wianków (nawiązanie 
do tradycji puszczania wianków, 
co też uczestnicy projektu uczynili  
w Parku im. Janusza Grzyba w Mło-
chowie);

- całodniowe wycieczki do Zakro-
czymia, Niepokalanowa , Rokitna 
oraz wyjście do kina;

- Piknik Rodzinny połączony  
z międzypokoleniowym Biegiem 
Rodzinnym o Puchar Wójta Gminy 
Nadarzyn. Podczas tego wydarzenia 

odwiedziła nas reprezentacja z Gmi-
ny Lubartów. Obecni byli taż Radni 
Rady Seniorów Gminy Nadarzyn 
na czele z Przewodnicząca - panią 
Anną Szabat;

- zawody strzeleckie z urządzeń 
pneumatycznych o Puchar Seniora 
Gminy Nadarzyn  w ramach obcho-
du 80- tej rocznicy wybuchu II woj-
ny światowej;

- VIII Happening: Jestem bez-
pieczny na drodze. Tegoroczne ha-
sło wydarzenia brzmiało: Zadbaj  
o swoje bezpieczeństwo, bo jak nie 
TY, to kto ? Podczas spotkania odby-
ła się prelekcja  dot. bezpieczeństwa 
na drodze, którą przygotowali Straż-
nicy Gminni (pan Marcin Marczak, 
pan Tadeusz Witkowski) i policjant 
z Komisariatu Policji w Nadarzy-
nie (st. sierż. Ewelina Kozłowska). 
Młodzież z GODM „Tęcza” przy-
gotowała krótki układ taneczny, 
którym przekonała publiczność, że 
odblaski są cool. Ponadto Strażacy 
z Ochotniczej Straży Pożarnej przy-
pomnieli zasady udzielania pierw-
szej pomocy przedmedycznej;

- spotkanie z dietetykiem – roz-
mawialiśmy o istocie zdrowego 
odżywiania, fizykiem medycznym 
- zajrzeliśmy w głąb ludzkiego ciała 
bez skalpela i fizjoterapeutą - pozna-
liśmy proste ćwiczenia pomagające 

utrzymać własne ciało w doskonałej 
formie. Trzy niesamowite kobiety,  
a były nimi : pani Marta Muczek, 
pani Katarzyna Masłowska i pani 
Kamila Prusinkowska potwierdziły 
słowa Konfucjusza „Wybierz pracę, 
którą kochasz, i nie przepracujesz 
ani jednego dnia więcej w Twoim 
życiu”;

- prelekcja dot. tematu przemo-
cy wobec seniorów którą popro-
wadziła mł. asp. Marta Słomińska 
z Komendy Powiatowej Policji  
w Pruszkowie. Ponadto w spotkaniu 
uczestniczyli Członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie. 
Pani Martyna Szwed - Z-ca Prze-
wodniczącej ZI omówiła procedurę 
Niebieskiej Karty oraz przedstawiła 
bezpłatną ofertę pomocową z terenu 
Gminy Nadarzyn. Ważnym punk-
tem spotkania okazała się dyskusja 
dot. kupowania na pokazach. Zapre-
zentowane zostały dwa spoty z kam-
panii społecznej „Stop manipulacji 
nie kupuj na prezentacji”.

 
Organizatorem projektu jest Ca-

ritas Polska i Caritas Archidiecezji 
Warszawskiej natomiast partnera-
mi i realizatorami są: Caritas przy 
Parafii pw. św. Klemnsa w Nada-
rzynie, Gminny Ośrodek Pomocy 

PROJEKT CZTERY PORY ROKU Z SENIORAMI
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej obejmuje swoim 
działaniem teren Powiatu Pruszkowskiego (Piastów, 
Pruszków, Brwinów, Raszyn, Nadarzyn, Michałowice).

Z usług Ośrodka Interwencji Kryzysowej mogą korzy-
stać:osoby, które znalazły się w nagłym lub przewlekłym 
kryzysie psychicznym,osoby obarczone następstwami 
wielu trudnych zdarzeń w życiu swoim i rodziny,osoby 
doświadczające przemocy fizycznej, psychicznej, sek-
sualnej, ekonomicznej, ofiary gwałtów, wypadków, na-
padów, katastrof, dzieci, młodzież oraz osoby dorosłe 
zagrożone prostytucją, osoby zagrożone przestępstwami, 
które dotyczą handlu ludźmi,osoby przeżywające stratę 
bliskiej osoby (rozstanie, śmierć) lub żyjące w zagroże-
niu jej odejściem, osoby przeżywające trudności małżeń-
skie, rodzice doświadczający trudności wychowawczych, 
osoby przeżywające gwałtowną, niekorzystną zmianę  
w życiu (utrata pracy, zagrożenie ciężką chorobą, odej-
ście dzieci z domu), osoby po próbach samobójczych  
i ich rodziny.

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzone są 
następujące formy pomocy: konsultacje psychologicz-
ne, konsultacje pedagogiczne, poradnictwo socjalne, 
porady prawne, konsultacje psychiatryczne, interwencja 
kryzysowa, grupy wsparcia, grupy edukacyjne, warszta-
ty umiejętności wychowawczych, warsztaty dla dzieci  
i młodzieży, treningi psychologiczne.

Społecznej w Nadarzynie, Gmin-
ne Ognisko Dziecięco - Młodzie-
żowe „Tęcza”. Jednak wszystkie 
ww. działania nie byłyby możliwe 
do zrealizowania gdyby nie przy-
chylność Władz Gminy Nadarzyn  
i życzliwa współpraca z poszczegól-
nymi jednostkami: Strażą Gminną, 
Komisariatem Policji w Nadarzynie, 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Nada-
rzynie, Ochotniczą Strażą Pożarną 
w Młochowie, Księżmi z Parafii 
pw. św. Klemensa w Nadarzynie  
i św. Michała Archanioła w Młocho-
wie, Komendą Powiatową Policji  
w Pruszkowie, Gminnym Ośrod-
kiem Sportu oraz najlepszymi na 
świecie wolontariuszami: KAtarzy-

ną i Michałem Masłowskimi, Olą  
i Tomaszem Latoszek. 
Wszystkim z całego serca  
serdecznie DZIĘKUJEMY 

 za zaangażowanie.

Zespół Caritas w Nadarzynie, 
GOPS Nadarzyn,  

GODM „ Tęcza”

Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia  
Dla Ofiar Przemocy w Rodzinie

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia Dla Ofiar Przemo-
cy w Rodzinieobejmuje swoim działaniem teren całego 
Województwa Mazowieckiego i we współpracy z innymi 
SOW-ami przyjmuje również ofiary przemocy z terenu 
kraju.

Z usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie mogą korzystać osoby dotknięte 
przemocą i jej skutkami. Pomoc w zakresie interwencyj-
nym realizowana jest poprzez:zapewnienie schronienia 
osobom doznającym przemocy w rodzinie bez skiero-
wania i bez względu na dochód na okres do 3 miesięcy 
z możliwością przedłużenia, ochronę ofiar przemocy w 
rodzinie przed osobami stosującymi przemoc,udzielenie 
natychmiastowej pomocy psychologicznej, medycznej 
i wsparcia, rozpoznanie sytuacji osoby doświadczają-
cej przemocy i opracowanie planu pomocy, wspieranie 
osoby doznającej przemocy w przezwyciężaniu sytuacji 
kryzysowej, prowadzenie psychoterapii indywidualnej 
ukierunkowanej na wsparcie ofiary przemocy oraz na-
bycie umiejętności ochrony przed osobami stosującymi 

przemoc, prowadzenie grup wsparcia i grup edukacyj-
nych dla ofiar przemocy w rodzinie, oddziaływanie ko-
rekcyjno-edukacyjne wobec osób stosujących przemo-
c,przeprowadzanie diagnozy sytuacji dzieci i młodzieży 
oraz udzielanie im wsparcia psychologicznego i pedago-
gicznego, udzielanie konsultacji wychowawczych.

W Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Prze-
mocy w Rodzinie prowadzone są następujące formy po-
mocy: psychologiczna, socjalna, prawna, medyczna, psy-
chiatryczna, pedagogiczna, bytowa.

Pomoc oferowana przez SOW w zakresie po-
trzeb bytowych realizowana jest poprzez: całodo-
bowy okresowy pobyt dla ofiar przemocy w ro-
dzinie, z możliwością umieszczenia na okres do  
3 miesięcy - bez skierowania i bez względu na dochód.  
W przypadkach uzasadnionych sytuacją ofiary pobyt 
może być przedłużony. Dysponujemy trzema pokojami 
schronienia. Każdy pokój jest wyposażony w 5 miejsc 
do spania, szafę, stół, krzesła i szafki, pomieszczenie do 
zabaw dla dzieci, miejsce do nauki (w świetlicy), ogól-
nodostępna łazienka, wyposażona w sposób umożliwia-
jący korzystanie przez osoby dorosłe i dzieci oraz osoby 
niepełnosprawne, ogólnodostępna kuchnia z częścią ja-
dalną, pomieszczenie do prania i suszenia, wyżywienie, 
odzież, obuwie, środki higieny osobistej i środki czysto-
ści, środki medyczne.

Pomoc oferowana przez SOW w zakresie terapeutycz-
no-wspomagającym realizowana jest poprzez: opraco-
wanie diagnozy rodziny i indywidualnego planu pomocy 
ofierze przemocy w rodzinie, udzielania poradnictwa: 
medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego, 
prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzi-
nie, prowadzenie terapii indywidualnej ukierunkowanej 
na wsparcie ofiary oraz nabycie umiejętności ochrony 
przed sprawcą przemocy, zapewnienie dostępu do pomo-
cy medycznej, przeprowadzenie diagnozy sytuacji dzieci 
i udzielenie im wsparcia psychologicznego i specjali-
stycznej pomocy Socjoterapeutycznej i terapeutycznej, 
udzielanie konsultacji pedagogicznych.

Źródło: http://www.zowpiastow.pl
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K U L T U R A

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

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

Krajewski M.: Mock. Golem
Breslau, 1920. 

Eberhard Mock 
zmaga się z naj-
straszniejszym ze 
swoich demonów 
– demonem alko-
holizmu. Każde-
go dnia walczy 
z samym sobą  
i próbuje rozwi-

kłać mroczną tajemnicę zaginięcia 
małej Rosemarie. Wie, że jeśli od-
najdzie dziewczynkę, raz na zawsze 
wyrwie się ze szponów nałogu. By 
tego dokonać, podejmuje się wy-
konania niebezpiecznego zlecenia. 
Jeszcze nie wie, że każdy jego ruch 
śledzi tajne sprzysiężenie. Krok za 
krokiem Mock zbliża się do roz-
wiązania zagadki i poznaje coraz 
bardziej przerażające strony natury 
ludzkiej.

Stahl B.: Uważność. Trening re-
dukcji stresu metodą mindfulness

Autorzy, opiera-
jąc się na własnych 
doświadczeniach, 
prezentują proste 
sposoby na osią-
gnięcie upragnio-
nego spokoju ducha 
i ciała. Technika 
uważności polega 

na skupieniu się na chwili obecnej, 
na tym, co „tu i teraz”, na odsunię-
ciu od siebie myśli o przeszłości 
czy przyszłości. Ta książka pozwoli 
Ci krok po kroku podążać ścieżką 
uważności i nadać zupełnie nową 
jakość swojemu życiu. Nie daj się 
stresowi. Dowiedz się, jak mu prze-
ciwdziałać, i wyzwól pozytywną 
energię, która tkwi w Tobie!

Binchy M.: Mała Frankie 
Świat Noela 

wywraca się do 
góry nogami, gdy 
była partnerka 
oznajmia mu, że 
jest z nim w cią-
ży oraz, że to na 
mężczyznę spad-
nie obowiązek 
zajęcia się dziec-

kiem, ponieważ ona jest śmiertelnie 
chora. Z pomocą przyjaciół, rodziny 
i sąsiadów, w tym Lisy - koleżanki 
ze szkolnej ławki, i Emily - kuzynki 
z Ameryki, młody ojciec przystoso-
wuje się do nowych obowiązków. 
Gdy Noel zdaje się mieć wszyst-
ko pod kontrolą, do akcji wkracza 
wścibska pracowniczka socjalna,  
a niekonwencjonalnemu systemowi 
opieki nad Frankie grozi katastrofa. 

Carroll J.: Mr. Breakfast
Niespełniony ko-

mik Graham Pat-
terson przejeżdża 
przez zapyziałe 
miasteczko w Ka-
rolinie Północnej, 
gdy nagle psuje 
mu się samochód. 
Zmuszony czekać 

dwa dni na naprawę, zachodzi do 
salonu tajemniczej tatuażystki. Za-
chwycony jej kunsztem, postanawia 
zrobić sobie tatuaż, który „najmniej 
mu się podoba”. Nie ma pojęcia, że 
tym samym zyskał moc przemiesz-
czania się między równoległymi 
rzeczywistościami. Od tej pory ży-
cie Grahama Pattersona rozszczepia 
się na trzy splatające się wersje jego 
biografii. Kłopot w tym, że wersje te 
zaczynają się z sobą mieszać…

Jesionowski M.: Miłośnicy czte-
rech kółek. Jedziemy dalej!

Masz już samo-
chód. Uwielbiasz 
jazdę swoimi 
czterema kółkami  
i chcesz dowie-
dzieć się o nim 
jak najwięcej, ale 
trudno Ci odróż-

nić mity od prawdy? Jeśli tak, to 
przekonaj się, jak Michał „Michu” 
Jesionowski w bezkompromiso-
wy sposób rozprawia się z mitami, 
które od lat funkcjonują w polskiej 
motoryzacji. Ponadto dowiesz się, 
jak nie dać się oszukać w warsztacie  
i być świadomym swoich praw. 
Dzięki temu będziesz w stanie unik-
nąć kosztownych pomyłek.

Łoziński M.: Stramer
Zwyczajna ro-

dzina. Nathan tę-
skni za Nowym 
Jorkiem, Rywka 
marzy o wyciecz-
ce nad morze. 
Wychowują szóst-
kę dzieci, które 
szybko dorastają: 
Rena zakochu-

je się ze wzajemnością w żonatym 
mężczyźnie, Rudek idzie na filolo-
gię klasyczną, ale jest realistą, więc 
znajduje pracę w Syndykacie Świec. 
Hesio i Salek ulegają fascynacji ideą 
komunizmu i grozi im aresztowanie, 
a Wela i Nusek nie mogą się już do-
czekać tej wymarzonej dorosłości. 
Poznajemy każdego z bohaterów 
osobno, zaprzyjaźniamy się z nimi, 
odkrywamy ich słabości, sekrety  
i najskrytsze pragnienia. Czy domy-
ślają się, co przed nimi? Kiedy kon-
flikty narodowe zaczynają narastać, 
do świata Stramerów powoli wkrada 
się coś, czego jeszcze nie rozumieją. 
Choć już przeczuwają…

Dorociński M.: Na ratunek
O pięknie polskiej 
przyrody, miłości 
do zwierząt i wal-
ce o ich ocalenie. 
Marcin Dorociń-
ski – jeden z naj-
lepszych polskich 
aktorów – od lat 
pomaga zwierzę-

tom i broni natury, której zagrażają 
ludzki egoizm i bezmyślność. W tej 
książce rozmawia z ludźmi, którzy 
poświęcili życie badaniu i ratowa-
niu zagrożonej przyrody. Słucha 
opowieści prawdziwych bohaterów, 
którym nie jest wszystko jedno: 
badaczki zwyczajów wilków i eks-
perta od zmian klimatu, opiekunów  
z ośrodka, gdzie leczy się ranne jeże, 
specjalistów od żubrów i nietoperzy, 
szefów schronisk i azylów. Bo żeby 
ruszyć na ratunek naszej planecie  
i jej mieszkańcom, musimy przestać 
być obojętni na ich los. Też możemy 
zostać bohaterami, którzy chcą coś 
zmienić!
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Za nami kolejne spotkanie autorskie w Bibliotece Publicznej 
Gminy Nadarzyn. Tym razem widzieliśmy się z Mają Popielarską, 
która odwiedziła Bibliotekę w środę, 13 listopada. Wśród książek 
i… kwiatów rozmawialiśmy nie tylko o pasji ogrodniczej ale rów-
nież o kulisach dziennikarstwa.

Autorka popularnych poradników ogrodniczych opowiedziała  
o początkach swojej kariery oraz o tym, skąd wzięła się miłość do 
przyrody i ogrodnictwa. Dowiedzieliśmy się jak to jest być osobą 
znaną i lubianą oraz w jaki sposób powstawały książki autorstwa 
naszego gościa. W trakcie spotkania osoby spośród publiczności 
pytały również o konkretne porady dotyczące ich ogrodów. Roz-
mowa z Mają Popielarską była nie tylko inspirująca, pełna pasji 
i zaangażowania ale przebiegła w niezwykle przyjaznej, wręcz 
rodzinnej atmosferze. Na sam koniec, tradycyjnie przyszedł czas 
na pamiątkowe zdjęcia i autografy. A nam było miło, że spotkanie 
spotkało się z tak dużym zainteresowaniem mieszkańców. Dzię-
kujemy i zapraszamy na kolejne.

Newsy z Biblioteki: www.biblioteka.nadarzyn.pl

Masz planszówki ale nie masz z kim grać? 
Masz chętnych znajomych do gry, ale nie 
macie w co grać, albo ograliście już własne 
tytuły? A może nie masz ani znajomych, ani 
gier planszowych, ale posiadasz wolny czas? 
Nie ważne ile powyższych warunków spełniasz 
zapraszamy piątek do Biblioteki Publicznej  
w Nadarzynie oddział dziecięcy (wejście 
od ronda) na nadarzyńskie spotkanie plan-
szówkowe. Spotykamy się co piątek mię-
dzy 16.00, a 19.00. Zapraszamy zarów-
no dorosłych, młodzież jak dzieci. Wszak 
nie od dzisiaj wiadomo, że planszówki 
to rozrywka dla osób w każdym wieku.  
Wśród dostępnych planszówek znajdziecie 
m.in:

 -Tzolk’in-Azul
- Port Royal
- Królestwo w Budowie
- Splendor
- Carcassone
- Wsiaść do pociągu europa

Organizator - Jarek  Smoła

Beata Fedorko Dyrekto Biblioteki 

O ogrodach i dziennikarstwie…
fot. M

aria K
ołecka (2)

N a d a r z y ń s k i e 
 p l a n s zów k i
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
pl. Poniatowskiego 42 tel. 22 729 89 15;  e-mail: nok@nok.pl; www.nok.pl

23 listopada 2019 odbyła się premiera najnowszego 
(siódmego już!) spektaklu NOK!Teatru pt. „Baba Chan-
nel” (zdjęcia na okładce WN). Miejsca na widowni za-
jęte były w stu procentach – było nam niezmiernie miło, 
że publiczność, w większości mieszkańcy naszej gminy, 
tak licznie uczestniczyła w tym, ważnym dla nas, dniu. 
Jak wiadomo premiera, czy w profesjonalnym, czy ama-
torskim teatrze jest zawsze podsumowaniem wielomie-
sięcznej pracy, pointą artystycznych zmagań, świętem 
teatru! Jest też niewiadomą – nie do przewidzenia są 
reakcje, opinie, nastroje widzów. Dopóki nie nastąpi ta 
konfrontacja i interakcja, ta swoista rozmowa z widzem 
realizatorzy nie wiedzą, czy to nad czym pracowali otrzy-
mało kształt i poziom, który zaakceptuje publiczność. Na 
szczęście owacja na stojąco i wiele pozytywnych recen-
zji jakie otrzymaliśmy po spektaklu rozwiały nasze wąt-
pliwości i „znaki zapytania” (relacja na facebooku UG). 
Było cudownie! Aktorzy grali ze swadą, bez tremy, która 
mogłaby pokrzyżować ustalone i wypracowane założe-
nia. Pamięć też nie zawiodła, a jak wiadomo ta w sytuacji 
stresu jest nieobliczalna. Bez fałszywej skromności moż-
na stwierdzić, że odnieśliśmy sukces. Każdy, kto choć 
raz pracował nad jakimś spektaklem wie, ile to kosztuje 
wysiłku! To nie jest tylko nauczenie się tekstu na pamięć, 
to wiele wątków, które aktor musi zapamiętać – reakcje, 
intencje, sytuacje, interakcje z partnerami, tempo, rytmy 
–  i wykonać. Wszystko po to, by widz miał wrażenie, że 
to nic nie kosztuje, że po prostu dzieje się „jak strzelić  
z palców”, by dał się uwieść i uwierzył w rzeczywistość 
przedstawianą na scenie. O roli reżysera powiem tylko 
że, aby spektakl był logiczną artystycznie konstrukcją, 
klarowną znaczeniowo  spójną całością, z dobrze zary-
sowanymi postaciami i dobrze zagranymi rolami musi 
być taki ktoś jak reżyser. To było trudne, wymagające 
wysiłku, ale jakże ciekawe wyzwanie. Wszyscy zaczy-
naliśmy od” białej kartki” i powoli zapisywaliśmy ją 
znaczeniami. Przebyliśmy ogromną drogę zaczynając od 
„prób stolikowych” – czytania i robienia skrótów tekstu, 
do prób sytuacyjnych, aż dobrnęliśmy do 23 listopada, 
do premiery!!!

Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania spek-
taklu składam serdeczne podziękowania,w szczególno-
ści aktorom, Paniom: Katarzynie Akram, Annie Balsam, 
Katarzynie Krysik, Danucie Woźniak, Teodozji Piotr-
kowicz, oraz Panu Markowi Rejnowiczowi (również za 
kierownictwo muzyczne!), Pani Jolancie Zalesińskiej 
– nieocenionemu naszemu „pogotowiu krawieckiemu”, 
Magdzie Majewskiej za make-up, Wojtkowi Bieńkow-

skiemu za światło, Justynie Kucharskiej za pomoc flo-
rystyczną, Katarzynie Krysik za…krzesła od dziadka, 
Darkowi Kondeferowi za projekty graficzne, Pracowni-
kom NOK za dobrą energię i wsparcie mentalne, Panu 
Romanowi Ćwiertniewiczowi za dokumentację filmową, 
Pani Agnieszce Kuźmińskiej za wieloletnie wspieranie 
nokowych pomysłów, oraz Publiczności – bez Was, jak 
wiadomo nie ma teatru!

Kamila Michalska
reżyserka spektaklu

Przedstawienie sfinansowano ze środków  
Samorządu Województwa Mazowieckiego 

P r e m i e r a  N O K ! Te a t r u



Wiadomości Nadarzyńskie

11 (246) listopad 201928

Zespół NOK Pęd Band  
poszukuje śpiewającej dziewczy-

ny w wieku 12-20 lat  
Wymagane: dobry głos, słuch mu-
zyczny, poczucie rytmu i poczucie 

humoru oraz energia sceniczna.  
Konieczność brania udziału w pró-

bach - w każdą środę od 18.30 - 
20.00 w NOK.  

Chętne osoby prosimy o kontakt 
z instruktorem  

Markiem Rejnowiczem -  
tel: 609 491 849

Życia nie mierzy się ilością oddechów, ale ilo-
ścią chwil, które zapierają dech w piersiach. I ta-
kich właśnie chwil dostarczają nam dni takie jak 
Dzień Seniora, który odbył się w świetlicy NOK 
w Parolach 16 listopada. Przygotowania zaczęły 
się kilka miesięcy temu w ramach realizowanego 
projektu „Seniorzy na Start!” finansowanego ze 
środków samorządu województwa mazowieckiego 
a skierowanego do mieszkańców gminy Nadarzyn  
w wieku 55+. Uczestnicy programu przygoto-
wali „Wesołe jest życie staruszka”. W progra-
mie znalazł się również recital Jerzego Filara  
i wiersz „Seniorzy” napisany przez Pana Bogusława 
Rylskiego, uczestnika zajęć prowadzonych dla se-
niorów w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Był już 
tradycyjnie poczęstunek przygotowany przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Parol, tym razem same słod-
kości.

Dziękujemy wszystkim, którzy tego dnia nas od-
wiedzili, Paniom z KGW w Parolach za wspaniałe 
wypieki, członkowi Rady Sołeckiej Panu Mirosła-
wowi Młoźniakowi za dorodne jabłka, za dobre sło-
wa i gromkie brawa dla wszystkich występujących.

Monika Majewska
Instruktor świetlicy  

NOK w Parolach 

D z i e ń  S e n i o r a



11 (246) listopad 2019 29

Wiadomości Nadarzyńskie

Rubrykę redaguje 
 Kamila Michalska 

 Dyrektorka NOK

12 stycznia 2020 r. po raz piętnasty NOK zagra 
z WOŚP. W tym dniu licytacja rozpocznie się od 
godz. 15.00 + program artystyczny.

Zachęcamy Państwa do podarowania przedmiotu 
na licytację lub loterię fantową, z których to po-
zyskane środki przekazane będą na zakup najno-
wocześniejszych  urządzeń dla ratowania życia  
i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju 
operacji. 

Dary przyjmowane będą do 9 stycznia 2020 r.  
w siedzibie Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, 

przy pl. Poniatowskiego 42 w Nadarzynie.

Będziemy wdzięczni za okazaną pomoc.
Organizator Sztabu: 

 Nadarzyński Ośrodek Kultury
Współorganizator: 

 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II  
w Nadarzynie

Miło nam poinformować, że w tym roku Nada-
rzyński Ośrodek Kultury brał udział w projekcie 
animacyjno - edukacyjnym „Malowane Lato” or-
ganizowanym przez Mazowiecki Instytut Kultu-
ry. „Malowane Lato” odbywa się już od kilku lat  
w małych miejscowościach i wsiach na terenie wo-
jewództwa mazowieckiego. Zajęcia prowadzone są 
przez wykwalifikowaną kadrę wyłonioną z lokalnej 
społeczności. Warsztaty z założenia odbywają się  
w miesiącach wakacyjnych. Projekt był realizowany 
w świetlicy NOK w Rozalinie. Pod czujnym i pro-
fesjonalnym okiem naszej nokowej instruktorki Olgi 
Cieślak - projektantki w dziedzinie sztuk plastycz-
nych, artystki, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych 
im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi, Wydziału 
Form Przemysłowych i Architektury Wnętrz - po-
wstało wiele ciekawych prac – a jedna z nich – praca 
Hani Stawickiej  zdobyła w konkursie Wyróżnienie. 
Gratulujemy!

Alicja Zielińska, uczestniczka zajęć plastycznych 
w NOK, prowadzonych przez panią Elżbietę Baur 
zdobyła Wyróżnienie w kategorii lat 9-11 na IV Wo-
jewódzkim Konkursie Plastycznym z cyklu Jesienne 
Klimaty organizowanym przez Zespół Wolskich Pla-
cówek Edukacji Kulturalnej. Gratulacje!

SZTAB WOŚP W NADARZYNIE  
ZBIERA DARY NA LICYTACJĘ  

ORAZ LOTERIĘ FANTOWĄ!

NOK z nagrodami!
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Sport

Rubrykę sekcji piłki siatkowej 
redaguje Mateusz Stępień 

GLKS - Piłka siatkowa
Intensywny miesiąc
W Nadarzynie odbyło się kilka 

dużych imprez organizowanych 
przez Sekcję Piłki Siatkowej GLKS 
Nadarzyn, a nasze zawodniczki ry-
walizowały również w wyjazdo-
wych zawodach, oraz rozgrywkach 
ligowych Mazowiecko -Warszaw-
skiego Związku Piłki Siatkowej. 
Jesienne Ogólnopolskie Turnie-
je Minisiatkówki przyciągnęły do 
Nadarzyna wiele zdolnych zawod-
niczek. Zespoły Sferis GLKS Nada-
rzyn dzielnie reprezentowały klub 
podczas wszystkich jesiennych roz-
grywek

Kadetki punktują
Nasze dziewczęta rywalizujące  

w I Lidze Kadetek MWZPS zanoto-
wały zwycięstwo z zespołem UKS 
Esperanto Warszawa. Już we wcze-
śniejszych meczach gra wyglądała 
coraz lepiej, ale momentami bra-
kowało szczęścia. Tym razem było 
wszystko, a co najważniejsze zwy-
cięstwo przed własną publicznością  
i radość z wygranej 3:0 po ładnej grze. 
Kolejny cenny punkt przyniósł mecz 
z dziewczętami z Nowego Dworu 
Mazowieckiego, w tym meczu nie-
stety nie udało się wygrać, ale emo-
cje które towarzyszyły temu spotka-
niu były naprawdę wspaniałe. 

Turniej o Puchar  
Prezesa  
MWZPS  

Gmina została wybrana na or-
ganizatora tegorocznego Turnieju 
o Puchar Prezesa Mazowiecko-
Warszawskiego Związku Piłki 
Siatkowej. Jest to impreza w któ-
rej biorą udział jedynie najlepsze 
mazowieckie drużyny młodziczek  
i młodzików! Zagraliśmy na 
dwóch nadarzyńskich halach spor-
towych tj. przy ul. Żółwińskiej i ul. 
Sitarskich. Wspaniale było słuchać 
komplementów na temat organiza-
cji imprezy oraz wspaniałej nada-
rzyńskiej infrastruktury sportowej, 
tak to powtarzało się bardzo często. 
Wiadomością dnia było oczywiście 
zwycięstwo naszych Młodziczek, 
które po tym trudnym wyczer-
pującym turnieju mogły wznieść 

Cały sezon młodziczek jak dotąd 
jest bardzo udany. Dziewczęta pro-
wadzone przez trenerkę Dominikę 
Leśniewicz zajmują aktualnie dru-
gie miejsce w I Lidze i są na naj-
lepszej drodze żeby zdobyć awans 
do Półfinału Mistrzostw Mazowsza. 
Drugi zespół młodziczek pro-
wadzony przez trenerkę Ewę 
Nowak również  święci sukce-
sy. Awans do drugiej ligi trak-
tujemy jako wielki sukces. 
Dwa zespoły GLKS Nadarzyn  

Minisiatkówka
Jesienne Ogólnopolskie Turnieje 
Minisiatkówki, Turniej Niepod-
ległościowy, a także Turniej Mi-
kołajkowy. To tylko kilka imprez 
zorganizowanych w Nadarzy-
nie w ostatnim miesiącu. Każdy  
z tych turniejów to ponad 100 za-
wodniczek, podczas najliczniej-
szych turniejów rozgrywamy po-
nad 400 spotkań na 12 boiskach. 
Szczegółowe wyniki z każ-
dej z tych imprez znajdu-
ją się na naszej stronie na FB 
– Siatkarki GLKS Nadarzyn. 
Już teraz zapraszamy na kolejne 
turnieje w Nadarzynie!

puchar i cieszyć się z pierwszego  
w tym sezonie trofeum.

w dwóch najwyższych ligach mło-
dziczek na Mazowszu – wygląda  
i brzmi pięknie.

Turniej Niepodległościowy

Młodziczki I liga
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18 listopada reprezentacja naszej szkoły wzięła udział 
w Mistrzostwach Powiatu w Koszykówce Dziewcząt  
z rocznika 2005 i 2006. Rozgrywki odbyły się w MOS 
Pruszków. W turnieju zagraliśmy z sześcioma szkoła-
mi należącymi do koszykarskiej czołówki Mazowsza. 
Ostatecznie wywalczyłyśmy srebrny medal zajmu-
jąc II miejsce przegrywając niewielką liczbą punktów  
z SP Pruszków. Były to bardzo emocjonujące rozgrywki.  
W drużynie SP Nadarzyn zagrały: Janusz Karolina, Jurek 
Julia, Urbańska Weronika, Myzia Oliwia, Teodorczuk 
Kinga, Daroch Aleksandra, Chojnacka Lidia, Chojnacka 
Zuzanna, Rostkowska Kaja, Basińska Barbara, Lasota 
Amelia, Benbenek Maria.

Dziewczyny, ogromne brawa! 
Danuta Grabowska

Podczas Gali Sportowej Polski, która odbyła się 
14 listopada w siedzibie Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego w Warszawie Marcin Rybicki oraz Damian 
Krzemiński zostali uhonorowani tytułem PASJO-
NAT SPORTOWEJ POLSKI 2019.

Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę 
Wyróżnienia Pasjonat Sportowej Polski w ramach 
Programu „budujemy Sportową Polskę” (przewod-
niczącym kapituły jest Andrzej Supron, polski zapa-
śnik, mistrz świata i Europy, wicemistrz olimpijski). 
Laureaci to osoby, które w szczególny sposób są za-
angażowane w działalność na rzecz rozwoju infra-
struktury sportowo-rekreacyjnej i upowszechniania 
sportu. 

Gratulujemy!
red.

Pasjonat Sportowej 
 Polski 2019

Sport szkolny
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N O K ! Te a t r

(od lewej) Teodozja Piotrkowicz, Katarzyna Krysik,  
Marek Rejnowicz, Danuta Woźniak, Katarzyna Akram

(od lewej) Teodozja Piotrkowicz, Danuta Woźniak, 
Katarzyna Krysik

(od lewej) Danuta Woźniak, Marek Rejnowicz,  
Anna Balsam

 (od lewej) Katarzyna Krysik, Danuta Woźniak, 
 Teodozja Piotrkowicz, Katarzyna Akram

(od lewej) Anna Balsam, Katarzyna Akram

(od lewej) Danuta Woźniak,  
Teodozja Piotrkowicz, Katarzyna Krysik,  

Katarzyna Akram, Marek Rejnowicz

F o t o :  D a r e k  K o n d e f e r

Premiera spektaklu „Baba Chanel” 23 listopada 2019

Przedsięwzięcie sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego


