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Szanowni Mieszkańcy!
Przyjaciele naszej gminy!
31 sierpnia był ostatnim dniem 
otwarcia kompleksu basenów 
letnich w Strzeniówce. Pod-
sumowanie tego sezonu wy-
gląda imponująco. W ciągu 78 
dni funkcjonowania basenów, 
zanotowaliśmy ponad 60 000 
odwiedzających, a wpływy z bi-
letów powinny spokojnie pokryć 
całoroczny koszt utrzymania 
obiektu. Warto przypomnieć, 
iż ceny wejściówek nie uległy 
zmianie od ubiegłego roku.

Przy takiej liczbie odwiedzających 
osób zdarzały się oczywiście różne 
incydenty, jednak na szczęście oby-
ło się bez poważniejszych zdarzeń, 
a pracownicy reagowali prawidłowo 
w sytuacjach kryzysowych. Staraliśmy 
zapewnić osobom odpoczywającym 
na obiekcie szereg dodatkowych, bez-
płatnych atrakcji. W tym roku można 
było obserwować zmagania sporto-
we na boiskach kompleksu podczas 
międzynarodowego turnieju tenisa 
plażowego (a nawet pograć z Mistrzy-
nią Europy w tej dyscyplinie sportu), 
superpucharu Polski oldbojów w siat-
kówce plażowej, mistrzostw Mazow-
sza w minisiatkówce plażowej, czy 
treningów reprezentacji Polski w pla-
żowej odmianie piłki nożnej, a także 
wziąć udział w zajęciach z nurkowania 
z akwalungiem, aquaaerobiku, w za-
bawach z syrenką, a nawet w zajęciach 
dla seniorów pod hasłem „Seniorze 
życie jest tylko jedno – zadbaj o nie”. 
Ostatni dzień pracy basenów był 
też pierwszym dniem przygotowa-
nia ich do nowego sezonu w 2023 
roku. Na miejscu zorganizowaliśmy 
spotkanie z wykonawcą. Pracownicy 
przekazali mu swoje uwagi dotyczące 
wykonania niezbędnych poprawek 
i usunięcia drobnych usterek. Omó-
wiony został także zakres prac konser-
watorskich przed zimą. Urząd gminy 

i Gminny Ośrodek Sportu w Nada-
rzynie chcą udoskonalać ten obiekt. 
Zrodziły się nowe pomysły związane z 
tym obiektem i po sprawdzeniu moż-
liwości technicznych i finansowych 
jest szansa, że jeszcze w tym roku będę 
mógł przekazać dobre nowiny.

Wrzesień to czas inauguracji no-
wego roku szkolnego w gminnych 
placówkach oświatowych, ważnych 
historycznych rocznic (przypada-
jących na 01 i 17 września), ale tak-
że rozpoczęcia corocznego cyklu 
spotkań sołeckich, które są okazją 
nie tylko do rozmów, ale i omówienia 
bieżących spraw i problemów. To tak-
że właściwy moment na wniesienie 
pod obrady rady gminy ważnych dla 
poszczególnych sołectw inwestycji, 
które po ich akceptacji przez radę 
gminy znajdą się w przyszłorocznym 
budżecie. Spotkania w sołectwach 
z  wójtem, radnym i  radą sołecką 
to czas podsumowań i  tworzenia 
nowych planów. To również okazja 
do bezpośrednich rozmów.

Nie ma takich pieniędzy, za które da 
się kupić zdrowie. Pomimo tej oczywi-
stej prawdy, ciężko jest w dzisiejszych 
czasach dbać o zdrowie bez pieniędzy. 
Z tego powodu samorząd gminy Nada-
rzyn finansuje wiele profilaktycznych 
działań, których celem jest poprawa 
stanu zdrowia naszej społeczności. 
W ostatnim czasie przeprowadzi-
liśmy wspólnie z fundacją Ronal-
da McDonalda dwudniową akcję 

wykrywania nowotworów u dzieci 
w wieku od 9 miesięcy do 6 lat, w któ-
rej przebadano ponad 130 najmłod-
szych pociech z naszej gminy.

W czerwcu w szkołach podsta-
wowych gminy Nadarzyn prze-
prowadziliśmy wspólnie z kliniką 
neurologiczno-rehabilitacyją SORNO 
badania postawy ciała u uczniów, któ-
rych wyniki, określające wady postawy, 
trafiły do opiekunów prawnych dzieci. 
Przez cały okres wakacji z radą senio-
rów i stowarzyszeniem seniorów wraz 
z urzędem marszałkowskim wspierali-
śmy akcję prozdrowotną dla seniorów 
„Seniorze – zdrowie jest tylko jedno”. 
Cieszyła się ona duża popularnoś-
cią wśród naszych niesamowitych 
nestorów.

Od wielu lat nasz urząd współpra-
cuje z gminnymi ośrodkami zdrowia 
w Nadarzynie i Młochowie, finan-
sując szereg akcji profilaktycznych, 
które pracownicy i dyrekcja naszego 
ZOZ-u prowadzi dla mieszkańców. 
Tylko w sierpniu br. samorząd nada-
rzyński sfinansował dla mieszkańców: 
badania holter EKG za kwotę 3060 zło-
tych, USG piersi, trzustki i prostaty 
za kwotę 1800 złotych, USG płuc za 
kwotę 600 złotych, rehabilitację po 
udarach i złamaniach za kwotę 5600 
złotych, zajęcia logopedii z wady wy-
mowy u dzieci za kwotę 1485 złotych, 
profilaktykę zdrowia psychicznego 
za kwotę 2200 złotych, szczepienia 
profilaktyczne, w tym przeciw gry-
pie za kwotę 1550 zł. Największą in-
westycją w zdrowie w historii gminy 
Nadarzyn jest budowa dużego, nowo-
czesnego ośrodka zdrowia  w Nada-
rzynie, którą za kwotę ponad 23 mln 
złotych, nie wliczając kosztów wypo-
sażenia, realizujemy przy ulicy Gra-
nicznej na tyłach P&R. Centrum usług 
medycznych z blokiem rehabilitacji, 
podstawowej opieki medycznej i spe-
cjalistycznej opieki medycznej chcemy 
oddać do dyspozycji mieszkańców w 
drugiej połowie 2023 roku.

Istotnymi kwestiami są  obec-
nie ceny gazu, węgla, energii elek-
trycznej, paliw oraz inflacja, które 
poszybowały ostro w górę, a co za 
tym idzie, w górę poszły też koszty 
utylizacji i odbioru sprzed posesji 
odpadów komunalnych. Dlatego 



z przysłowiową duszą na ramieniu 
ogłosiliśmy nowy przetarg na odbiór 
i utylizację odpadów komunalnych 
w  gminie Nadarzyn. Obserwując 
wzrost cen w okolicznych gminach, 
przygotowaliśmy warunki przetar-
gowe tak, aby uniknąć drastycznych 
podwyżek dla mieszkańców. Opłaciło 
się, tym bardziej, że po raz pierwszy 
do przetargu stanęły aż trzy firmy. 
W rezultacie najkorzystniejszą ofer-
tę cenową złożyło przedsiębiorstwo 
Hetman, które spełniło także inne 
warunki przetargu i od września bę-
dzie nadal obsługiwało mieszkańców 
oraz prowadziło gminny PSZOK przy 
ulicy Turystycznej. Co najważniej-
sze – kwota 28,50 złotych od osoby 
nie ulega zmianie, tak jak inne zapisy 
regulaminu w tym: ograniczenia do 
trzech worków zielonego z posesji, 
limit na materiały remontowe, czy 
cztery opony z posesji na rok. Jedyna 

zmiana wynika z ustawowego nakazu 
segregacji śmieci i dotyczy kary za nie-
segregowanie odpadów komunalnych. 
Teraz będzie ona wynosiła czterokrot-
ność opłaty, to znaczy 4 x 28,5 zł, czyli 
114 złotych od osoby. Do tej pory kara 
wynosiła dwukrotność opłaty, czyli 
57 złotych. Utrzymane zostały także 
zniżki za kompostowanie bioodpadów 
oraz od każdej osoby, powyżej piątej, 
zamieszkującej nieruchomość. Warto 
również w tym miejscu wspomieć,  
iż w tym roku na wniosek UG rad-
ni przegłosowali uchwałę o dopłacie 
jednego miliona złotych z budżetu 
gminy do gminnego systemu odbioru 
odpadów komunalnych, finansowa-
nego z deklaracji i wpłat mieszkań-
ców. Wskazane w obecnej umowie 
limity odpadów do odbioru zostały 
wykorzystane dwa miesiące przed jej 
zakończeniem. Po prostu jako miesz-
kańcy produkowaliśmy więcej śmieci, 

niż wynikało to z obliczeń i zapisów 
umowy. Łatwo domyślić się, iż głów-
ną przyczyną tego stanu rzeczy było 
przyjęcie przez mieszkańców gminy 
do swoich domów po lutym 2022 roku 
ponad 3 tysięcy uchodźców z ogarnię-
tej wojną Ukrainy.

W sobotę 17 września w naszej 
gminie odbyły się wielkie, wspólne 
porządki.

Dziękuje wszystkim, którzy zaan-
gażowali się w kolejną akcję sprzą-
tania gminy Nadarzyn.

Nie od dziś wiadomo, że razem 
można więcej, a nawet niemal wszyst-
ko. Udało się nam nie tylko posprzą-
tać naszą najbliższą okolicę, ale także 
posadzić kilkaset sadzonek krokusów, 
które na wiosnę ukwiecą naszą gminę. 
BRAWO WY!

Dariusz Zwoliński
wójt gminy Nadarzyn

Inwestycje

Budowa przedszkola w Wolicy – powstają mury ścian 
parteru budynku.

Przebudowa ulicy Głównej w Ruścu. Przypominamy o utrud-
nieniach w ruchu i prosimy o ostrożność oraz zwrócenie 
uwagi na oznakowanie. 

INFORMACJE GMINNE
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15 września obchodziliśmy 
uroczyście 10-lecie utworze-
nia jednostki straży gminnej 
w Nadarzynie. Chociaż zosta-
ła powołana 1 kwietnia 2012 
roku, to absolutnie nie był to 
primaaprilisowy żart.

10-lecie Straży Gminnej w Nadarzynie
obiekty publiczne przed aktami wan-
dalizmu, organizują egzaminy na kar-
tę rowerową, pełnią patrole piesze 
i mobilne na terenie gminy, prowadzą 
działania zapobiegające bezdomności 
zwierząt domowych, przeprowadzają 
akcje sterylizacji i czipowania psów 
i kotów, odbierają zgłoszenia z aplika-
cji „Mój Nadarzyn”, wspierają policję 
w akcjach prewencyjnych, pełnią stałe 
dyżury przy placówkach oświatowych 
w godzinach porannych, dbając o bez-
pieczeństwo nieletnich w drodze do 
szkoły, kontrolują posesje w zakre-
sie przestrzegania prawa lokalnego, 

Straż gminna ewoluowała przez te lata, 
tak samo jak zmieniały się jej upraw-
nienia i pojawiały nowe obowiązki. 
Dziś strażnicy wykonują na terenie 
naszego samorządu szereg istotnych 
i ważnych zadań, między innymi 
zabezpieczają gminne uroczystości, 
przeprowadzają pogadanki z zakresu 
bezpieczeństwa publicznego w szko-
łach i przedszkolach, starają się chronić 

budowlanego, ochrony środowiska 
i ustawy antysmogowej, prowadzą 
postępowania wobec osób łamiących 
prawo, reagują na zgłoszenia miesz-
kańców, wspierają społeczność lokalną 
w wielu akcjach i działaniach.

Warto pamiętać, że w tak dużej gmi-
nie jak nasza, straż gminna nigdy nie 
może działać skutecznie bez wsparcia 
ze strony mieszkańców. Naszym straż-
nikom dziękujemy za już i prosimy 
o więcej.

Wszystkiego najlepszego!
Dariusz Zwoliński

wójt gminy Nadarzyn
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19 września 2022 r. została opublikowana usta-
wa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją 
na rynku paliw. Poniżej przestawiamy skrót 
informacji dotyczących dodatków na zakup 
paliwa do ogrzewania mieszkania.

Dodatek węglowy 
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r., zmieniona ustawą 

z dnia 15 września 2022 r.
a) przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przy-

padku gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł 
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon 
kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa, piec kaflowy

b) paliwo stałe: węgiel kamienny, brykiet lub pelet, za-
wierające co najmniej 85% węgla kamiennego.
Dodatek wypłaca się do dwóch miesięcy od dnia zło-

żenia wniosku, nie później niż do 30 grudnia 2022 r.
Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o wsparciu odbior-
ców ciepła
a) przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przy-

padku gdy głównym źródłem ogrzewania jest: kocioł 
na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, 
trzon kuchenny, piecokuchnia lub piec kaflowy

b) na paliwo stałe: pelet drzewny, drewno kawałkowe 
lub inny rodzaj biomasy

c) kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG
d) kocioł olejowy

Wysokość dodatków
•	 3000 zł – pelet drzewny lub inny rodzaj biomasy z wy-

łączeniem drewna kawałkowego
•	 2000 zł – olej opałowy
•	 1000 zł – drewno kawałkowe
•	 500 zł – gaz skroplony LPG (do wniosku należy przedsta-

wić decyzję UDT zezwalającą na eksploatację zbiornika 
z gazem).
W przypadku obu ustaw źródło ogrzewania powin-

no zostać zgłoszone do CEEB (Centralnej Ewidencji 

Emisyjności Budynków) do dnia 11 sierpnia 2022 r., a po 
tej dacie dotyczy tylko nowo uruchomionych źródeł ciepła.

W przypadku gdy pod jednym adresem zamieszkuje 
więcej niż jedno gospodarstwo domowe – przysługuje 
jeden dodatek. Dodatek przyznawany jest osobie, która  
złożyła wiosek jako pierwsza. Pozostałe wnioski pozo-
stawia się bez rozpatrzenia.

Dodatek przeznaczony jest dla gospodarstw jednooso-
bowych i wieloosobowych. Jedna osoba może wchodzić 
w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. Go-
spodarstwo domowe może otrzymać dodatek z tytułu 
wykorzystania wyłącznie jednego źródła ciepła.

Dodatek nie przysługuje gospodarstwom domowym 
objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę 
dodatku węglowego.

Dodatek nie przysługuje osobie w gospodarstwie do-
mowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo 
stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 
2 ustawy 1 z dnia 23 czerwca 2022 r.

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2022 r. – zło-
żone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. 
W przypadku wystąpienia wątpliwości dotyczących wnio-
sku, może być przeprowadzony wywiad środowiskowy 
w miejscu zamieszkania wnioskodawcy. Niewyrażenie 
zgody na przeprowadzenie wywiadu stanowi podstawę 
do odmowy przyznania dodatku. Dodatek wypłaca się 
do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

UWAGA!
W dniu 30 sierpnia 2022 r. gmina Nadarzyn złożyła 

zapotrzebowanie na środki na wypłatę dodatków wę-
glowych. Do dnia 20.09.2022 r. godz. 10:57 środki te nie 
wpłynęły na rachunek bankowy gminy, w związku z tym 
wypłata pozytywnie rozpatrzonych wniosków nastąpi 
dopiero po otrzymaniu dotacji. Wnioski należy składać 
w pok. 141 w godzinach pracy ośrodka,tel. wewn. 189. 
Wnioski są rozpatrywanie przez dział świadczeń w pok. 
133, tel. wewn. 182, 186, 177.

GOPS Nadarzyn

Dodatki
za węgiel

INFORMACJE GMINNE
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1  września uczciliśmy 83. 
rocznicę wybuchu II  wojny 
światowej. Na nadarzyńskim 
cmentarzu odbyła się msza 
św., którą w intencji ofiar tej 
najkrwawszej w dziejach wojny 
odprawił ks. Andrzej Wieczorek, 
proboszcz parafii pw. św. Kle-
mensa w Nadarzynie. 

83. rocznica wybuchu 
II wojny światowej

Następnie poczty sztandarowe szkół 
z terenu gminy, przedstawiciele samo-
rządu lokalnego, druhny i druhowie 
Ochotniczej Straży Pożarnej z Nada-
rzyna, harcerze ze szczepu „Wataha” 
imienia Żołnierzy Wyklętych, Team 
Nadarzyn Chrobry II oraz zebrani 
mieszkańcy udali się do kwatery po-
ległych w 1939 r. Po odegraniu hymnu 
złożono wiązanki i zapalono znicze 
pod znajdującym się w  kwaterze 

obeliskiem. Wszyscy zebrani złożyli 
hołd „poległym w walce z hitlerowca-
mi w 1939 r.” – jak głosi napis na obe-
lisku. Uroczystość zakończył utwór 
„Śpij kolego” wykonany przez orkiestrę 
OSP Nadarzyn.

Cześć i chwała bohaterom!
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Pogotowie ogrodnicze. Wycinki 
drzew, prace porządkowe. Ogrody 
– pielęgnacja i koszenie. Przyłącza 
kanalizacyjne od budynku do stu-
dzienki. Drenaże i odwodnienia ry-
nien. Remonty. Okolice Nadarzyna. 
Tel. 511 289 481

Poszukujemy obecnie osób do pracy 
w kantynie w Młochowie na stanowi-
sku: bufetowa i pomoc kuchni. Praca 
od pon. – pt. w godzinach 7–15. W ra-
zie zainteresowania proszę o kontakt: 
biuro@connectlunchbar.pl

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

OGŁOSZENIA
DROBNE

Absolwent politechniki udziela kore-
petycji z matematyki, tel. 602 246 361

Firma w Nadarzynie poszukuje dru-
karzy do druku cyfrowego na tkani-
nach oraz pracowników fizycznych do 
obsługi maszyn do tekstyliów. Tel. 535 
660 088; www.textileprinthouse.pl, ul. 
Komorowska 30, 05-830 Nadarzyn

Zatrudnię szwaczki z doświadcze-
niem. Szycie odzieży lekkiej na no-
wych maszynach przemysłowych. 
Bardzo dobre warunki pracy i płacy, 
na cały lub część etatu, w Jankach. 
Tel: 660 061 777

Modernizacja ewidencji grun-
tów i budynków (EGiB) w gmi-
nie Nadarzyn.
Szanowni Państwo!

Powiat pruszkowski podpisał 
umowy na modernizację ewidencji 
gruntów i budynków (EGiB)) gminy 
Nadarzyn, obejmujące m. in. ustalenie 
granic, aktualizację użytków i budyn-
ków wraz z dostosowaniem bazy EGiB 
do nowych przepisów.

W obrębach: Kostowiec, Krako-
wiany, Młochów, Rozalin, Stara Wieś, 
Urzut, Wola Krakowiańska, Nada-
rzyn, Strzeniówka, Wolica prace wy-
kona GEOTECHNOLOGIES Wiesław 
Szymkiewicz, Leopolda Staffa 8, 73–
110 Stargard.

W obrębach Kajetany, Parole, Ru-
siec, Szamoty, Walendów prace wy-
kona Okręgowe Przedsiębiorstwo 
Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o., 
ul. Zwycięstwa 140, 75–613 Koszalin.

Prace już się rozpoczęły i będą pro-
wadzone do października 2023 r.

W tym momencie trwają prace, 
polegające przede wszystkim na ana-
lizie materiałów powiatowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego i baz 
danych EGiB, jak również wstępne 
prace terenowe, dotyczące odszukania 
punktów osnowy geodezyjnej, służącej 
do założenia EGiB. O szczegółowych 
pracach w terenie będziemy informo-
wać na bieżąco.

Zapraszam do śledzenia aktualnych 
informacji o modernizacji ewidencji 
gruntów i budynków na stronie: bip.
powiat.pruszkow (Starostwo/Wydziały 
i biura/Wydział Geodezji i Gospo-
darki Nieruchomościami/ Moderni-
zacja ewidencji gruntów i budynków 
w Gminie Nadarzyn).

Agnieszka Kuźmińska – członek 
zarządu powiatu pruszkowskiego

W ostatnią niedzielę wrześ-
nia w  kościele parafialnym 
pw. św. Michała Archanioła 
w Młochowie odbyła się uro-
czysta msza św. w podzięko-
waniu za tegoroczne plony. 
Po niej w młochowskim parku 
miał miejsce piknik rodzinny 
– z kucykami, dmuchanymi 
atrakcjami dla najmłodszych 
i grochówką, przygotowaną 
przez młochowskich strażaków. 
Był również plenerowy koncert 
orkiestry OSP Nadarzyn.

Podziękowanie za plony
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nauczyciele dzielą się najlepszymi wskazówkami jak zachęcić uczniów do czytania

Kilka sposobów na zachęcenie licealisty do czytania

Jak sprawić, by lekcje historii były interesujące dla uczniów?

17  września po  raz kolejny 
na  terenie gminy Nadarzyn 
odbyła się akcja GMINA NA-
DARZYN – CZYSTA GMINA, 
czyli kolejna edycja wspólne-
go sprzątania. Koordynowali 
ją radni i sołtysi z poszczegól-
nych sołectw.

Wszyscy zainteresowani udziałem 
w akcji dostali worki oraz rękawi-
ce. Wspólne porządki rozpoczęły się 
w sobotnie przedpołudnie i trwały 
do godzin popołudniowych, a zakoń-
czyły się sadzeniem krokusów, które 
upiększą pierwsze dni przyszłorocz-
nej wiosny. W niektórych sołectwach 
nagrodą dla uczestników akcji był 
wspólny poczęstunek.

Ponadto przy Pastewniku w Nada-
rzynie stanęło stoisko edukacyjno-in-
formacyjne, dotyczące mazowieckiej 
uchwały antysmogowej, gdzie można 
było uzyskać m.in. informacje odnoś-
nie wymiany kotłów w gminie. Odbył 
się również pokaz obsługi oraz lotu 
dronu antysmogowego.

FB. A. Palmowska

Fot. M. Latoszek i J. Pawlik 
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Seniorze życie jest tylko jedno – 
zadbaj o nie

W projekcie, realizowanym w świetli-
cy oraz na basenach letnich w Strze-
niówce (dzięki uprzejmości Gminnego 
Ośrodka Sportu), udział wzięło ponad 
40 seniorów. Zajęcia na terenie base-
nów odbywały się dwa razy w tygo-
dniu. W świetlicy miały miejsce 45 
minutowe treningi pamięci, następnie 
były 45 minutowe ćwiczenia w wo-
dzie z użyciem specjalnych sprzętów. 
Treningom w wodzie towarzyszyła 
muzyka. Na zakończenie projektu zor-
ganizowano marsze po zdrowie z kij-
kami do nordic walking, oraz wspólne 

Dzięki przychylności wójta i rady gminy oraz wparciu finanso-
wym, rada seniorów może realizować projekty na rzecz seniorów 
z terenu naszej gminy. W okresie od 1 lipca do 30 sierpnia br. 
realizowany był projekt „Seniorze życie jest tylko jedno – zadbaj 
o nie”, w ramach zadania „Samorządowy Instrument Wsparcia 
Inicjatyw Rad Seniorów 2022” współfinansowanego z budżetu 
województwa mazowieckiego.

grillowanie. Na pamiątkę uczestnicy 
i zaproszeni goście otrzymali poradni-
ki do ćwiczenia pamięci oraz ręczniki 
kąpielowe z nadrukiem kompleksu 
basenów w Strzeniówce.

W imieniu rady seniorów i uczest-
ników projektu serdecznie dziękuję za 
pomoc i wsparcie w realizacji zadania.

Teresa Czerniawska
Fot. FB Srebrny Senior Nadarzyna
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Rozpoczął się drugi etap kon-
sultacji społecznych planu 
zrównoważonej mobilności 
miejskiej metropolii war-
szawskiej (SUMP). Konsul-
tacje trwają od 22 września 
do 12  października. Plan 
dotyczy tworzenia na tere-
nie metropolii warunków dla 
zrównoważonego sposobu 
przemieszczania się. 
Ma on być oparty na transporcie 
zbiorowym i aktywnej mobilności 
(rower, poruszanie się na pieszo itp.), 
przy jednoczesnym ograniczeniu 

Metropolia w ruchu
liczby samochodów i zmniejszeniu 
negatywnego oddziaływania komu-
nikacji i transportu na środowisko. 
Prace nad dokumentem rozpoczęły 
się na początku roku 2022 i potrwają 
do połowy roku 2023.

Do tej pory:
• zakończył się pierwszy etap konsul-

tacji podsumowany raportem
• przeprowadzono diagnozę stanu 

mobilności
• przygotowano raport z diagnozy 

zachowań transportowych
• opracowano założenia do SUMP
• Wszystkie materiały znajdują się 

pod linkiem: https://architektura.
um.warszawa.pl/../kolejny-etap..

1 września 104. urodziny ob-
chodziła pani Kamila Maria 
Olszewska. Z tej okazji sza-
cownej Jubilatce złożyli wi-
zytę Dariusz Zwoliński, wójt 
gminy Nadarzyn i Iwona Ma-
linowska, kierownik urzędu 
stanu cywilnego. Pani Kamila 
z uśmiechem przyjęła bukiet 
kwiatów i okazjonalne życze-
nia oraz tort. Po zdmuchnię-
ciu przez Jubilatkę świeczek 
na torcie,  odśpiewano  jej 
„300 lat”.

Pani Kamili składamy moc najser-
deczniejszych życzeń zdrowia oraz 
nieustającej pogody ducha. Niech za-
wsze otaczają Panią dobroć i życzli-
wość, które są źródłem zadowolenia 
i spełnienia.

104 lata – dostojna rocznica urodzin 
pani Kamili
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Wpływ zanieczyszczeń powietrza 
na zdrowie i metody ograniczania 
ich ilości

Zanieczyszczenia powietrza 
pochodzące z indywidualnych 
źródeł ciepła obejmują: tlenki 
węgla, pyły zawieszone, węglo-
wodory aromatyczne oraz tlenki 
azotu i siarki, a w przypadku 
spalania odpadów również chlo-
rowodór, cyjanowodór, formal-
dehyd i dioksyny.

Zanieczyszczenia powietrza mogą po-
wodować powstawanie i zaostrzenie 
chorób układu oddechowego, choroby 
sercowo-naczyniowe, w tym niewy-
dolność i zawał serca oraz udar móz-
gu, wzrost ryzyka wystąpienia chorób 
neurodegeneracyjnych: Alzheimera 
i Parkinsona, zaburzenia układu roz-
rodczego: przedwczesne porody i niską 
masę urodzeniową dzieci oraz choroby 
autoimmunologiczne i nowotwory zło-
śliwe nie tylko układu oddechowego, ale 
również głowy i szyi, wątroby, piersi oraz 

układu limfatycznego i krwiotwórczego. 
Działaniem rakotwórczym charaktery-
zuje się m.in. benzo(a)piren należący do 
węglowodorów aromatycznych, którego 
dopuszczalny poziom na terenie naszej 
gminy  został w 2021 r. przekroczony.

Pierwszym krokiem do poprawy 
jakości powietrza jest zaprzestanie pa-
lenia odpadów. Stanowią je wszystkie 
odpady z gospodarstwa domowego, 
w tym tworzywa sztuczne, odzież, buty, 
opony, ale również kolorowy papier, 
drewno malowane, lakierowane i im-
pregnowane, sklejki, płyty wiórowe, 
panele podłogowe, dykta, podkłady 
kolejowe oraz drewno zanieczyszczone 
i odpady zielone: w tym skoszona tra-
wa, chwasty, liście i gałęzie. Kolejnym 
krokiem jest przejście na korzystanie 
z certyfikowanego paliwa dobrej ja-
kości, kupowanego ze sprawdzonych 
źródeł, zaś w przypadku opalania 
drewnem – korzystanie z sezono-
wanego, suchego drewna. Jeśli sami 
przygotowujemy drewno, należy je 

porąbać i złożyć na świeżym powietrzu 
w sposób zapewniający odpowiednią 
cyrkulację powietrza. Drewno po-
winno być odseparowane od gruntu 
i przykryte od góry. Dobrym rozwiąza-
niem, pozwalającym na przyspieszenie 
schnięcia drewna, jest ściągnięcie kory. 
Należy pamiętać, że drewno schnie 
tylko wtedy, kiedy panują odpowiednio 
wysokie temperatury powietrza, zwykle 
od późnej wiosny do wczesnej jesieni. 
W celu ograniczenia emisji zanieczysz-
czeń, trzeba dbać o odpowiedni stan 
urządzeń grzewczych i przewodów 
kominowych poprzez regularne ich 
czyszczenie. Jeśli mamy taką możli-
wość, należy przejść ponadto na palenie 
od góry. Polega ono na tym, że paliwo 
układa się na dole i rozpala się od góry, 
zaś kolejne porcje dokładne są z boku. 
Zanieczyszczenie powietrza powodują 
również spaliny samochodowe,  więc 
kiedy to tylko możliwe, rezygnujmy 
z auta i korzystajmy z komunikacji 
zbiorowej, roweru lub hulajnogi.
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Emisja do wysokości 40 m 
gazów i pyłów pochodzących 
głównie z domowych instalacji 
grzewczych nazywana jest ni-
ską emisją. Zanieczyszczenia 
te w głównej mierze odpowia-
dają za przekroczenie norm 
w powietrzu silnie rakotwór-
czych węglowodorów aroma-
tycznych oraz powstawanie 
smogu. W celu zapobieżenia 
ich negatywnemu oddziaływa-
niu na zdrowie ludzi i środowi-
sko, na obszarze województwa 
mazowieckiego wprowadzono 
ograniczenia i zakazy w za-
kresie eksploatacji instalacji, 
w których następuje spalanie 
paliw (tzw. uchwała antysmogo-
wa, Dz. Urz. Woj. Maz z 2017 r., 
poz. 9600, z późn. zm.: Dz. Urz. 
Woj. Maz. z 2022 r., poz. 5147).

Od początku 2023 r. zakazane bę-
dzie korzystanie z bezklasowych źródeł 
ciepła na paliwa stałe, czyli kotłów 
centralnego ogrzewania oraz miejsco-
wych ogrzewaczy pomieszczeń, np: 
kominków, pieców wolnostojących 
(jeśli nie wyposaży się ich w urzą-
dzenia redukujące emisję pyłu), zaś 
od początku 2028 r. również z kotłów 
na paliwa stałe klasy 3 lub 4 według 
normy PN-EN 303–5:2012. Zakazano 
również korzystania z następujących 
paliw: mułów i flotokocentratów wę-
glowych, które powstają jako odpad 
przy wzbogacaniu węgla, węgla bru-
natnego oraz innych paliw z niego 
produkowanych, węgla kamiennego 
sypkiego o uziarnieniu do 3 mm, który 
zawiera się w miale węglowym oraz 
paliw z biomasy o wilgotności powyżej 
20%, w tym drewna. Na terenie gminy 
Nadarzyn i innych gmin powiatów 
otaczających Warszawę wprowadzono 
dodatkowe ograniczenie: od 1 stycznia 

2028 r. zakazane będzie korzystanie 
ze wszystkich frakcji węgla kamien-
nego i innych paliw produkowanych 
z jego wykorzystaniem. Od ostatnie-
go zakazu wprowadzono jednakże 
wyjątki: kotły na paliwa stałe 5 klasy 
według normy PN-EN 303–5:1012, 
których eksploatację rozpoczęto przed 
10 listopada 2017 r. oraz kotły na pa-
liwa stałe i miejscowe ogrzewacze 
pomieszczeń spełniające wymogi 
ekoprojektu, których eksploatację 
rozpoczęto przed 1 czerwca 2022 r., 

mogą korzystać z węgla kamienne-
go do czasu ustania ich żywotności. 
Ekoprojekt oznacza wynikające z od-
powiednich rozporządzeń Komisji 
Europejskiej ściśle określone normy 
emisji pyłów, organicznych związków 
gazowych, tlenku węgla i tlenków azo-
tu, których dane instalacje nie mogą 
przekroczyć oraz określone parametry 
sezonowej efektywności energetycz-
nej, które muszą spełniać. Obecnie na 
terenie gminy Nadarzyn nie mogą 
być już zakładane instalacje, również 
z ekoprojektem, które wykorzystują 
węgiel kamienny.

Zakazy i ograniczenia wynikające z uchwały 
antysmogowej dla Mazowsza
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Zwierzęta gminy Nadarzyn

W wychowaniu dzieci ogrom-
ną wagę przykładamy do tego, 
aby od pierwszych chwil życia 
otoczone były one czułością 
i bliskością, najpierw rodzi-
ców i pozostałych najbliższych 
członków rodziny, a potem, kie-
dy stają się starsze, dbamy o to, 
aby zapewnić im możliwość 
kontaktowania się z rówieśni-
kami i innymi dorosłymi. Dzięki 
tym wszystkim kontaktom dzie-
ci uczą się zachowań, kultury, 
stawiania granic, zdobywają 
wiedzę, nabierają doświadczeń.

Psy nie mają tyle szczęścia. Najpierw 
jako szczenięta zbyt wcześnie odbiera-
ne są od matki i rodzeństwa, następnie 
izolowane do czasu uzbierania kom-
pletu szczepień. W niezwykle ważnym 
okresie swojego życia, warunkującym 
w dużej mierze to jakie będą w do-
rosłym życiu, nie mają możliwości 
socjalizacji, zdobywania wiedzy eko-
logicznej, nabierania doświadczeń, 
uczenia się od innych psów, bycia 
z nimi, obcowania, zabawy, pozna-
wania razem świata. Odosobnione, 
nierozumiane, często przebodźcowane 
szczenię, które również w wieku dora-
stania nie będzie miało zapewnionych 
kontaktów z innymi psami, nie ma 
szansy wyrosnąć na zrównoważonego, 
stabilnego psa, radzącego sobie z emo-
cjami i stresem, a lęki, obawy, ciągła 
kontrola opiekuna tylko potęgują jego 
problemy. Musimy pamiętać, że psy 
to zwierzęta społeczne, potrzebują 
swobodnych kontaktów z osobni-
kami własnego gatunku, z mocnymi 

Zrozumieć psa
i  stabilnymi psami, różnymi pod 
względem temperamentu, charakte-
ru, wieku i wielkości. Wtedy się uczą, 
nabierają doświadczeń, stają się pewne 
siebie. Nie nauczymy ich tego w żadnej 
psiej szkole. Spędzanie czasu w to-
warzystwie zrównoważonych psów, 
wspólne, swobodne eksplorowanie, 
węszenie i zabawa to sprawy niezbęd-
ne dla prawidłowego rozwoju każdego 
psa, a szczególnie młodego.  W jednej 
ze swoich wypowiedzi Dorota Sumiń-
ska, próbując wyjaśnić nam, dlacze-
go nie wolno odbierać psom prawa 
do kontaktów z innymi osobnikami 
własnego gatunku, poprosiła abyśmy 
spróbowali wyobrazić sobie, że naszą 
jedyną rodziną są słonie. Dbają o nas, 
otaczają troską, jest nam ciepło, mamy 
co jeść, zapewniają nam bezpieczeń-
stwo, chroniąc i dbając o nas tak samo 
jak o swoje słoniowe dzieci. Są nam 
bliskie, może nawet bardzo, ale mogą 
tylko po słoniowemu próbować nas 
uszczęśliwiać, bo są słoniami. Nigdy 

nie dadzą nam tego, czego naprawdę 
potrzebujemy, bo nigdy nie zrozumieją 
nas tak, jak drugi człowiek. Myślę, że 
problemem jest też to, że zatraciliśmy 
gdzieś taką naturalną zdolność do by-
cia uważnym na otaczający nas świat, 
na innych. Nie widzimy, nie umiemy 
obserwować, słuchać, być świadomym 
i dzielić się tym. Nie wiemy, kim sami 
jesteśmy, nie jesteśmy świadomi na-
szych własnych uczuć i motywacji, 
więc tym bardziej nie rozpoznaje-
my emocji naszych psów i tego, co 
i dlaczego nam komunikują. Dopóki 
jednak nie zrozumiemy przyczyn ich 
zachowania, nie zrozumiemy dlaczego  
pies jest agresywny, lękowy, reaktywny, 
kontrolujący, nie pomogą nam żadne 
szkolenia ani treningi. Dopóty nie zro-
zumiemy, że jedynym problemem 
naszych psów jesteśmy my sami, nic 
się w ich życiu nie zmieni.

Joanna Romanowska
Straż Gminna, tel. 501804797

Fot. FB Zwierzęta z gminy Nadarzyn

Na zdjęciach Mural i Bromba - nierozłączni. Około 6-letni owczarek środko-
woazjatycki i około 8-letnia bernardynka czekają na wspólny dom i mocno 
wierzą, że on również gdzieś na nich czeka. Chcą być razem, widzieć dobro 
w oczach ludzi i zwyczajnie, spokojnie żyć. Jeśli znacie takie miejsce, gdzie 
psom nie odbiera się ich praw, gdzie nawet takie duże stworzenia jak Bromba 
i Mural kiedy tylko zechcą, mogą być blisko ludzkiego przyjaciela, to bardzo 
prosimy zdradźcie nam gdzie ono jest. 
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Choroba Alzheimera to jedna z najczęstszych 
przyczyn otępienia (demencji) u osób powyżej 65 
roku życia. Jest to schorzenie układu nerwowego, 
polegające na stopniowej utracie funkcji umysło-
wych odpowiadających za myślenie, komunikację, 
zachowanie. Objawami są: upośledzenie pamięci, 
orientacji, rozumienia, liczenia, oceny sytuacji, 
mowy. Zaburzenia te spowodowane są utratą 
komórek nerwowych w mózgu.

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia na ca-
łym świecie ponad 55 milionów ludzi cierpi na demencję, 
a każdego roku pojawia się prawie 10 milionów nowych 
przypadków.

W Polsce ponad 500 tysięcy osób żyje z objawami otę-
pienia (demencji), a wśród nich 300 tysięcy ma chorobę 
Alzheimera.

21 września
Światowy Dzień Choroby Alzheimera

Jak przebiega choroba Alzheimera?
Najczęściej choroba rozpoczyna się od niewinnego zapo-

minania i zagubienia. Chory pyta kilka razy o te same rzeczy 
lub wydarzenia, opowiada w kółko te same historie, gubi 
przedmioty w przestrzeni domu. Trudno mu podejmować 
decyzje i rozwiązywać problemy.

Z czasem kłopot sprawia wykonywanie codziennych, 
prostych czynności. Pojawiają się zaburzenia równowagi, 
trudności w ubieraniu się. Często też występują zaburzenia 
zachowania. Osoba, która dotychczas była uśmiechnięta 
i radosna, może zacząć zmagać się z depresją, może pojawić 
się afazja, urojenia, pobudzenie i agresja.

W chorobie Alzheimera możemy wyróżnić 3 fazy:
	pierwsza – kłopoty z pamięcią, orientacją, nauką nowych 

rzeczy;
	druga – trwa od 2 do 12 lat – zaburzenia pamięci są już 

dość znaczne – chory nie pamięta imion swoich bliskich, 
nie ufa ludziom, unika ich, zaczyna błądzić nawet w oto-
czeniu, które powinno mu być znane;

	trzecia – trwa od 1 roku do 3 lat – kontakt z chorym jest 
utrudniony, mowa sprowadza się do artykułowania kilku 

słów, czynności fizjologiczne przestają być kontrolowane 
– chory wymaga stałej opieki.
Choroba Alzheimera jest chorobą nieuleczalną. Istnieją 

jednak leki, które mogą pomóc złagodzić lub opóźnić nie-
które objawy zaburzonych zdolności poznawczych, jak na 
przykład zaburzenia zachowania.
Do kogo zwrócić się o pomoc?

Rozpoznawaniem i leczeniem choroby Alzheimera zajmują 
się lekarze neurolodzy i psychiatrzy. W przypadku korzystania 
z sytemu publicznej opieki zdrowotnej – do neurologa kieruje 
lekarz rodzinny. Skierowanie do psychiatry nie jest wymagane.
Gdzie można uzyskać pomoc?

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą 
Alzheimera (www.alzheimer-waw.pl) pomoże uzyskać:
	wsparcie psychiczne;
	informacje o źródłach pomocy;
	porady opiekuńczo-pielęgnacyjne;
	porady dla opiekuna.

Ogólnopolski telefon zaufania 22 622 11 22 (wtorek, 
czwartek 15:00–17:00)

CLA – Centrum Leczenia Alzheimera ul. Ogrodowa 
39/41 Warszawa( www.mcla.pl)
Jak pomóc choremu na alzheimera?

Oznacz ubrania, podpisz je imieniem i nazwi-
skiem, dołącz adres oraz numer telefonu. Umożli-
wisz w ten sposób szybszy kontakt z tobą, w razie 
zagubienia chorego.
Prowadź kalendarz – skreślaj minione dni, zazna-
czaj ważne wydarzenia, wizyty lekarskie i spotkania, 
ułatwi to odnalezienie się choremu w codzienności, 
naprowadzi na to, co obecnie się dzieje w jego życiu.
Chorzy na Alzheimera pamiętają siebie jako młode 
osoby, kiedy więc zawiesimy lusterko na drzwiach 
wyjściowych, w swoim odbiciu nie rozpoznają 
siebie, a zauważą obcą osobę – unikniemy w ten 
sposób nieplanowanego wyjścia chorego bez opieki, 
natomiast kiedy zawiesimy zdjęcie z młodości na 
drzwiach jego pokoju - chory będzie wiedział, że ma 
tu swoją przestrzeń i może się tu czuć bezpiecznie.
Lekarstwa nie powinny być łatwo dostępne dla 
chorego, gdyż może wziąć podwójną dawkę leku.

Jak organizować czas choremu na alzheimera?
Ważne, by chory funkcjonował w miarę możliwości 

normalnie – wykonywał to, co zwykle, oczywiście z uwzględ-
nieniem postępu choroby. Jeśli zauważysz, że pojawił się 
problem – asystuj i pomagaj!

Należy zadbać przede wszystkim o samopoczucie chorego, 
a nie zachowywanie za wszelką cenę reguł, które panują 
w naszym systemie społecznym.

SPRAWY SPOŁECZNE
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Przymykaj oko na błędy i nowe przyzwyczajenia, chwal za 
małe rzeczy i stawiaj nowe wyzwania na miarę możliwości.
Zaplanuj aktywności w chorobie Alzheimera

Planując wszelkie aktywności uwzględnij to, co cho-
ry lubił robić, zanim pojawił się alzheimer. Często wraca 
się do rysowania i malowania, gdyż właśnie to większość 
z nas lubiła robić w dzieciństwie. Jeśli jest taka możliwość, 
zorganizuj proste prace w ogrodzie, gry w karty, w szachy.

Chorzy lubią też układać proste puzzle, składające się 
z niewielkiej liczby elementów.

Nie wystarczy jednak dać choremu pudełko puzzli i pole-
cić ich ułożenie. Należy rozpocząć to zajęcie razem z chorym, 
pokazując mu, na czym będzie ono polegać.

Doskonałą terapią jest wspólne oglądanie zdjęć rodzin-
nych, a także ich segregacja: na te na których pojawiają się 
osoby, na kolorowe, na czarno-białe, na małe i duże fotografie.

Ważne jest też, by chory spędzał czas na świeżym powie-
trzu, jednak zawsze musi mu ktoś towarzyszyć.

Dobre rezultaty daje wykorzystywanie muzyki w opiece. 
Najchętniej chorzy słuchają melodii i piosenek z czasów 
swej młodości, co wzbudza w nich miłe wspomnienia 
z tego okresu.

Choroba Alzheimera jest nieodwracalna i może rozwijać 
się przez wiele lat. Wczesne jej wykrycie pozwala na wdro-
żenie terapii, która poprawi jakość życia nie tylko osoby 
chorej, ale i jej opiekuna.

Profilaktyka
Ryzyko rozwoju choroby Alzheimera mogą zmniejszyć 

zmiany w trybie życia. Im więcej ich zostanie wprowadzo-
nych w życie, tym prawdopodobieństwo rozwoju chorób 
neurodegeneracyjnych, takich jak alzheimer jest mniejsze.
Do  najważniejszych ochronnych czynników stylu 
życia należą:
• rzucenie palenia i ograniczenie spożycia alkoholu;
• stosowanie zdrowej, zbilansowanej diety i utrzymywanie 

prawidłowej masy ciała (darmowe plany żywieniowe 
dostępne są na stronie: diety.nfz.gov.pl);

• zmniejszenie ryzyka chorób układu krążenia i kontro-
lowanie ciśnienia krwi;

• niedopuszczenie do rozwoju cukrzycy;
• utrzymanie sprawności fizycznej i aktywności umysłowej;
• pozostawanie aktywnym psychicznie i społecznie.

Izabela Bogusiewicz
Sekcja Wsparcia Rodziny

GOPS Nadarzyn

Źródła:
1. Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim
2. Poradnik „Opieka nad chorym na Alzheimera – poradnik dla opiekuna”, 

dostępny na stronie https://www.nfz.gov.pl
3. Broszura: Alzheimer Rozumiem Wspieram
4. Ulotka: Alzheimer Rozumiem Wspieram
5. Ulotka Profilaktyczna Narodowego Funduszu Zdrowia.
6. Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera
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30 sierpnia odbyły się zajęcia 
adaptacyjne dla uczniów klas 
pierwszych oraz ich rodziców.

Przyszli uczniowie oraz ich rodzice 
zostali uroczyście powitani przez pa-
nią dyrektor. Przedstawione zostały 
najważniejsze sprawy organizacyjne 
dotyczące nadchodzącego roku szkol-
nego. Pani dyrektor przedstawiła wy-
chowawców klas pierwszych, którzy 

razem ze swoimi uczniami i rodzicami 
udali się do swoich klas. W sali wycho-
wawcy przedstawili najważniejsze spra-
wy dotyczące roku szkolnego i pracy 
w swojej klasie. Uczniowie mogli po raz 
pierwszy spotkać się ze swoimi nowy-
mi kolegami i koleżankami, a rodzice 
mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące 
ich pytania.

Po zakończeniu spotkań klasowych, 
uczniowie wraz z rodzicami udali się 

na zajęcia proponowane przez kadrę 
pedagogiczną naszej szkoły. Zajęcia 
odbywały się w budynku A. Wśród 
proponowanych zajęć były między in-
nymi przyrodnicze, na których ucznio-
wie mogli pod lupą zgłębić tajemnice 
świata przyrody. W salach odbywały 
się również zajęcia plastyczne, podczas 
których dzieci mogły pokolorować 
rysunek i zabrać go ze sobą do domu. 
Nasi nauczyciele WF- u przygotowali 
zajęcia ruchowe, prezentując przyszłym 
uczniom salę gimnastyczną oraz za-
plecze sportowe. Na uczniów czekał 
również sensoryczny tor przeszkód.

Zajęcia adaptacyjne są wspaniałą 
propozycją dla dzieci, które jeszcze 
nie rozpoczęły swojej przygody ze szko-
łą, a są już gotowe do podjęcia nowych 
wyzwań, poznania nowych kolegów 
i nowych aktywności. Celem zajęć było 
zapoznanie uczniów z ich nowym miej-
scem oraz pokazanie ile radości daje 
wspólna zabawa z rówieśnikami.

Katarzyna Rybczyk
SP Nadarzyn

Zajęcia adaptacyjne

OŚWIATA
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Punkt Parafialnego Zespołu CARITAS 
mieści się na piętrze w budynku para-
fialnym i czynny jest w godz.: wtorki 
10.00–12.00, czwartki 15.00–17.00.

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

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

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

www.klemens.biblista.pl 
www.facebook.com/SwKlemensNadarzyn

e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
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Biblioteka Publiczna
Gminy Nadarzyn

Czy mogę zapisać się do biblioteki, jeśli nie jestem 
zameldowany w gminie Nadarzyn?
tak, możesz. Aby zostać czytelnikiem nie musisz mieć 
stałego meldunku w naszej gminie. Przy zapisie podajesz 
po prostu swój adres zamieszkania oraz adres zameldo-
wania. Pamiętaj o możliwości zapisu on-line.

Czy mogę zapisać do biblioteki dziecko, które jeszcze 
nie chodzi do szkoły?
Oczywiście! Nie ma dolnej granicy wieku przy zapisie. 
Mamy specjalne zbiory dostosowane do potrzeb maluchów 
i do ich małych rączek.

Czy mogę zapisać się do biblioteki przez Internet?
Tak, przez formularz w katalogu Sowa nadarzyn-bpg.sowa.
pl >Konto>Zapis do biblioteki. Skorzystanie z formularza 
znacząco przyspieszy procedurę zapisu. Pamiętaj jednak, że 
musisz odebrać kartę biblioteczną i potwierdzić tożsamość 
dokumentem, dlatego zapraszamy do wizyty osobistej.

Czy  mogę mieć zdalny dostęp do swojego konta 
czytelnika?
Tak, możesz zalogować się na swoje konto w katalogu 
na naszej stronie lub pobrać aplikację Sowa MOBI. Po zalo-
gowaniu się do swojego konta, możesz przeglądać dostępne 
zbiory, rezerwować wybrane pozycje oraz prolongować 
materiały, które masz już na koncie. 

Czy będę dostawać powiadomienia o zbliżającym się 
terminie zwrotu wypożyczonych książek?
Oczywiście! Przy zapisie podaj swój e-mail bibliotekarzo-
wi – będziesz otrzymywać informacje o zbliżającym się 
terminie zwrotu. Dostaniesz też SMS, że termin już upłynął 
i czas oddać wypożyczone pozycje. Możesz także sam 
ustawić powiadomienia po zalogowaniu się do swojego 
panelu w katalogu. Więcej możliwości daje aplikacja Sowa 
MOBI – będziesz otrzymywać powiadomienia push prosto 
na telefon i prolongować pozycje bezpośrednio w aplikacji.

Co mogę wypożyczyć w bibliotece?
Dla naszych czytelników dostępne są książki (po polsku, an-
gielsku i ukraińsku), audiobooki i filmy dla dzieci i dorosłych. 

Chciałbym wiedzieć…?
Biblioteczne Q&A

Wypożyczamy również czasopisma, gry planszowe i czyt-
niki Kindle. Warunki wypożyczenia zbiorów znajdziesz 
w regulaminie. Zajrzyj na naszą stronę i do katalogu Sowa.

Nie zdążę odebrać zamówionych książek w godzinach 
pracy biblioteki. Co mogę zrobić?
Przy placówkach w Nadarzynie działa „książkomat”. Mo-
żesz do niego zamówić 5 egzemplarzy zbiorów i odebrać 
poza godzinami pracy placówek. To proste – zarezerwuj 
książki w systemie i powiadom nas telefonicznie o chęci 
skorzystania z „książkomatu”. Dostaniesz od nas sms z nu-
merem skrytki i kodem odbioru. Na odbiór zamówionych 
pozycji masz 48 godzin.

Czy mogę oddać wypożyczone materiały poza godzinami 
pracy biblioteki?
Tak. Przed wejściem do każdej placówki stoi „wrzutnia”. 
Możesz oddać do niej wypożyczone pozycje, które zostaną 
zdjęte z konta najpóźniej w następnym dniu roboczym. 

Czy mogę przeglądać katalog zbiorów biblioteki on-line?
Tak. W naszym katalogu internetowym nadarzyn-bpg.sowa.
pl można przeglądać zbiory pogrupowane w kategorie. 
Katalog możesz przeszukiwać po tytule publikacji, autorze 
lub słowie z tytułu lub opisu. Jeśli jesteś zalogowany(-a) 
do systemu możesz rezerwować i zamawiać książki, któ-
re chcesz przeczytać, a także inne dostępne materiały.  
O możliwości ich odbioru poinformujemy.

KULTURA
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Bardzo dziękujemy zaproszonym gościom: Dariuszowi 
Zwolińskiemu, wójtowi gminy Nadarzyn, Ewie Teledze, 
Stanisławie Ossowskiej i Magdalenie Kulisiewicz za wspa-
niałą interpretację utworów, Antoniemu Murackiemu za 
nastrojową oprawę muzyczną i oczywiście fantastycznej 
publiczności!

Zapraszamy za rok, na kolejne narodowe czytanie. 
Będziemy czytać „Nad Niemnem”.

Skąd mogę się dowiedzieć o ofercie wydarzeń i spotkań 
autorskich w bibliotece?
Zapraszamy na stronę internetową biblioteka.nadarzyn.
pl, na nasz profil na Facebooku oraz do placówek. Możesz 
także zapisać się na nasz newsletter.

Chciałbym korzystać ze zbiorów biblioteki, ale jestem 
osobą niepełnosprawną/starszą i nie mogę osobiście 
przyjść do placówki. Czy jest dla mnie jakaś oferta?
Tak. Na terenie gminy realizujemy usługę „Biblioteka 
na telefon”. Jest ona skierowana do seniorów oraz osób 
o ograniczonych możliwościach poruszania się, które 
nie mogą odwiedzić naszych placówek osobiście. Książki 
są dostarczane i odbierane przez pracownika biblioteki raz 
w miesiącu, po wcześniejszym umówieniu telefonicznym. 
Jeśli nie masz założonego konta bibliotecznego, zapiszemy 
cię w trakcie pierwszej dostawy książek, możesz też zapisać 
się on-line przez formularz na stronie biblioteki. Jeśli chcesz 
skorzystać z tej usługi lub poznać więcej szczegółów – 
zapraszamy do kontaktu pod numerem +48 537 184 772.

11 Narodowe Czytanie 
za nami!

21



Nadarzyński Ośrodek Kultury

W 1970 roku, kilkanaście dni przed Bożym Na-
rodzeniem, władze PRL ogłosiły kilkunasto – 
a nawet kilkudziesięcioprocentowe podwyżki 
cen żywności. Wywołało to krwawo stłumione 
protesty.

Z punktu widzenia tych,

którzy rozkazali strzelać
Po projekcji zapraszamy na spotkanie z twórcami: reży-

serem, scenarzystą, montażystą i autorem zdjęć Tomaszem 
Wolskim oraz producentką Anną Gawlitą. Zapraszamy 
28 października (piątek) na godzinę 19:00 do siedziby 
NOK. WSTĘP WOLNY!
1970
Reżyseria: Tomasz Wolski
Scenariusz: Tomasz Wolski
Gatunek: dokumentalny
Czas trwania: 71 min.
Rok produkcji: 2021
Produkcja: Kijora Film – Anna Gawlita
Współpraca reżyserska: Anna Gawlita
Koprodukcja: TVP, Instytut Pamięci Narodowej
Producent wykonawczy animacji: Krakow Animation 
Center, Krakow Film Klaster
Zdjęcia: Tomasz Wolski
Montaż: Tomasz Wolski
Animacje: Robert Sowa
Muzyka: Bartłomiej Tyciński, DJ Lenar

W 1970 r. w komunistycznej Polsce wybuchają protesty. 
W stolicy zbiera się sztab kryzysowy. W ruch idą milicyjne 
pałki. Padają strzały. Poprzez archiwalne nagrania i anima-
cje obserwujemy mechanizmy władzy. „1970” to opowieść 
o buncie, widziana z punktu widzenia oprawców.

http://kijorafilm.com/1970–2/
„1970” to wyjątkowy film dokumentalny opowiadający 

historię protestów i strajków robotniczych, które miały miejsce 
na Wybrzeżu w grudniu 1970 r., pokazaną z perspektywy 
komunistycznych oprawców. Dzięki animacjom połączo-
nym z nagraniami rozmów telefonicznych, zaglądamy za 
zamknięte drzwi gabinetów dygnitarzy. Wypalane są setki 
papierosów. Urywają się telefony. Planowane są strategie 
rozpędzania protestujących i przyszłych represji. Obmyślane 
są działania propagandowe. Protesty jednak wymykają 
się rządzącym spod kontroli. Widzimy strach, pogubienie 
i brutalność decydentów. Na ulicach w ruch idą milicyjne 
pałki. Padają strzały. Giną ludzie.

https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/142895,Film-1970-
-koprodukowany-przez-IPN-uhonorowany-Specjalna-
-Nagroda-Jury-na-festiwal.html

Wielokrotnie nagradzany dokument „1970” pokazuje 
te wydarzenia w wyjątkowy sposób, ponieważ narratora-
mi nie są ci, do których strzelano, lecz ci, którzy wydali 
rozkaz, by strzelać. Niezwykła jest również forma filmu. 
Łączy ona materiały archiwalne ze scenami animowanymi, 
przedstawiającymi ówczesnych polityków. Za oś narracji 
filmowej opowieści posłużyły prowadzone przez nich na 
gorąco rozmowy telefoniczne, zachowane w archiwach IPN.

KULTURA
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Tomasz Wolski
Reżyser, operator i montażysta kilkunastu filmów do-

kumentalnych (np. 1970, Zwyczajny kraj, Lekarze, Pałac, 
Szczęściarze) wyróżnianych na światowych festiwalach. 
Jego krótkometrażowy film Córka został nagrodzony 
na Festiwalu Filmowym w Gdyni (2015) oraz na Euro-
pejskim Festiwalu Debiutów Filmowych „Premiers Plans” 
w Angers (2016). Członek Europejskiej Akademii Filmo-
wej, Gildii Polskich Reżyserów Dokumentalnych oraz PAF.

https://festiwalgdynia.pl/biografia/tomasz-wolski/
(…) Absolwent dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiel-

lońskim i Kursu dokumentalnego w Mistrzowskiej Szkole 
Reżyserii Filmowej Andrzeja Wajdy (2003). Uczestnik 
Berlinale Talent Campus oraz warsztatów Berlin Today 
Award, programu EKRAN+ (2017) w Szkole Wajdy. 
Stypendysta programu „Młoda Polska” Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. (…)

https://filmpolski.pl/fp/index.php?osoba=1153128
Anna Gawlita

Nagrodzona jako najlepsza producentka na Festiwalu 
Era Nowe Horyzonty (2008) i Krakowskim Festiwalu 
Filmowym (2017), nominowana do nagrody KIPA za 
najlepszy debiut producencki w pełnometrażowym 
filmie fabularnym (2021). Prezeska zarządu Kijora Film.

Członkini Polskiej i Europejskiej Akademii Fil-
mowej. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego. Uczestniczka Berlinale Talents, Emerging 
Producers Programme, EKRAN+ w Szkole Wajdy, Pro-
ducers To Watch MIPCOM/DOC/TV. Doktorantka 
w Łódzkiej Szkole Filmowej.

Producentka pełnometrażowego filmu fabularnego 
pt. „Hura, wciąż żyjemy!” w reżyserii Agnieszki Polskiej 
(AGBO Fellowship Award na Slamdance Film Festival).

Producentka i kierowniczka produkcji filmów m.in. 
Tomasza Wolskiego, Piotra Stasika i Aleksandry Maciu-
szek, które były nagradzane na Visions du Réel, MFF 
w Jihlavie, Krakowskim Festiwalu Filmowym, FF w Palms 
Springsl, Margaret Mead w Nowym Yorku, Millennium 
Docs Against Gravity i wielu innych.

Koproducentka pełnometrażowych filmów fabu-
larnych: „Via Carpatia” (reż. K. Kochańska i K. Bajon, 
premiera na 53. MFF w Karlowych Warach – konkurs 
East of the West), „Dzień czekolady” (reż. Jacek Piotr 
Bławut, nagroda „Inis” na Międzynarodowym Festiwalu 
Kina Dziecięcego w Montrealu).

W  2018 roku zrealizowała swój samodzielny 
reżyserski debiut – film dokumentalny pt. „Krzyżoki”, 
który otrzymał m.in. Złotą Żabę na Camerimage 
i nagrodę Grand Prix na Cork Film Festival w Irlan-
dii, oba kwalifikujące do ubiegania się o nominację 
do Oscara.

https://wajdaschool.pl/instructor/anna-gawlita/
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Parole. Wieś szlachecka.
Historia zapisana w ziemi
17 września odbył się piknik historyczny „Parole. 
Wieś szlachecka. Historia zapisana w ziemi”. 
Rozpoczął on poszukiwania zabytków historycz-
nych na terenie wsi Parole, które będą trwały 
przez najbliższe dwa lata.

Inicjatorem poszukiwań pod nadzorem Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków jest Stowarzyszenie Historyczne 
Pasja. Stowarzyszenie działa od 5 lat, skupiając w swoich 
szeregach przedstawicieli różnych profesji i grup wieko-
wych. Jej członkowie współpracują przy badaniach arche-
ologicznych oraz prowadzą własne inicjatywy na terenie 
kraju. Dzięki przychylności lokalnych właścicieli gruntów, 
którzy wydali pozwolenia na wejście na ich teren, prace 
mogły się rozpocząć. Podczas pikniku mogliśmy obejrzeć 
eksponaty militarne Prywatnego Muzeum Historyczno-
-Przyrodniczego w Łazach. Ponadto chętni mogli wziąć 
udział w poszukiwaniach przy użyciu wykrywaczy metali, 
co cieszyło się dużym zainteresowaniem dzieci, mło-
dzieży oraz dorosłych. Na zziębniętych poszukiwaczy 
czekały gorące napoje i przygotowane przez panie z koła 
gospodyń wiejskich w Parolach ciasta i przepyszny bi-
gos. Poszukiwania przyniosły liczne znaleziska w postaci 
monet, guzików, dewocjonaliów. Potwierdza to wzmianki 
historyczne mówiące o tym, że wieś Parole jest jednym 
z najstarszych siedlisk na terenie naszej gminy. W miarę 
postępu prac poszukiwawczych, stowarzyszenie będzie 
organizowało w świetlicy w Parolach spotkania otwarte, 
podsumowujące kolejne etapy poszukiwań.

Stowarzyszenie Historyczne Pasja dziękuje przybyłym 
i wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia, 
wśród nich: Nadarzyńskiemu Ośrodkowi Kultury, sołtysowi 
wsi Parole Mirosławowi Chruściakowi za przychylność, 
paniom z koła gospodyń wiejskich za pyszne ciasta i go-
rący bigos, osobom które pozwoliły na wejście na swój 
teren (A. Frączak, H. Książek, W. Chruściak, T. Piotrowski, 
M. Kazubek, M. Chruściak).

Sławomir Majewski
członek zarządu Stowarzyszenia Historycznego Pasja
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Gminny Ludowy Klub Sportowy
sekcja siatkówki

Trening z mistrzem świata? Z GLKS 
Nadarzyn wszystko jest możliwe
9 września iście mistrzowski 
trening miały nasze siatkarki. 
Otóż odwiedził nas nie byle kto, 
bo najlepszy rozgrywający mi-
strzostw świata w 2006 oraz 
mistrzostw Europy w 2009, 
złoty medalista mistrzostw 
Europy w 2009 oraz srebrny 
i złoty medalista mistrzostw  

świata w 2006 i 2014 roku, Pa-
weł Zagumny!

Każda z zawodniczek biorących udział 
w treningu miała szansę poodbijać 
piłkę z naszym gościem i usłyszeć 
kilka cennych wskazówek. Na koniec 
oczywiście nie zabrakło pamiątko-
wych zdjęć i autografów.

Paweł Zagumny bardzo dziękujemy 
za odwiedziny i zapraszamy częściej.

W sobotę 17 września odbył 
się przedsezonowy turniej mło-
dziczek w Nowym Dworze Ma-
zowieckim, w którym udział 
wzięły nasze młode „Kaczusz-
ki”, prowadzone przez trenera 
Michała Jagusiaka.

Na turniej zaproszone były drużyny 
z Mazowsza składające się z dziew-
czyn z rocznika 2009 oraz młodszych 
zawodniczek. Nasze siatkarki w tym 
gronie uplasowały się na 7 miejscu, 
wygrywając 8 z rozegranych 12 setów. 

robimy ciągłe postępy i nasza gra jest 
coraz lepsza.

Tego samego dnia swój sezon rozpo-
częły nasze zawodniczki minisiatków-
ki podczas ogólnopolskiego turnieju 
Esperanto CUP Kids. W sobotę grały 
dwójeczki a w niedzielę trójki.

To były zdecydowanie trudne za-
wody dla naszych dwójek, ponieważ 
dziewczynki po raz pierwszy grały 
w tej formacji na turnieju, po solidnie 
przepracowanych wakacjach. Trenerka 
Marta Filipowicz do gry wytypowa-
ła dwa zespoły. Nie obyło się bez łez 
i żalu, ale mimo to dziewczyny dzielnie 
walczyły do samego końca, o czym 
świadczy awans do srebrnej i brązowej 
ligi. Wracamy zatem do treningów 
z nowym doświadczeniem i zapałem 
do dalszej pracy.

Natomiast do gier trójkowych przy-
stąpił jeden eksperymentalny zespół 
trenerki Jagusiak i spisał się świetnie. 
Po fazie grupowej dziewczyny znalazły 
się w lidze srebrnej, którą wygrały, a to 
dało nam 7 miejsce w całym turnieju. 
Wracamy do roboty i patrzymy w przy-
szłość z pozytywnym nastawieniem.

Pracowity weekend nadarzynianek
Na szczególne podkreślenie zasłu-
guje świetny set rozegrany z silnym 
zespołem z MOS Wola z rocznika 
2009. Młode zawodniczki z Nada-
rzyna w tym sezonie mają za zadanie 
zapoznanie się z grą na dużym boisku 
oraz dobrze się bawić. Naszym celem 
jest postawienie pierwszych kroków 
na dużym boisku. Ostatni turniej 
świetnie wpisał się w te założenia. 
Dziewczyny dzielnie walczyły, nie-
znacznie odstając od starszych kole-
żanek i wygrywając z rówieśniczkami. 
Po dwóch przedsezonowych turnie-
jach śmiało możemy powiedzieć, że 
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27–28 września odbył się dobrze znany już turniej – Nadarzyn Cup. Tym 
razem zespoły walczyły w kategorii młodziczek. Zawody ostatecznie wygrały 
zawodniczki UMKS Tuszyn. Drugie miejsce zajął zespół Tytana Ostrowy, a na 
najniższym stopniu podium uplasował się LOS Nowy Dwór Mazowiecki. 
Nadarzynianki zajęły VII miejsce. Gratulacje dla wszystkich uczestniczek!

Turniej był współfinansowany przez Mazowsze Serce Polski.
Tekst i fot. arch. GLKS Nadarzyn

Wiara w siebie to podstawa 
sukcesu
Oprócz treningu fizycznego, niezwy-
kle ważne jest nastawienie psychiczne. 
Wiara we własne możliwości daje 
poczucie sprawczości i skuteczności. 
Każdy zawodnik jest składową siły 
całego zespołu. Pozytywne nastawie-
nie, wsparcie oraz wspólne ustalenie 
najważniejszego celu ma realny wpływ 
na progres i wyniki gry.

Umysł sportowca to potężne na-
rzędzie – wykorzystaj jego potencjał!

XII Nadarzyn Cup 
przechodzi do historii

Przypominamy, że w naszym klubie 
odbywają się zajęcia z „Rzeźnikiem” – 
Bartoszem Fabińskim. Bartosz Fabiński 
to najnowszy nabytek trenerski w na-
szym klubie. Były zawodnik najwięk-
szej ligi MMA na świecie, UFC, gdzie 
zapadł w pamięć organizacji za sprawą 
celności swoich zapasów – 70% spro-
wadzeń naszego trenera skończyło się 
obaleniem, w czym przebija nawet Kha-
biba Nurmagomedova! W Nadarzynie 
Bartosz Fabiński odpowiada za treningi 
MMA. Poza bogatym doświadczeniem 
z pracy przy siatce, trener Bartosz ma 
dla naszych adeptów szereg porad do-
tyczących wszelkich aspektów walki 
w klatce. Zajęcia z trenerem Bartoszem 
odbywają się w czwartki o godzinie 
18:00. Nasza sala mieści się w liceum 
przy ulicy Żółwińskiej w Nadarzynie.

Zapraszamy! Masz pytania? 
Nie czekaj, skontaktuj się z nami 
za pośrednictwem Messengera lub 
pod numerem telefonu 517554599

Czekamy na was!
Tekst i fot. fb GLKS Nadarzyn/

Copacabana

GLKS Nadarzyn
Sekcja MMA/sporty walki
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Zapraszamy na zajęcia do UKS 
KOLARZ Nadarzyn

Jesień to świetny czas, by za-
cząć swoją przygodę z kolar-
stwem. W naszych sekcjach 
zawodnicy powoli kończą se-
zon kolarski i startują w ostat-
nich szosowych i  torowych 
zawodach, a większość tych 
najważniejszych mają już za 
sobą. Oznacza to, że już niedłu-
go rozpoczną przygotowania 
do całkiem nowego sezonu, 
pełnego kolarskich wyzwań. 
Po krótkim okresie odpoczyn-
ku, oczywiście aktywnego, 
wdrożymy się w cały okres 
przygotowawczy, niezbędny do 
dobrego przygotowania mło-
dego organizmu do wiosennej 
rywalizacji.

Więc jeśli nie chcesz przegapić 
wiosennych startów, już teraz roz-
pocznij przygotowania z naszą sekcją. 
W ramach zimowego przygotowania 
trenujemy na torze, szosie, sali spor-
towej, siłowni i świeżym powietrzu. 
Wykorzystujemy wszechstronne 
metody, aby uzupełniać aktywność  
fizyczną i ukierunkować ją na kolar-
stwo. Wbrew pozorom, z nami nuda 
zimą ci nie grozi.

Zapraszamy do umówienia się 
z trenerami na zajęcia. Pomożemy 
przygotować się do pierwszych za-
jęć i doradzimy co zabrać. Zachęca-
my wszystkich chętnych, chłopców 
i dziewczęta od 7 do 15 roku życia 
do wspólnych treningów. Telefon do 
trenera: 604074350. Do zobaczenia 
na treningu.

W  weekend 9–11  września 
w  Nidzicy rozgrywane były 
Międzywojewódzkie Mistrzo-

stwa Młodzików. W trzydniowej imprezie udział wzięło czterech 
naszych kolarzy.
W pierwszym dniu rywalizacji uczestnicy ścigali się w dwójkach na czas. 
Krzysztof Paziewski i Wiktor Sobala zajęli 6., a Szymon Ciupiński i Julian Kacz-
marek 14. miejsce. W sobotę ,w 5 km jeździe na czas, najlepiej sklasyfikowany 
został Krzysiek, na 11. miejscu. W ostatni dzień rozegrano wyścigi ze startu 
wspólnego. Tu również najlepszym wśród nadarzyńskich kolarzy okazał się 
Krzysiek, który po bardzo aktywnej walce i dobrym finiszu przekroczył metę 
na 5. pozycji. Dobry wyścig rozegrał również Wiktor, który pomagał Krzyśkowi 
kontrolować peleton i przez kreskę przejechał jako 17.

W niedzielę 11 września, przy okazji rozgrywania Międzywojewódzkich 
Mistrzostw Mazowsza, żaki i juniorzy młodsi walczyli o Puchar Prezydenta 
Nidzicy. Popis swoich umiejętności w żaczkach znów zaprezentowała Zosia 
Prugar (2. miejsce) i Marysia Szołucha (4. miejsce), a także Mikołaj (3. miejsce).

Warto też dodać, że równolegle nasz najmłodszy zawodnik był drugi na Po-
landBike Marathon w Radzyminie.

Tekst i fot. UKS Kolarz Nadarzyn 

Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików
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Bieg „BIEGIEM PO SPRAWNOŚĆ” jest imprezą charytatywną 
i opłaty z tytułu uczestnictwa są w 100 procentach przeznaczone 
na pomoc dzieciom niepełnosprawnym objętym opieką Stowa-
rzyszenia Szlakiem Tęczy (www.szlakiemteczy.pl). Biegamy tak 
już od 2015 roku, z dwuletnią przerwą spowodowaną pandemią. 
W tym roku wróciliśmy ponownie w VI edycji biegu i zmierzamy 
kontynuować te zawody w kolejnych latach. Nasi podopieczni 
z niepełnosprawnością również biegają i bardzo to przeżywają, 
traktują udział w biegu bardzo serio.

mimo wszystko!
Biegamy

Niewidoma Marysia, która zajęła III 
miejsce na 500 m w kategorii dziew-
cząt, podczas dekoracji na podium 
powiedziała, że życie jest piękne. No 
cóż, uczmy się też od naszych dzieci.

Mamy już swoich stałych sym-
patyków i przyjaciół wspierających 
nas bieganiem i nie tylko bieganiem. 
Bardzo wszystkim dziękujemy. Po-
zyskane w czasie zawodów fundusze 
przeznaczymy na cele statutowe sto-
warzyszenia, refundację rehabilitacji 
podopiecznych, dofinansowanie wy-
poczynku letniego dla naszych pod-
opiecznych, warsztaty terapeutyczne 
w czasie roku szkolnego i wiele innych 
aktywności Stowarzyszenia „Szlakiem 
Tęczy”.

Bieg szlakiem tęczy po sprawność 
jest biegiem wyjątkowym, ponieważ 
jego najdłuższy dystans na 10 km oraz 
na 3 km prowadzi przez Lasy Nada-
rzyńskie, co bardzo sobie chwalą bie-
gacze. Bieg na 1000 m dla dzieci i bieg 
integracyjny na 500 m, w którym bieg-
ną m.in. osoby z niepełnosprawnością 
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Biegamy

odbywają się na stadionie Gminnego 
Ośrodka Sportu w Nadarzynie.

W  tym roku mieliśmy obsadę 
gwiazdorską, ponieważ konferansje-
rem był znany aktor Jacek Kawalec – 
nasz wieloletni przyjaciel, natomiast 
w biegu na 3000 m pobiegli dwaj znani 
aktorzy Przemysław Cypryański, który 
wbiegł na metę jako pierwszy oraz 
Rafał Mroczek, który wbiegł na metę 
jako drugi. VI Bieg po sprawność od-
był się pod patronatem Wójta Gminy 

Tegoroczną imprezę wsparli: Sca-
nia, Ferrero, Makroconcert, Lasy Pań-
stwowe, Powiat Pruszkowski, Plj, Wójt 
Gminy Nadarzyn – gmina Nadarzyn, 
Ms Okna Nadarzyn, Gos Nadarzyn, 
Wianki u Anki, Sklep Warus, Toyota, 
Firma Suse oraz wielu anonimowych 
darczyńców.

Podziękowania dla gminnego 
ośrodka zdrowia, straży gminnej, 
wolontariuszy, przyjaciół i członków 
Stowarzyszenia.Podziękowania dla 
gwiazd: Jacka Kawalca, Rafała Mrocz-
ka i Przemysława Cypryańskiego.

Krystyna Dąbrowska
Fot. archiwum Stowarzyszenia

Nadarzyn. Organizatorzy zadbali 
także o dodatkowe, pozasportowe 
atrakcje. Na młodszych uczestników 
wydarzenia czekały m.in. dmuchane 
zamki oraz wielka ciężarówka, którą  
udostępnił jeden ze stałych sponso-
rów – firma Scania, a także samochód 
osobowy toyota aigo. Była również 
dobrze zaopatrzona przez rodziców 
i wolontariuszki z koła podmiejskich 
gospodyń wiejskich kawiarenka. Pro-
dukty dostępne w kawiarence poma-
gały wzmacniać siły osłabłym. Bardzo 
serdecznie wszystkim dziękujemy za 
wsparcie i za udział w biegach. Zapra-
szamy wszystkich za rok.
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	JazzState – Koncert Jazzowy, 17.09.22 r., 
fot. Michał Białowąs.

	Teatr dla dzieci – „Śmieciaki ratują Świat”, 
18.09.22 r., współpraca z PU Hetman

	Salon Poezji K40 ,,Warszawa 44’’ Piosenki powstańcze, 
25.09.2022 r.


