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Z ostatnich Sesji...
W dniu 22 maja 2013 roku odbyła się XXXIII Sesja Rady 

Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli następujące 
uchwały:

 red.

Sprawozdania za 2012 r. /cd.
Podczas XXXI sesji Rady Gminy Nadarzyn w dniu 27 mar-

ca 2013 roku dyrektorzy poszczególnych jednostek organi-
zacyjnych przedstawili sprawozdania z działalności za 2012 
rok - które zostały przyjęte przez Radnych Gminy Nadarzyn. 
Poniżej przedstawiamy (w wersji skróconej) opis działalno-
ści w 2012 roku - Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, Biblio-
teki Publicznej Gminy Nadarzyn oraz Gminnego Ośrodka 
Sportu na podstawie przedstawionych sprawozdań. 

Uchwała Nr XXXIII/343/2013 w sprawie powoła-1. 
nia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego 
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie. 
W skład powołanej Rady weszli: delegowany ustawą   
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 
(Dz. U. 2011 nr 112 poz.654 ze zm.) jako przewodni-
czący Janusz Grzyb, Arkadiusz Koper - przedstawiciel 
Wojewody Mazowieckiego, Wiesława Mlekicka, Renata 
Bajerska, Andrzej Jakubowski.
Uchwała Nr XXXIII/344/2013 w sprawie powołania 2. 
członka Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej.
Uchwała Nr XXXIII/345/2013 w sprawie powołania 3. 
członka Komisji Rolnej i Ochrony Środowiska.
Uchwała Nr XXXIII/346/2013 w sprawie powołania 4. 
członka Komisji Statutowej.
Uchwała Nr XXXIII/347/2013 w sprawie powołania 5. 
członka Komisji Inwetaryzacyjnej. Powołania do ww. 
komisji Rady Gminy związane są z wyborami uzupeł-
niającymi, które miały miejsce w kwietniu i włączeniem 
nowowybranego radnego z Walendowa do prac w po-
szczególnych komisjach.
Uchwała Nr XXXIII/348/2013 w sprawie wyrażenia 6. 
opinii dotyczącej zmiany granic obrębów ewidencyj-
nych w Gminie Nadarzyn.
Uchwała XXXIII/349/2013 w sprawie nadania nazwy 7. 
ulicy we wsi Kajetany (ul. Bogatki). Nazwę taką nadano 
drodze oznaczonej numerem ewidencyjnym 143/6 sta-
nowiącej drogę wewnętrzną na terenie wsi Kajetany. 
Uchwała Nr XXXIII/350/2013 w sprawie zmian w bu-8. 
dżecie Gminy Nadarzyn na rok 2013. Dochody budżetu 
gminy po zmianach stanowią kwotę 78.343.464,68 zł, 
natomiast wydatki stanowią kwotę 76.146.146,10 zł. 
Uchwała Nr XXXIII/351/2013 w sprawie zmiany 9. 
Wieloletniej Prognozy. 

Wszystkie podjęte uchwały wraz z załącznikami znajdują 
się na stronie www.bip.nadarzyn.pl  

Wybory Sołtysa Wsi Rozalin
W związku ze śmiercią ŚP. Ryszarda Pigońskiego - do-

tychczasowego sołtysa Rozalina - w dniu 21 maja 2013 r.  
w świetlicy NOK w Rozalinie, podczas zebrania wiejskie-
go, odbyły się wybory sołtysa. 

Udział wzięły 74 osoby uprawnione do głosowania. Spo-
śród trzech zgłoszonych kandydatów - 29. głosami - wybra-
no Agnieszkę Palmowską. Dwaj pozostali kandydaci otrzy-
mali odpowiednio: Sylwester Karolak - 28 głosów, Grażyna 
Bojanowska - 17 głosów. 

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Działalność Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury adresowana 
jest do odbiorców w różnym wieku, o różnych potrzebach  
i zainteresowaniach. Celem jest rozwijanie i zaspokajanie po-
trzeb kulturalnych mieszkańców, prowadzenie różnych form 
edukacji kulturalnej i wychowania poprzez sztukę oraz upo-
wszechnianie i promocja kultury lokalnej. Realizacja tych 
celów odbywa się przede wszystkim poprzez szereg stałych 
sekcji, klubów i zespołów. Celem prowadzonych w nich zajęć 
jest przygotowanie i wychowanie do aktywnego uczestnictwa 
w kulturze oraz rozwijanie uzdolnień artystycznych i wrażli-
wości estetycznej.
Wśród stałych zajęć są m.in.: taniec nowoczesny - disco, 
funky, hip – hop i inne gatunki. Średnio miesięcznie z zajęć 
korzystało 27 dziewcząt (zajęcia odbywały się również w SP 
Nadarzyn - z zajęć korzystało średnio - miesięcznie 15 dzie-
ci; zajęcia baletowe - średnio miesięcznie z zajęć korzystało 
28 dzieci; zajęcia plastyczne – „Akademia Tęczowa”, zajęcia 
prowadzone dla dzieci w wieku 4 - 14 lat. Średnio miesięcznie 
z zajęć korzystało 40 dzieci; pracownia modelarska- średnio 
miesięcznie z zajęć korzystało 10 osób; Akademia Rękodzieła 
-  średnio miesięcznie z zajęć korzystało 11 osób; Klub Senio-
ra (liczy 24 osoby); Warsztaty Fotograficzne (dot. fotografii 
cyfrowej) – ok.11 uczestników, Zajęcia Dziecięcego Zespołu 
Wokalno Instrumentalnego NOK PĘD BAND 7 dzieci,  zaję-
cia muzyczne dla dorosłych, 9 osób; Klub Rodziców i Dzieci 
„NOKUŚ” – korzystało średnio miesięcznie 9 dzieci; zajęcia 
street - artu – 10 osób. 

Oprócz ww. prowadzone są zajęcia na zasadzie odpłatne-
go wynajmu sal. W tym m.in.: nauka gry na gitarze; nauka 
gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych, aerobic, 
nauka języka angielskiego, nauka tańca towarzyskiego, na-
uka tańca towarzyskiego dla dorosłych, latino, samoobrona 
dla kobiet - Tai Chi, taniec hip hop, jazzowy – dla młodzieży. 
Poza działalnością stałych sekcji, klubów i zespołów propo-
nowane są imprezy jednorazowe i cykliczne, adresowane do 
różnych grup odbiorców w tym m.in.: XX Finał Wielkiej Or-
kiestry Świątecznej Pomocy; cykl Kino NOKowe (w którym 
odbyła się m.in. projekcja filmu filmy „Piotruś i wilk”, „Treser 
Żuków” oraz spotkanie z Elżbietą Sokołowską wiceprezeską 
Fundacji Akcja Animacja, projekcja filmu „Zero” i spotkanie 
z aktorem Przemysławem Bluszczem), liczne koncerty (m.in. 
koncerty dla szkół z cyklu Filharmonia Narodowa, a także 
koncerty z cyklu „Czym skorupka za młodu” oraz popular-
nych muzyków i zespołów: np. zespołu VINTAGE,), kabare-
ty; cykl dla dzieci „Teatrzyk w walizce”; cykl „Akademia bez 
indeksu” ; spektakle – w tym przygotowane przez NOK  
i Mieszkańców Gminy Nadarzyn w ramach NOKteatru; 
pikniki rodzinne: Powitanie lata w Młochowie, Pożegnanie  red.



                                         6(170) czerwiec 20134   Wiadomości Nadarzyńskie

lata w Wolicy; Dożynki Gminne 2012, wernisaże, wystawy 
prac mieszkańców gminy i zaprzyjaźnionych artystów, rajdy 
rowerowe, konkursy (m.in. na szopkę bożonarodzeniową).
Działalność NOK to także liczne projekty ekologiczne, spo-
łeczne i edukacyjne; w tym m.in. III Edycja Eko Konkursu 
prowadzonego wspólnie z firmą JARPER. Ponadto NOK 
jest organizatorem czasu wolnego w okresie ferii i wakacji 
dla dzieci i młodzieży – organizuje kolonie w okresie wa-
kacyjnym i zimowym, półkolonie, a także różnego rodzaju 
warsztaty. 

W strukturze NOK działa aktywnie 5 świetlic –  
w Młochowie, Rozalinie, Urzucie, Parolach i Wolicy.  
W placówkach tych, dzieci i młodzież mogą uczestniczyć 
w różnorodnych zajęciach oraz mają możliwość w atrakcyj-
ny i twórczy sposób spędzić czas pod okiem wykwalifiko-
wanych instruktorów. W świetlicach odbywają się zajęcia 
m.in.: taneczne, plastyczne, kulinarne, z rękodzieła arty-
stycznego, które adresowane są nie tylko do dzieci i mło-
dzieży, ale i do dorosłych mieszkańców. Organizowane są 
także spotkania z interesującymi ludźmi, pikniki, ogniska, 
bale, konkursy, turnieje i szereg innych imprez integrujących 
mieszkańców poszczególnych sołectw. Przy świetlicach 
działają również koła LOK – które aktywnie biorą udział  
w zawodach strzeleckich. 

 

    W czerwcu 2012 roku Nadarzyński Ośrodek Kultury za-
kończył projekt „ZOOM na domy kultury. Strategie rozwoju” 
realizowany wspólnie z Towarzystwem Inicjatyw Twórczych 
„ę”. Celem trójstronnego porozumienia, do którego przystąpił 
również Urząd Gminy Nadarzyn, było stworzenie „Strategii 
Rozwoju Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury”. NOK ściśle 
współpracuje z: GODM „Tęcza” (współorganizacja pik-
niku rodzinnego) oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Dzieci  
i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”. 
W 2012 r. NOK otrzymał grant od Stowarzyszenia 
Lokalna Grupa Działania „Ziemia Chełmońskiego” – na 
wniosek „Wzbogacenie oferty kulturalno - społecznej 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury poprzez doposażenie sali 
widowiskowej”.
Projekt plastyczny wspólnie z MCKiS „Lato na wsi” – 
pierwsze miejsce zajął Grzegorz Dąbrowski, a wyróżnie-
nie otrzymała Natalia Majek. Uroczyste rozdanie nagród 
odbyło się w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki  
w Warszawie.

Poza tym z Fundacji ORANGE otrzymaliśmy zwrot 
wydatków na usługi Internetowe poniesione od stycznia do 
sierpnia 2012 r. na sumę: 1539 zł. (czas trwania programu 
„Akademia Orange dla Bibliotek”). Złożyliśmy wniosek na 
rok 2013, który rozpatrzono pozytywnie i przyznano nam 
2139 zł. Stan zbiorów Biblioteki na koniec 2012 roku wyniósł: 
31 341 woluminów oraz 1483 jednostek zbiorów specjalnych. 
Liczba czytelników w porównaniu z 2011 rokiem wzrosła  
o 140 osób (2011 r. – 2243; 2012 r. - 2383). 
Liczba wypożyczeń książek  w 2012 r. wyniosła – 36 402 wo-
luminy. 
W znacznym stopniu wzrosła liczba wypożyczeń  zbiorów 
specjalnych (2011 r. – 4122; 2012 r. – 4622).  
W 2012 r. odnotowano 3764 udostępnienia z komputerów  
i Internetu.

Księgozbiór Biblioteki wzbogacano systematycznie o naj-
nowsze pozycje z literatury światowej i polskiej – szczegól-
nie te, które zostały wyróżnione i polecone przez krytyków, 
a także przez czytelników. Biblioteka posiada dużą (443 jed-
nostki), wciąż wzbogacaną ofertę audiobooków. W Bibliotece 
obserwujemy wzrost czytelników w wieku powyżej 60 roku 
życia. W roku 2012 prenumerowano 23 tytuły czasopism. 
Przeprowadzono także selekcję księgozbioru popularno-
naukowego i literatury beletrystycznej dla dorosłych w Filii  
w Młochowie. 

Na bieżąco też odbywa się wprowadzanie, opracowywanie, 
konserwacja i przesuwanie zbiorów. Poza tym przeprowadzo-
no dalszą reklasyfikację księgozbioru – 1400 pozycji. 

W 2012 r. kontynuowaliśmy udział w drugiej rundzie Pro-
gramu Rozwoju Bibliotek (PRB). Dyrektor i pracownicy Bi-
blioteki uczestniczyli w cyklu pięciu, dwudniowych zajęć. 
Zakończył się on powstaniem „Planu Rozwoju Biblioteki”, 
który określił wizję rozwoju placówki i wyznaczył działania 
do realizacji na lata 2013 - 2018. Oprócz tego pracownicy 
uczestniczyli  w szkoleniach. Wzięliśmy także udział w III 
Kongresie Bibliotek. Bardzo ważnym programem, w którym 
również bierzemy udział jest Mazowiecki System Informacji 
Bibliotecznej (MSIB). Jest to projekt współfinansowany przez 
Unię Europejską ze środków Zintegrowanego Programu Ope-
racyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Celem projektu 
jest stworzenie platformy elektronicznej służącej do wspoma-
gania pracy bibliotek województwa mazowieckiego oraz do-
tarcie z informacją do jak największej liczby użytkowników. 
Utworzony został Centralny Katalog Bibliotek Województwa 
Mazowieckiego, w którym prezentowane są również zbiory 
Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn.

Na okres trzech miesięcy udostępniono czytelnikom bez-
płatny dostęp do bazy Word eBook Library dysponującej pu-
blikacjami z największych światowych bibliotek. Ze strony in-
ternetowej Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn można było 
za darmo ściągać ponad 23 tysiące audiobooków oraz około 

Głównym zadaniem statutowym Biblioteki jest zaspoka-
janie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz 
upowszechnianie wiedzy oraz rozwój kultury. Do zakresu 
jej działań należy gromadzenie, opracowywanie, przecho-
wywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczegól-
nym uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego 
regionu. W Gminie Nadarzyn w 2012 roku zwiększyła się 
liczba czytelników oraz wzrosło zainteresowanie literaturą 
i zbiorami multimedialnymi. W ramach dotacji z Urzędu 
Gminy Nadarzyn zakupiono 1056 książek i 178 jednostek 
zbiorów specjalnych (płyt DVD z książką mówioną, fil-
mami, ekranizacjami lektur szkolnych). Biblioteka otrzy-
mała również dofinansowanie z Ministerstwa Kultury  

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn 

i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 8000 zł na zakup 
nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego 
„Promocja Czytelnictwa”. Ze środków finansowych 
Biblioteki Narodowej zakupiono 602 woluminy. Złożono 
wniosek do Fundacji Społeczeństwa Informacyjnego  
o przyznanie bezpłatnego oprogramowania komputerowe-
go do wszystkich jednostek komputerowych w obu placów-
kach. Otrzymaliśmy oprogramowanie: Windows 7 i Office 
Professional Plus 2010 na sumę 14 480 $ USD.
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2 000 000 książek i innych dokumentów elektronicznych po-
chodzących z całego świata i napisanych w około 100 języ-
kach. Alternatywą do udostępniania Word eBook Library było 
nawiązanie współpracy z wydawnictwem PWN, która zaowo-
cowała podpisaniem umowy o bezpłatnym udostępnianiu czy-
telnikom BPGN platformy ibuk.pl. Zapewnia ona możliwość 
korzystania z elektronicznych wersji książek. Nowa inicjatywa 
Biblioteki skierowana jest przede wszystkim do studentów, ale 
ma również pokazać alternatywne formy udostępniania ksią-
żek, na jakie jesteśmy otwarci. 

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn - Filia w Młocho-
wie została zgłoszona do bezpłatnego komputerowego kursu 
języka angielskiego FunEnglish.pl. Łączy on zabawę i naukę 
z używaniem komputera. Projekt FunEnglish.pl jest współfi-
nansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego 
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 oraz z Budżetu 
Państwa. Biblioteka otrzymała dostęp do kursu bezpłatnie, 
dzięki udziałowi w projekcie „FunEnglish w bibliotece”. 

W marcu i kwietniu odbyły się trzy spotkania z pracow-
nikiem Urzędu Skarbowego w Pruszkowie, w czasie których 
mieszkańcy Gminy mogli złożyć zeznania podatkowe, uzy-
skać informacje na temat rozliczeń. Dużo uwagi poświęcono 
promocji książki i czytelnictwa organizując różnorodne for-
my pracy z czytelnikiem. W pracy Biblioteki działania kul-
turalno - oświatowe i promocyjne mają bardzo ważną rangę. 
Są atrakcyjnym czynnikiem do zapoznania się z Biblioteką  
i jej zbiorami. Począwszy od stycznia cyklicznie odbywa-
ły się spotkania z grupami dzieci z naszych Przedszkoli  
i Szkół Podstawowych. Odbyło się 18 takich spotkań, w któ-
rych uczestniczyły 343 osoby. Działalność ta została ograni-
czona ze względu brak miejsca na organizowanie tego typu 
działań. W  lutym 2012 roku w Filii w Młochowie zorga-
nizowano bezpłatne ferie zimowe dla dzieci. Bibliotekę  
w Młochowie systematycznie odwiedzały też dzieci z pobli-
skiego Przedszkola i Ogniska TPD „Tęcza” zapoznając się  
z biblioteką i książkami.

Miesiąc maj obfitował w uroczystości. W tym m.in.: ob-
chodzono wraz z bibliotekami w całej Polsce Dni Bibliotek 
pod hasłem „Biblioteka ciągle w grze”. Rozwieszono plaka-
ty informujące o obchodach, udekorowano pomieszczenia 
biblioteczne, zrobiono wystawki z interesujących pozycji 
wydawniczych. W ramach obchodów, w Filii w Młochowie 
rozstrzygnięto konkurs plastyczny „W kolorowym świe-
cie książki”. Biblioteka współorganizowała także nada-
rzyńską edycję Konkursu Głośnego Czytania pod hasłem 
„Cały Powiat Czyta Dzieciom” – Rok 2012 rokiem Janusza 
Korczaka. Z tej okazji m.in. przygotowano wystawę dotyczą-
cą życia i działalności Janusza Korczaka oraz wystawę jego 
książek. Dzięki współpracy z p. Marią Jaworską Inspektorem 
ds. Oświaty wystawa ta była prezentowana we wszystkich 
szkołach oraz w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. W ra-
mach ogólnopolskiej kampanii „Biblioteka – miejsce bez-
piecznego Internetu” prowadzonej przez Fundację „Dzieci 
Niczyje”, Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego  
i Microsoft, Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn zaprosiła 
do współpracy szkoły z terenu naszej Gminy do udziału w ak-
cji „Bezpieczny Internet”. Do 30 czerwca 2012 r. skorzystało  
z niej 101 uczniów ze szkół w Nadarzynie i Ruścu. Nauczyciele 
informatyki z Nadarzyna na podstawie filmów z platformy 
prowadzili zajęcia profilaktyczne z klasami młodszymi (nie-

objęte założeniami programu). Budując społeczeństwo infor-
macyjne kontynuowano działania dla seniorów pod hasłem 
„Komputer dla seniora”. Systematycznie wprowadzano nowe 
rekordy do bazy katalogowej biblioteki głównej oraz do bazy 
filii w Młochowie (1794 rekordy). Bazy dostępne on-line na 
stronie biblioteki są na bieżąco aktualizowane. W ciągu całego 
okresu sprawozdawczego trwały prace nad korektą już wpro-
wadzonych rekordów dostosowujące je do norm i przepisów 
– formatu MARC21 i instrukcji przygotowywanych przez 
Bibliotekę Narodową. Na stronie internetowej Biblioteki do-
konano niezbędnych zmian, poprawiono jej funkcjonalność. 
W marcu 2012 r. Biblioteka uruchomiła profil na Facebooku, 
którego celem jest pozyskanie nowych czytelników, zwłaszcza 
młodych ludzi korzystających z nowych technologii.

Poza tym w Bibliotece, w ciągu 2012 r. m. in.: uczestniczo-
no w promowaniu kampanii „Cała Polska Czyta Dzieciom”, 
systematycznie obsługiwano osoby korzystające z kompu-
terów i Internetu dostępnych w obu placówkach, zakupiono  
i opracowano nowości wydawnicze, systematyczne uzupełnia-
no oraz opracowywano zbiory biblioteki.

GMINNY  OŚRODEK  SPORTU  
W  2012 roku Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie 

prowadził działalność statutową w oparciu o istniejącą bazę 
sportową, w skład której wchodzą: stadion sportowy przy  
ul. Żółwińskiej 20 (siedziba GOS), hala widowiskowo-
sportowa przy ul. Żółwińskiej 41, obiekty sportowe przy  
SP w Nadarzynie przy ul. Sitarskich 4. Współpracowaliśmy 
także z boiskami „Orlik 2012” w Kostowcu i Ruścu, wspo-
magając animatorów w odpowiedniej organizacji pracy 
obiektów i imprez sportowych. Oferta rekreacyjno-sporto-
wa GOS, skierowana jest bezpośrednio lub za pośrednic-
twem klubów sportowych głównie do mieszkańców naszej 
gminy, którzy w ramach stowarzyszeń, grup zorganizo-
wanych, a także jako odbiorcy indywidualni uczestniczą 
w zajęciach sportowych, korzystając z naszych obiektów. 
Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie i finansowane za jego 
pośrednictwem organizacje sportowe prowadziły działalność 
organizacyjną i koordynacyjną w następującym zakresie:

GOS w Nadarzynie, zajmujący się: organizacją imprez 
rekreacyjno-sportowych i okolicznościowych, organizacją 
zajęć treningowych i rozgrywek sekcji sportowych, organiza-
cja zajęć rekreacyjnych, konserwacją i modernizacją obiek-
tów sportowych, działalnością promocyjno-dochodową; SZS 
w Nadarzynie, zajmujący się: organizacją zawodów i roz-
grywek szkolnych dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum; 
Sekcja strzelecko-obronna GOS, zajmująca się organizacją 
zawodów oraz imprez strzeleckich i obronnych. 

Ze środków budżetowych Gminy Nadarzyn finansowa-
ne były także kluby sportowe, które w ramach ogłoszonego 
przez Wójta Gminy konkursu na upowszechnianie kultury 
fizycznej i sportu, prowadziły swoją działalność w obiek-
tach GOS, w następujących dyscyplinach sportu: GLKS 
Nadarzyn - prowadzący szkolenie dzieci, młodzieży i do-
rosłych w sekcjach: piłki nożnej, tenisa stołowego, koszy-
kówki, siatkówki, biegowej, brydża sportowego, taekwon-do/
MMA. LKS „Orzeł” Nadarzyn - prowadzący szkolenie dzieci 
i młodzieży w sekcjach: judo, rekreacyjnej. 
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 Panu Piotrowi Kozłowskiemu
 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 
Teściowej

składają Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn 

 Panu 
Krzysztofowi Pietrzykowskiemu
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Teściowej
składają Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn

W 2012 r. GOS w Nadarzynie zorganizował, lub był współ-
organizatorem ok. 300 zawodów, meczów i imprez rekre-
acyjno-sportowych, zarówno własnych, jak i wyjazdowych. 
Na szczególną uwagę zasługuje bardzo dobra współpraca 
pomiędzy GOS, a klubami sportowymi: GLKS Nadarzyn  
i Orzeł Nadarzyn oraz Gimnazjum w Nadarzynie w zakre-
sie wspólnej organizacji i finansowania przedsięwzięć spor-
towych. Dowodem tej współpracy jest największa impreza 
sportowa w historii nadarzyńskiego sportu zorganizowana 
w obiektach GOS, w dniach 1- 3 czerwca 2012 r. - FINAŁ 
XIV MAZOWIECKICH IGRZYSK MŁODZIEŻY 
SZKOLNEJ w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców szkół 
gimnazjalnych zgromadził łącznie 380 sportowców oraz po-
nad 800 widzów. Zawody rozgrywane były w dwóch halach 
sportowych, a finał oglądało ok. 400 widzów. Było to niewąt-
pliwie ogromne przedsięwzięcie, zakończone dużym sukce-
sem organizacyjno - sportowym.

Stadion sportowy GOS w Nadarzynie stanowił bazę dla 
pracy szkoleniowej GLKS Nadarzyn, organizacji imprez 
sekcji strzelecko - obronnej GOS w Nadarzynie oraz prowa-
dzenia zajęć wychowania fizycznego Gimnazjum im. bł. Jana 
Pawła II w Nadarzynie. Na stadionie odbywały się min.: lek-
cje w-f gimnazjum, zajęcia SKS gimnazjum, zawody szkolne  
i międzyszkolne w ramach WOM, zajęcia treningowe sek-
cji piłki nożnej GLKS Nadarzyn, rozgrywki ligowe i mecze 
kontrolne sekcji piłki nożnej GLKS Nadarzyn, zawody strze-
leckie i treningi sekcji strzelecko obronnej GOS w Nadarzynie, 
zawody strzeleckie powiatowego LOK w Pruszkowie, lekcje 
wychowania fizycznego niepublicznej szkoły podstawowej 
w Nadarzynie, zajęcia ruchowe dla przedszkolaków z dwóch 
przedszkoli niepublicznych, imprezy rekreacyjno-sportowe  
i ogólnogminne. Organizacją zajęć treningowych i zawodów 
sportowych zajmowali się pracownicy etatowi stadionu GOS 
oraz trenerzy, instruktorzy i działacze klubowi. W 2012 r. na 
stadionie sportowym GOS w Nadarzynie zorganizowanych zo-
stało 110 zawodów.

 Stadion sportowy GOS w Nadarzynie, w wyniku po-
zytywnej oceny komisji weryfikacyjnej MZPN, uzyskał 
protokół weryfikacji stadionu, uprawniający do przepro-
wadzania rozgrywek szczebla II ligi i Pucharu Polski.  
W 2012 r. na stadionie prowadzone były bieżące prace konser-
watorskie, obejmujące budynek socjalno-sportowy, boiska pił-
karskie, bieżnię i strzelnicę.

Państwu 
Małgorzacie i Piotrowi Kozłowskim  

wyrazy szczerego współczucia i ubolewania 
z powodu śmierci 

Mamy i Teściowej 
składają 

Pracownicy Przedsiębiorstwa 
Komunalnego Nadarzyn

Pani Bożennie Kocot 
emerytowanej nauczycielce SP Nadarzyn wyrazy 

szczerego współczucia i ubolewania z powody śmierci 
Mamy 
składają 

Dyrekcja i Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej 
im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie

Pani Helenie Zawadzkiej 
Emerytowanej Nauczycielce SP Nadarzyn 

wyrazy szczerego współczucia i ubolewania
z powodu śmierci 

Mamy 
składają Dyrekcja oraz Nauczyciele ze Szkoły 

Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie

Pani Irenie Pietrzykowskiej 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Mamy 
składają 

Dyrekcja, Nauczyciele i Uczniowie klasy Id ze Szkoły 
Podstawowej im. W. Doroszewskiego w Nadarzynie.

Poszukuję opiekunki do 10 miesięcznego
dziecka od 1 września w Urzucie. 

Warunki do uzgodnienia. Tel. 600 322 462.

Poszukuję opiekunki do półtorarocznego dziecka 
na trzy dni w tygodniu. Praca od września. 

Wymagane doświadczenie. Tel. 604 494 911.
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Kobieta, 32 lata - poszukuję pracy (księgowość lub 
administracja), od 01.10.2013 r. Wykształcenie wyższe 
ekonomiczne. Doświadczenie w pracy administracyj-

no – biurowej. Tel. 668 154 613
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- Budowa hali widowiskowo – sportowej przy przedszkolu 
w Nadarzynie (ul. Sitarskich): trwają prace budowlane. Na 
dzień dzisiejszy odbywa się wznoszenie ścian konstrukcyjnych 
budynku (fot. poniżej). Jak dotychczas inwestycja przebiega 
planowo, z zachowaniem terminów zawartych w umowie.

- Rusiec ul. Promienista: trwają pracę związane z poło-
żeniem nawierzchni, termin realizacji inwestycji uległ wy-
dłużeniu do dnia 30 lipca br. z powodu wystąpienia nie-
korzystnych warunków pogodowych uniemożliwiających 
prowadzenia prac drogowych. 
-  Przebudowa drogi osiedlowej na działkach nr 887/17, 887/2, 
887/18, 886/2 przy ul. Mszczonowskiej w Nadarzynie: rozpo-
częły się prace drogowe związane z położeniem nawierzchni bi-
tumicznej (fot. poniżej). Termin zakończenia inwestycji zgodnie 
z podpisaną umową przewidziany jest na 10 sierpnia br. 

- Remont i modernizacja parku – „Skwer przy ul. Lipowej 
w Nadarzynie” – trwają prace związane z realizacją I etapu tj. 
części sportowej, które mają się zakończyć dnia 31 lipca br., II 
etap inwestycji tj. część rekreacyjna zgodnie z zawartą umową ma 
zakończyć się do dnia 31 października 2014 r. 

 - Izba Pamięci OSP Nadarzyn – wybrano najtańszą ofertę na 
zaprojektowanie i wykonanie zadaszenia tarasu zewnętrznego 
wraz z adaptacją powstałego pomieszczenia na Izbę Pamięci OSP 
Nadarzyn, którą przedstawiła firma BIG SACK SOKOŁOWSCY 
Sp. J. z Piastowa. Umowę podpisano w  dniu 7 czerwca br.  
- Remont nawierzchni mineralno - bitumicznej odcinka drogi 
gminnej nr 310345W w Parolach, na powierzchni 1200 m2 - zo-
stało ogłoszone postępowanie przetargowe. Termin składania ofert 
do dnia 11 czerwca br.

na podstawie www.pkis.pl red.

Gmina Nadarzyn 
w Radiu Niepokalanów

 Od lutego 2013 r. Gmina Nadarzyn jest obecna na ante-
nie Radia Niepokalanów. Zapraszamy do słuchania audycji  
w każdy trzeci piątek miesiąca o godz. 13.10. Podczas naszego 
czasu antenowego będą prezentować się między innymi jed-
nostki organizacyjne Gminy Nadarzyn.

Program samorządowy emitowany jest na antenie Radia 
Niepokalanów codziennie po godz. 13.10. 
Strona internetowa rozgłośni: www.radioniepokalanow.pl

red.

Gmina Nadarzyn została 
uhonorowana wyróżnie-
niem „Sportowa Gmina” 
– przyznawanym w ramach 

programu „Budujemy sportowa Polskę” - dla samorządów, 
umiejętnie łączących budowę nowoczesnych obiektów spor-
towych z programem rozwoju sportu i rekreacji w regionie. 
Uroczyste wręczenie wyróżnień miało miejsce w dniu 23 
maja 2013 roku w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpij-
skiego w Warszawie podczas VI Kongresu Sportowej Pol-
ski. Była to już V edycja wyróżnienia, którym uhonorowano 
od 2010 roku 152 miasta oraz gminy z całej Polski. Wśród 
laureatów tegorocznej edycji (było ich w sumie 54.) znala-
zły się zarówno duże aglomeracje miejskie z imponującą 
bazą sportową, jak i mniejsze miasta i gminy oraz małe gmi-
ny wiejskie. Gmina Nadarzyn wyróżnienie to otrzymała po 
raz drugi. A jego przyznanie świadczy o skutecznej realiza-
cji  programu rozwoju infrastruktury sportowej połączonej  
z promocją sportu i rekreacji. 

Baza sportowa na terenie gminy od lat jest rozbudowywana 
i unowocześniana. Istniejące obiekty sportowe służą zarówno 
uczniom placówek oświatowych z terenu gminy, jak i wszyst-
kim zainteresowanym mieszkańcom.  Szczegóły dotyczące ak-
tualnej oferty sportowej, zarówno w halach sportowych, jak  
i na boiskach tzw. „Orlików” na stronie 31 WN. 

Sportowa 
Gmina ‘2013

Ważne sprawy na bieżąco…
Inwestycje:

-  Kompleks oświatowy w Ruścu: dnia 4 czerwca br. zo-
stała podpisana umowa z Generalnym Wykonawcą firmą 
ROSA BUD S.A. z/s w Radomiu na realizację inwesty-
cji. Termin realizacji I etapu tzn. wykonania dokumentacji 
kosztorysowo - projektowej wraz z uzyskaniem prawomoc-
nego pozwolenia do dnia 30.11.2013 r.
 - Strzeniówka, ul. Kwiatu Paproci: inwestycja zakończona, 
prace budowlane zostały odebrane. 
- Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych - zostało 
ogłoszone postępowanie przetargowe na wykonanie remontów 
cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg gminnych na powi-
erzchni 500 m2. Termin składania ofert do dnia 11 czerwca br. Referat Inwestycji UG Nadarzyn 

Skwer przy ul. Lipowej
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Nowy system gospodarowania 
odpadami komunalnymi
Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn

Od 1 lipca 2013 r., zgodnie z nowymi przepisami ustawy  
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (Dz. U. nr 132 z dnia 13.09.1996 r., poz. 622 ze 
zm.) Gmina Nadarzyn zajmie się organizacją wywozu śmieci  
z posesji, gdzie Państwo zamieszkujecie. 

Samorząd Gminy Nadarzyn opracował założenia optymal-
nego systemu odbierania odpadów i podejmuje działania  
w celu jego wdrożenia. Jest  to system całkowicie nowy, który 
jest zgodny z obowiązującymi przepisami, z drugiej strony 
jest w miarę prosty i wygodny. 

Dokładamy wszelkich starań, aby był on skutecz-
ny, jak najmniej kosztowny i aby działał jak najlepiej   
    Liczymy na Państwa wyrozumiałość w początkowym eta-
pie wdrażania systemu. Jestem przekonany, że wspólnie bę-
dziemy go udoskonalać.

Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn 

ZAŁOŻENIA 
SYSTEMU

1. Założenia nowego systemu zostały określone w uchwa-
łach Rady Gminy Nadarzyn na podstawie przepisów usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Gmina 
Nadarzyn przejmuje od 1 lipca 2013 roku obowiązek odbie-
rania od mieszkańców i zagospodarowania odpadów komu-
nalnych (powstających w gospodarstwach domowych). 
2. Nowy system dotyczy tylko MIESZKAŃCÓW, odpady 
komunalne powstające na innych nieruchomościach muszą 
być wywożone na dotychczasowych zasadach (poprzez 
indywidualne umowy z firmami wywozowymi na odbiór 
odpadów).
3. Mieszkańcy powinni rozwiązać umowę z dotychczaso-
wym odbiorcą odpadów.
4. Każda ilość odpadów z posesji będzie zabrana, bez 
wpływu na wysokość opłaty, którą ma uiścić właściciel 
posesji.  

DEKLARACJE
Każdy właściciel posesji musi złożyć deklarację o wysokości 

opłaty za wywóz śmieci z zamieszkanej posesji. Deklaracje 
te mogą być zmieniane z wyprzedzeniem 2 tygodniowym.

TRWAJĄ PRACE NAD PROJEKTAMI
UCHWAŁ RADY GMINY NADARZYN 

W SPRAWIE NOWYCH DEKLARACJI, GDYŻ
PLANOWANE JEST OBNIŻENIE STAWEK

 OPŁAT ZA ŚMIECI! 
1. W związku z planem obniżenia stawek opłat przygotowy-
wany jest nowy wzór deklaracji „śmieciowej”. Nowe druki 
deklaracji będą dostępne w Urzędzie Gminy Nadarzyn oraz 
na stronie internetowej gminy www.nadarzyn.pl

2. Wypełnione deklaracje należy złożyć w Urzędzie Gminy 
Nadarzyn (osobiście w kancelarii lub przesłać listownie). 
W najbliższej przyszłości zostanie uruchomiony odpowied-
ni formularz deklaracji w internecie. 
3. W zabudowie wielorodzinnej deklarację może złożyć za-
rządca lub osoba upoważniona przez zarząd spółdzielni (na 
mocy uchwały członków spółdzielni). 

OPŁATY
1. Każdy właściciel posesji w złożonej deklaracji okre-
śla wysokość opłaty, którą ma obowiązek uiścić na rzecz 
Gminy Nadarzyn do dnia 10 każdego miesiąca, licząc za 
poprzedni miesiąc rozliczeniowy. 
2. Mieszkańcy będą płacić za wywóz śmieci opłatę wg sta-
wek opłat, które uchwala Rada Gminy Nadarzyn, na podsta-
wie kalkulacji kosztów obsługi. Obecnie trwają prace nad 
uchwaleniem nowych, niższych stawek opłat. Wynika to 
z przyjętych w ostatnim czasie przez ustawodawcę zmian 
dotyczących możliwości wprowadzenia ulg.
3. Wysokość opłaty jaką ma uiścić właściciel nieruchomo-
ści jest uzależniona od: 
- liczby osób zamieszkujących na posesji,
- sposobu zbierania śmieci (segregowane lub nie segregowane),
- przysługującej ulgi.

PLANUJEMY WPROWADZENIE  
NASTĘPUJĄCYCH STAWEK OPŁAT:

• przy zbieraniu  nieselektywnym (bez segregowania) staw-
ka opłaty na 1 osobę/miesiąc wyniesie 12 zł,
• przy segregowaniu odpadów, stawka opłaty na 1 osobę/
miesiąc wyniesie 7 zł, a na kolejne osoby zamieszkujące 
nieruchomość - powyżej 5. (za osobę 6, 7 itd.) stawka 
wyniesie 3,50 zł,
• w oparciu o te stawki należy obliczyć wysokość mie-
sięcznej opłaty i wpisać do deklaracji. 

Opłaty należy wnosić na konto nr:
Urząd Gminy Nadarzyn,  ul. Mszczonowska 24,   

05 – 830 Nadarzyn, 61 8017 0002 0000 0260 2000 0102 
Bank Spółdzielczy w Nadarzynie

Pierwszą wpłatę należy uiścić do dnia 10 sierpnia 2013 r.

ZBIERANIE ODPADÓW
1. Śmieci z posesji mieszkalnych na terenie Gminy Nadarzyn 
będzie odbierać jeden operator - wybrana w przetargu fir-
ma, z którą Gmina Nadarzyn podpisze umowę na obsługę 
odbioru, wywozu i zagospodarowania odpadów. 
2. Każda posesja musi być wyposażona w pojemniki do 
zbierania śmieci (worki to również są pojemniki). Operator 
dostarczy pojemniki oraz worki na śmieci. Na początku 
będzie to tzw. pakiet startowy (liczba worków uzależniona 
od liczby mieszkańców), później worki będą dostarczane 
przez operatora odbierającego odpady, worki na odpady 
zielone będzie można otrzymać również w urzędzie gminy. 
Jeżeli ktoś ma własny znormalizowany pojemnik – może  
z niego korzystać. 
3. Nieselektywne zbieranie odpadów to wyrzucanie wszyst-
kich śmieci do jednego pojemnika. 
4. Selektywne zbieranie śmieci to segregowanie ich do róż-
nych pojemników i worków. W naszym systemie przyjęliśmy 
następujący podział:
- pojemnik na odpady zmieszane (nie nadające się do recy-
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Krzysztof Pietrzykowski - Inspektor ds. ochrony środowiska

klingu), worek na odpady segregowane – papier, tworzywa 
sztuczne, metal, worek na odpady szklane (tylko szkło opako-
waniowe), worek na biodegradowalne odpady zielone (odbie-
rane w sezonie wegetacyjnym).
5. Odpady będą odbierane z posesji w określone dni, każdy 
mieszkaniec otrzyma od operatora ulotkę z harmonogramem.
6. Operator odbierający odpady musi zabrać wszystkie odpady, 
które będą zebrane w pojemnikach i workach, jeżeli będą one 
wystawione lub odpowiednio udostępnione w wyznaczone 
dni. Opróżnianie pojemników odbywać się będzie nie rzadziej 
niż raz na dwa tygodnie, z posesji wielorodzinnych – co ty-
dzień. Wielkość pojemników i częstotliwość odbioru odpadów 
zostanie ustalona na podstawie rzeczywistej ilości wytwarza-
nych odpadów, co jest związane z liczbą mieszkańców. Jeśli 
pojemnik na odpady okaże się zbyt mały – organizacja odbioru 
odpadów zostanie skorygowana. 
7. Odpady tzw. problemowe (wielkogabarytowe, elektryczne, 
niebezpieczne)  będą odbierane w odmienny sposób:
- jako zbiórki sprzed posesji (odpady wielkogabarytowe),
- w ogólnodostępnym Punkcie Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) – stałym lub mobilnym,
-  w punkcie zbierania odpadów niebezpiecznych, 
- w punkcie zbierania odpadów Elektrycznych  
i Elektronicznych.

Odpowiedzi na najczęściej 
zadawane pytania:

1. Co to znaczy MIESZKANIEC?
Mieszkańcem jest osoba, która na terenie posesji przebywa, wy-
poczywa i wykonuje wszystkie czynności domowe przez czas 
nieokreślony, niezależnie od zameldowania.
2. Co to znaczy WŁAŚCICIEL posesji?
Za właściciela uważamy osobę, która ma tytuł prawny do dyspo-
nowania nieruchomością na której mieszka.
3. JAK WŁAŚCIWIE SEGREGOWAĆ ODPADY (Co wrzucać 
a czego nie wrzucać do określonych pojemników i worków?):

DO POJEMNIKA 
NA ODPADY ZMIESZANE 

(CZARNY, SZARY, ZIELONY 
LUB INNY ODPOWIEDNIO 

OZNAKOWANY) 
Wrzucamy: wszystkie odpady, których nie możemy zbie-
rać do worków na odpady wysegregowane do odzysku, 
których nie możemy oddać w innych punktach zbierania od-
padów: zanieczyszczone opakowania plastikowe (po oleju lub 
kosmetykach)porcelana, ceramika, szkło stołowe, potłuczone 
szyby,  opakowania ze styropianu, artykuły higieniczne,
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, elektrycznych, 
odpadów nie mieszczących się w pojemniku, gorącego popio-
łu, odpadów zielonych.

DO WORKA  ŻÓŁTEGO
 NA ODPADY SEGREGOWANE

(papier plastik, metal).
Wrzucamy: 
papier – gazety, książki, broszury, zeszyty, 

worki, kartony i tekturę, opakowania po mleku i sokach, ko-
smetykach, środkach czystości.
Tworzywa sztuczne – zgniecione i czyste butelki po na-

pojach (tzw. PET), opakowania po jogurtach, kefirach, ser-
kach, tłuszczach spożywczych, opakowania po środkach 
czystości, płyty CD, DVD, BR.
Metal – puszki po napojach, konserwach, garnki, drobny 
złom metalowy, zabawki, kapsle, sztućce, narzędzia i przy-
bory, folia aluminiowa.
Nie wrzucamy:
papieru tłustego, zabrudzonego (opakowania po tłustych 
produktach spożywczych), kalki i papieru termicznego i 
faksowego, tapet, art. higienicznych (m.in.: wacików, pie-
luch, chusteczek), opakowań z zawartością, opakowań po 
olejach spożywczych, silnikowych i maszynowych, sma-
rach, farbach i lakierach, środkach owadobójczych i chwa-
stobójczych, aerozolach,  styropianu, wyrobów z gumy.

DO WORKA BIAŁEGO NA 
ODPADY SZKLANE 
(szkło opakowaniowe)  

Wrzucamy:
butelki i słoiki ze szkła białego i kolorowego 
po żywności, napojach i kosmetykach – opakowania po-
winny być czyste.
Nie wrzucamy:
żarówek, lamp rtęciowych, termometrów rtęciowych, re-
flektorw, szkła stołowego, okiennego, optycznego, naczyń 
żaroodpornych, ekranów, luster, szyb samochodowych, lamp 
elektronowych, kineskopów, porcelany, ceramiki, doniczek.

DO WORKA NA ODPADY 
ZIELONE (niebieskiego lub czarnego)
1. CO ROBIĆ Z INNYMI ODPADAMI:
Elektrośmieci (sprzęt RTV i AGD, sprzęt 
komputerowy, zabawki elektroniczne, baterie, 
świetlówki, akumulatory) – oddajemy w mo-

bilnym punkcie zbierania odpadów elektrycznych.
Odpady niebezpieczne (opakowania zawierające farby, 
lakiery, oleje, rozpuszczalniki i inne środki chemiczne,)  - 
oddajemy w punkcie zbierania odpadów niebezpiecznych 
Odpady wielkogabarytowe (meble, dywany, duże zabaw-
ki, materace, duże szyby, lustra) oddajemy w mobilnym 
punkcie zbierania segregowanych odpadów komunalnych 
(tzw. PSZOK) lub w trakcie akcji zbierania tych odpadów 
bezpośrednio z posesji.
Odpady budowlane (z drobnych remontów i wymiany 
sprzętów – części armatury, deski, płytki, styropian budow-
lany, panele i boazeria, drewno budowlane, ramy okienne, 
płoty,) oddajemy w mobilnym punkcie zbierania segrego-
wanych odpadów komunalnych  tzw. PSZOK).

W przypadku wątpliwości należy skontaktować 
się z referatem Urzędu Gminy Nadarzyn 
zajmującym się gospodarką odpadami:
Tel. 22 729 81 85 wew. 140, 141, 143, 144 

lub przez e-mail:srodowisko@nadarzyn.pl,
odpadykomunalne@nadarzyn.pl

Wszelkie informacje dotyczące nowego systemu 
znajdują się na stronie www.nadarzyn.pl 

w zakładce „ochrona środowiska”  
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Sprawa firmy Hetman i modernizacji istniejącego przy ul. 
Turystycznej punktu konfekcjonowania surowców wtórnych 
budzi liczne zapytania, sprzeciwy i niepokój, nie tylko wła-
ścicieli działek przylegających bezpośrednio do firmy, ale  
i mieszkańców całego Nadarzyna. 

Pojawia się coraz więcej zarzutów dotyczących lekcewa-
żenia tematu ze strony władz samorządowych, niekompetencji  
w tej sprawie.

  W Nadarzynie jednym z większych obszarów przewi-
dzianych w dokumentach planistycznych pod działalność 
usługowo - produkcyjną, po ich odrolnieniu, były tereny  
w rejonie ul. Turystycznej. W przeszłości (Miejscowy  Plan  
Zagospodarowania Przestrzennego z 1994 roku) na tym ob-
szarze przeważały tereny usługowe  i produkcyjno - usłu-
gowe, usytuowane wokół istniejącej oczyszczalni ścieków 
(funkcjonującej przy ul. Turystycznej od 1991 roku) oraz 
m.in. garbarni  (funkcjonującej od 1989 r.). Samorząd lo-
kalny niechętnie odnosił się do zmian w planie dotyczących 
tego obszaru. Jednak wskutek wniosków mieszkańców, 
właścicieli działek zainteresowanych zmianą przeznaczenia  
z usługowego i produkcyjno - usługowego na mieszkaniowo 
- usługowe, po licznych dyskusjach, Rada Gminy w 2004 r. 
uchwaliła Plan Zagospodarowania Przestrzennego, w którym 
zmieniono je na mieszkaniowo - usługowe. Uwzględniono 
tym samym argumentację właścicieli o przeznaczeniu tych 
terenów pod budowę domów dla swoich dzieci i wnuków.  
W konsekwencji na tych terenach powstawać zaczęła zabudo-
wa mieszkaniowa, zgodnie ze zmienionymi planami. Pozostała 
jednak również na tym obszarze działalność gospodarcza pro-
wadzona już wcześniej.

 Działki, na których obecnie funkcjonuje firma Hetman zgod-
nie z obowiązującym Planem Zagospodarowania Przestrzennego 
wsi Nadarzyn (uchwalonym Uchwałą Nr XXVIII/585/2004 
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 4.10.2004 r.) były i są przewi-
dziane do prowadzenia działalności usługowo - produkcyjnej. 
Działki 465/2 i 465/3 leżące pomiędzy ul. Turystyczną a rzeką 
Zimna Woda (obok oczyszczalni), nabyte zostały w 2004 roku 
od osób prywatnych. Natomiast działka nr 426 leżąca po drugiej 
stronie drogi została nabyta w 2011 roku od Gminy Nadarzyn, 
która była jej właścicielem. Gmina Nadarzyn sprzedała ją po 
przeprowadzeniu otwartego przetargu. Pomimo faktu, iż do 
przetargu mógł przystąpić każdy (warunkiem była zapłata wa-
dium) tylko firma PU Hetman sp. z o.o. była zainteresowana 
zakupem. Zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania 
Przestrzennego działka nr 426 znajduje się na terenie przezna-
czonym pod zabudowę usługowo – produkcyjną o wielofunk-
cyjnym przeznaczeniu oraz częściowo na terenie pod zabudowę 
mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Od 2000 r. teren ten 
był wykorzystywany do przeładunku odpadów komunalnych 
do zbiorczego kontenera, najpierw przez firmę Rethmann, 
wywożącą odpady z Nadarzyna, następnie zaś przez dzierża-
wiącą ten teren firmę Hetman. Działka ta jest nienormatywna, 
tzn. bardzo wąska, a bezpośrednio z nią sąsiadują także działki 
o przeznaczeniu usługowo – produkcyjnym. Zgodnie z deklara-
cją firma Hetman usytuuje na działce nr 426 Centrum Edukacji 
Ekologicznej, gdzie prowadzona będzie działalność informacyj-
no - edukacyjna oraz parkingi dla samochodów. Nie będzie na niej 
prowadzona działalność związana bezpośrednio z odpadami.

Sprawa firmy Hetman
-  ul. Turystyczna w Nadarzynie 

Fragment z rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego z 1994 r., który obowiązywał do końca 2003 r.

1

2

Fragment z rysunku Miejscowego Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego - 2004 r.  Legenda: UP - tereny usługowo - pro-
dukcyjne, MU - tereny mieszkaniowo - usługowe, 1 - działka Nr 
426 zakupiona przez firmę Hetman w 2011 r.,  2 - tereny, na któ-
rych funkcjonuje firma Hetman, gdzie prowadzona będzie mo-
dernizacja.

W 2008 roku właściciel firmy Hetman podjął działania 
inwestycyjne związane z zamiarem budowy punktu  kon-
fekcjonowania surowców wtórnych z częścią socjalną. 
Postępowanie, w toku którego Wójt Gminy Nadarzyn (paź-
dziernik 2008 r.) nałożył na inwestora obowiązek sporzą-
dzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Państwowy 
Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie oraz Starosta 
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Pruszkowski uzgodnili warunki środowiskowe realiza-
cji przedsięwzięcia), zostało zakończone wydaniem przez 
Wójta Gminy Nadarzyn decyzji środowiskowej (luty 2009 
r.). Obwieszczenie o wydanej decyzji było zamieszczone  
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń 
UG Nadarzyn – również wszystkie kolejne decyzje Wójta 
w tej sprawie były podawane do publicznej wiadomości. 
Następnie inwestor od Starostwa Pruszkowskiego uzyskał 
pozwolenie na budowę.

Na kolejny wniosek inwestora, po przeprowadzeniu po-
stępowania administracyjnego została wydana (paździer-
nik 2009 r.) decyzja środowiskowa dotycząca „rozszerze-
nia działalności o możliwość wydzielania odpadów biode-
gradowalnych z odpadów pochodzących z różnych źródeł 
zbiórki”. Właściciel firmy Hetman w dniu 17.12.2012 r. 
wystąpił ponownie do Wójta Gminy Nadarzyn z wnioskiem  
o wydanie decyzji środowiskowej dotyczącej przedsięwzięcia 
określonego jako rozbudowa punktu konfekcjonowania odpa-
dów na terenie działek nr 465/2, 465/3 i 460 w miejscowości 
Nadarzyn, Gmina Nadarzyn. Jednocześnie inwestor złożył 
kartę informacyjną, która de facto odpowiadała raportowi  
o oddziaływaniu na środowisko. 

Wójt Gminy Nadarzyn pismem z dnia 3.01.2013 r. wy-
stąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska  
w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Pruszkowie o opinię w sprawie koniecz-
ności  przeprowadzenia oceny oddziaływania na środo-
wisko. Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pruszkowie 
nie zgłosił zastrzeżeń, RDOŚ wydał opinię o potrze-
bie przeprowadzenia oceny na środowisko, a zgodnie 
z prawem, ponieważ ocena taka była przeprowadzona  
w pierwszym postępowaniu i określała warunki realizacji 
przedsięwzięcia, Wójt Gminy Nadarzyn w postanowieniu  
z dnia 22.03.2013 r. odstąpił od przeprowadzenia ponownej 
oceny.

Obecnie decyzja środowiskowa jest zaskarżona, sprawę 
odwołań rozpatruje Samorządowe Kolegium Odwoławcze w 
Warszawie.

Obecność instalacji konfekcjonowania surowców wtór-
nych jest na pewno czynnikiem obniżającym koszty trans-
portu i zagospodarowania odpadów na terenie gminy.  Rada 
Gminy Nadarzyn, mając obowiązek ustalenia stawek opłat za 
wywóz śmieci, po uwzględnieniu niższej kwoty wynikającej 
z przeprowadzonego przetargu na wywóz śmieci, może ob-
niżyć stawki opłat, co jest korzystne dla społeczności Gminy 
Nadarzyn. 

Podsumowując należy stwierdzić, że:
- realizacja obiektów punktu konfekcjonowania odpadów jest 
zgodna z wymogami planistycznymi,
- obecność lokalnej instalacji przetwarzania odpadów obniży 
koszt wywozu śmieci z terenu Gminy Nadarzyn,
 - obecnie istniejące uciążliwości dla środowiska po rozbudowie 
sortowni powinny się zmniejszyć,
- emisje z instalacji muszą dotrzymywać dopuszczalnych pozio-
mów, pod rygorem wstrzymania użytkowania instalacji,
- przetwarzane odpady nie mają prawa być składowane
(w rozumieniu przepisów o odpadach),
- należy zastanowić się nad rozwiązaniami, które by ograniczyły 
uciążliwości dla mieszkańców związane z ruchem drogowym.

red.

Informacje o rozbudowie

Pełna i bardzo szczegółowa informacja na temat roz-
budowy zakładu przy ul. Turystycznej znajduje się w 
Urzędzie Gminy Nadarzyn i jest w pełni dostępna do wglądu  
w Referacie Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki. 

 

Wyjaśnienie najważniejszych zagadnień, związanych  
z planowaną modernizacją, obrazujących co tak naprawdę 
zamierza firma Hetman, na naszą prośbę, przedstawił peł-
nomocnik firmy p. Sebastian Ślusarczyk, który wyjaśnił iż:

- W ramach modernizacji zakładu planowana jest:
„Budowa hali magazynowo-przeładunkowej o pow. 1. 

2050 m2” – zgodnie z koncepcją obiekt ten ma być dobudo-
wany do istniejącej hali i stanowić ma miejsce, w którym 
przechowuje się do czasu ich wywozu przetworzone w wy-
niku pracy instalacji odpady, oraz stanowić miejsce gdzie 
odbywa się załadunek posegregowanych odpadów przed 
ich wywiezieniem do dalszych odbiorców. Dotychczas fir-
ma część wysegregowanych i sprasowanych odpadów przed 
ich wywiezieniem przetrzymywała zgodnie z pozwolenia-
mi w boksach umieszczonych na zewnątrz istniejącej hali.  
W związku z tym fakt budowy hali stanowi pozytywny 
element w działalności zakładu, ponieważ zamknięta hala  
w większym stopniu zapobiegać będzie np. rozwiewaniu od-
padów, emisji  zapachów, emisji hałasu podczas pracy urzą-
dzeń załadowczych, na które skarżą się mieszkańcy (sygnału 
dźwiękowego pojazdów w czasie cofania).

„2. Budowa instalacji biologicznego przetwarzania 
odpadów z filtrem biologicznym” – zaplanowany system 
biostabilizacji polegający na kompostowaniu oraz suszeniu 
części odpadów (ok. 30 % masy przetwarzanej w zakładzie, 
która w tej chwili trafia na wysypiska odpadów) oparta jest 
na nowoczesnej instalacji, w której całość procesów prowa-
dzona jest w cyklu zamkniętym w specjalnych szczelnych 
workach o zerowej przepuszczalności. Odpady zamknięte 
w takich zasobnikach podlegają napowietrzeniu, a całość 
procesu jest sterowana komputerowo. Wszystkie powstają-
ce odcieki oraz całe powietrze poprocesowe odprowadzane 
jest do specjalnego biofiltra wypełnionego masą filtrującą 
w celu pozbawienia go nieprzyjemnego zapachu. Tego typu 
szczelne instalacje zapewniają, że do przetwarzanych od-
padów nie mają dostępu zwierzęta (domniemywane przez 
mieszkańców szczury) jak również zapewniają praktycznie 
brak odorów.

„Modernizacja istniejącej linii do segregacji od-3. 
padów poprzez uwzględnienie nowych urządzeń technolo-
gicznych stanowiących ciąg technologiczny w rozumieniu 
art. 143 ustawy prawo ochrony środowiska tzn. montaż 
wstępnego rozdrabniacza odpadów, stacjonarnego przesie-
wacza dyskowo-kaskadowego, oraz separatora powietrz-
nego” – te trzy nowoczesne urządzenia po zamontowaniu 
wejdą w skład istniejącej na terenie zakładu instalacji do 
sortowania odpadów. Mają one na celu usprawnić proces 
sortowania, w tym zapewnić większą dokładność i auto-
matykę w czasie pracy, podczas której pracownicy firmy  
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w znacznym stopniu ręcznie sortują przywożone do za-
kładu odpady. Ponieważ posiadają one napęd elektryczny, 
więc nie zwiększą emisyjności zakładu.

„Budowę drugiej bliźniaczej linii do segregacji 4. 
odpadów” - modernizacja zakładu poprzez zamontowanie 
drugiej, składającej się z takich samych urządzeń w już ist-
niejącej hali linii technologicznej jest działaniem mającym 
na celu zapewnienie ciągłej pracy zakładu, a tym samym 
realizację tezy z naszego wcześniejszego artykułu, w któ-
rym to wyjaśnione zostało, że zakład nie może pozwolić 
sobie na przestoje. Przywiezione do zakładu posiadającego 
status RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpa-
dów) odpady muszą zostać natychmiast poddane procesowi 
segregacji. Jedna linia nie zapewnia ciągłości pracy zakła-
du z powodu możliwych do wystąpienia awarii urządzeń  
w chodzących w jej skład, a także potrzeby ich konserwacji 
i przeglądów. Urządzenia te są produkcji zachodnich firm 
i posiadają zachodnie gwarancje. W razie awarii nie da się 
ich zdemontować i zawieść do serwisu. To przedstawiciele 
producenta przyjeżdżają i naprawiają je na miejscu, co wie-
lokrotnie powoduje konieczność wyłączenia linii na dłuższe 
okresy czasu. W takim przypadku przywożone do zakładu 
zmieszane odpady komunalne przelegiwałyby i dochodzi-
łoby do ich gnicia, a tym samym większych emisji odorów 
i niemożności późniejszego ich posortowania w dostatecz-
nym stopniu. Więc zgodnie z praktykami stosowanymi  
w najnowocześniejszych zakładach linia sortownicza po-
winna być zdublowana. 
Bardzo ważnym w tym przypadku jest fakt, że zakład 
nie może przyjąć więcej odpadów do przerobu niż ma 
to określone w dotychczasowej decyzji zezwalającej na 
działanie, oraz to że przetrzymywanie odpadów w miej-
scach na to nie przeznaczonych (w przypadku przesto-
ju) skutkuje podwyższonymi opłatami o których mowa 
w prawie ochrony środowiska, a nawet prowadzić może 
do utraty decyzji/pozwolenia na działalność.

„Budowa stanowiska do mycia i dezynfekcji po-5. 
jazdów” – jest to obiekt infrastruktury towarzyszącej dzia-
łalności zakładu. Ponieważ na jego terenie parkowane są 
specjalistyczne pojazdy do przewozu odpadów, to w celu 
utrzymania ich w należytej czystości takie miejsce jest nie-
zbędne. Szczelne betonowe stanowisko zapewni, że podczas 
mycia pojazdów woda z tego procesu nie trafi do gruntu, 
lecz zostanie oczyszczona i trafi do specjalnego zbiornika.

„Montaż separatora przytrzymującego zanieczysz-6. 
czenia substancji ropopochodnych z terenów parkingów i 
dróg utwardzonych, oraz stanowiska do mycia pojazdów 
wraz z osadnikiem szlamowym” -  w ramach modernizacji 
planuje się montaż specjalistycznego, wysoce wydajnego 
urządzenia mającego za zadanie oczyszczanie wszelkich 
wód w tym opadowych spływających z terenów utwardzo-
nych z zanieczyszczeń chemicznych, w tym ropopochod-
nych które występują tam gdzie poruszają się lub parkują 
pojazdy (także na ulicach czy parkingach osiedlowych).

„Rozbudowę systemu kanalizacji i odprowadzenia 7. 
wód (wód opadowych i technologicznych) z utwardzonych 
terenów inwestycji” – ponieważ planowane jest powiększe-

Sebastian Ślusarczyk 
Pełnomocnik firmy Hetman

nie terenów utwardzonych na obszarze działek zajmowa-
nych przez firmę, potrzebna jest modernizacja istniejącej 
kanalizacji powierzchniowej tak aby całość wód opado-
wych i technologicznych tzn. ze stanowiska mycia pojaz-
dów nie trafiało do gruntu, lecz po oczyszczeniu trafiało do 
szczelnego zbiornika.  

„Budowa zbiornika bezodpływowego (retencyj-8. 
no-odparowywanego) na odcieki i wody opadowe o pow. 
535 m2” – biorąc pod uwagę, że firma planuje rozbudo-
wę instalacji do odbioru wód deszczowych spływających  
z powierzchni utwardzonych niezbędne jest zaplanowa-
nie szczelnego zbiornika w którym będą one gromadzone. 
Zawarte w karcie obliczenia wykazują, że jego wielkość 
zapewni odebranie spływających wód nawet w przypadku 
nawalnych deszczy, które miały miejsce w tym roku.  
 

„Montaż 2 wag samochodowych”9.  -  w pełni zrozu-
miane jest zamontowanie w bramach wjazdowych na teren 
zakładu (teren po wschodniej stronie ulicy Turystycznej) 
wag mających na celu dokładne ważenie przywożonych  
i wywożonych z terenu zakładu odpadów. Znamienne jest 
tutaj, że tym samym zamknięta będzie waga znajdująca 
się na działce po przeciwnej stronie ulicy, działce którą 
firma zakupiła od gminy w przetargu do którego nikt 
inny nie złożył oferty.

Należy także zaznaczyć, że Gmina Nadarzyn przepro-
wadziła procedurę oceny wpływu planowanej inwestycji 
na środowisko na podstawie złożonej obszernej dokumen-
tacji zawierającej m.in. analizy i prognozy oddziaływania 
projektowanej inwestycji w zakresie emisji substancji do 
powietrza, oraz emisji hałasu do środowiska przedstawio-
nych w informacji o planowanym przedsięwzięciu. Wynika 
z nich, że planowana modernizacja zakładu firmy Hetman 
nie będzie oddziaływać ponadnormatywnie (odnosząc się 
do powszechnie obowiązujących przepisów) poza grani-
ce działek wymienionych we wniosku o wydanie decyzji  
o środowiskowych uwarunkowaniach i przeznaczonych 
pod planowane przedsięwzięcie.

  
Wszystkie powyższe informacje znajdują się w złożo-

nej w gminie dokumentacji. Ilość zakładów RIPOK i ich 
rozmieszczenie w regionie warszawskim, a także duża 
konkurencyjność na rynku nie wskazuje, aby przerobo-
wość zakładu firmy Hetman miała drastycznie wzrosnąć po  
1 lipca br. Należy tutaj wskazać, że liczące się na rynku 
warszawskim firmy posiadają własne instalacje do segrega-
cji odpadów uznane jako RIPOK więc nie będą one wozić 
odpadów do Nadarzyna, bo jest to ekonomicznie nieuza-
sadnione. 
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HARMONOGRAM 
planowanych 

uroczystości, imprez 
i wydarzeń 

w czerwcu 2013 roku 
Szczegóły są umieszczane na stronie gminnej www.nadarzyn.pl 

oraz na stronach koordynatorów 
poszczególnych przedsięwzięć.

 Publikacja historyczna
    Przypominamy, iż w związku z Jubileuszem nadania 
praw miejskich Nadarzynowi, rozpoczęto opracowanie 
historycznego zarysu dotyczącego dziejów Nadarzyna. 
Publikacja ta powstaje na podstawie dostępnych źró-
deł historycznych oraz prac, artykułów, map, fotografii  
i zbiorów historycznych mieszkańców Nadarzyna.

 Serdecznie zapraszamy osoby chętne do współpracy lub po-
siadające materiały mogące wzbogacić i uzupełnić powstają-
ce opracowanie (Referat Promocji UG 22 729 81 85 w. 165). 
Tym wszystkim, którzy już podzielili się z nami swoją wiedzą, 
zasobami z rodzinnych archiwów i są otwarci na współpracę 
serdecznie dziękujemy.

Zapraszamy do obejrzenia wystawy historycznej, która jest 
zwiastunem powstającej publikacji. Ekspozycję obejrzeć moż-
na w Urzędzie Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24. 

Jarosław Wołkowycki

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W KONKURSACH:

• Turniej między - sołecki w piłce nożnej - 22 czerwca, Orliki 
Rusiec/Młochów, Kostowiec; R. Ćwiertniewicz/GLKS.
• Zakładowy Turniej w piłce nożnej o Puchar Wójta 
Gminy Nadarzyn - 15 czerwca, Orlik - Rusiec/Młochów. 
Koordynator: GOS, Bogdan Malinowski. 
• wystawa okazjonalna - czerwiec UG.
• Rajd pieszy dla uczniów SP Nadarzyn/ czerwiec; 
Nadarzyn - Młochów. Koordynator: SP Nadarzyn. 
• Projekt „Lubię to…” maj - czerwiec - Gimnazjum. 
• Wystawa makiet Nadarzyna wykonanych przez uczniów 
SP Rusiec - od  27 maja UG w późniejszym terminie w NOK.
• „Nadarzyn wczoraj i dziś” – konkurs historyczny dla 
uczniów szkół podstawowych. Ogłoszenie w czerwcu – roz-
strzygnięcie październik. Koordynator: SP Nadarzyn 
• Zawody rekreacyjno - sportowe: 3 czerwca – obchody Dnia 
Dziecka; Orlik - Rusiec/Młochów. Koorynator: W. Z. Siwiec 
• Otwarcie Izby Tradycji - Gimnazjum w Nadarzynie 
• Konkurs na słowa hymnu Nadarzyna. Ogłoszony  
w czerwcu /rozstrzygnięcie wrzesień. 
Koordynator: Orkiestra OSP Nadarzyn.
• Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej „Mała piłkarska ka-
dra czeka” w ramach obchodów 560-lecia nadania praw 
miejskich Nadarzynowi - 14 czerwca 2013 r. Orlik Rusiec/
Młochów. Koorynator: W. Z. Siwiec
• Piknik Rodzinny/ IV bieg o Puchar Wójta - 16 czerw-
ca 2013 r. teren przy kościele w Nadarzynie. Koordynator: 
GODM „Tęcza”; bieg – p. Jacek Nowocień.
• Powitanie lata 2013 r.  Poland Bike (wyścig kolarski oraz bieg) 
- 29 czerwca 2013 r. park w Młochowie. Koordynator: NOK.
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Policja 997 
Komisariat Nadarzyn:  22 729 81 77   
Komenda Pow. Pruszków:  22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna    998
Pruszków    22 758 62 52; 
    22 758 77 01
OSP Nadarzyn    22 729 81 83
OSP Młochów   22 729 91 99
Straż Gminna                                    22 720 08 67
Pogotowie gazowe  992 
Gazownia Warsz. O/Pruszków  22 758 85 46
Pogotowie energetyczne  991
Pogot. energ. Konstancin Jez.  22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe   999
Pruszków    22 755 52 22;
    
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn    22 729 81 28
Młochów    22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach 
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)

Urząd Gminy Nadarzyn  
Sekretariat  22 729 81 85 w. 100, 101
Fax   22 729 81 75
Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami  22 729 81 93
w. 161,162
Referat Urbanistyki i Architektury 22 729 81 98  w. 151, 
152,153, 
Referat Działalności Gospodarczej  w. 172
Referat Inwestycji     22 739 97 06  w. 126, 127,128
Referat Realizacji Budżetu              w. 110 - 116
Referat Realizacji Podatków i Opłat    w. 121- 124, 120
Kasa                                            w. 203
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
               w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji     w. 165,166
Samodzielne stanowisko ds. Oświaty  w. 190
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych  w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz 
ochrony informacji niejawnych   w. 197
Samodzielne stanowisko ds. audytu  w. 195
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie  22 739 73 44
                                                                        w. 171
Biuro Rady Gminy  22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:  
Dowody osobiste   22 729 89 14
Ewidencja Ludności                         22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.    22 729 81 73; 
w. 183, 184, 185, 186, 187   tel/fax  22 739 73 20
świadczenia rodzinne                       22 739 97 07   

Przesiębiorstwo Usług Komunalnych Nadarzyn
 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami pracy -
wodociągowe:   503 755 217 
kanalizacji sanitarnej:  22 729 83 20; 516 378 261 
Starostwo Powiatowe: 

Ważne telefony
Sekretariat     22 738 14 00
Fax     22 728 92 47
Nadarzyński Ośrodek Kultury  22 729 89 15; 
    22 739 73 12
Gminny Ośrodek Sportu   22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum
    22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”               
w Nadarzynie   22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie  22 729 90 47

Gimnazjum            22 739 96 90;   22 739 98 16
SP Kostowiec   22 729 91 69
SP Młochów     22 729 91 40
SP Nadarzyn   22 729 81 66
SP Rusiec   22 729 81 97
SP Wola Krakowiańska  22 729 91 81
Przedszkole w Młochowie  22 729 90 19
Przedszkole w Nadarzynie  22 729 81 70
Przedszkole w Wolicy  22 729 81 65
Przedszkole „Maluch”  22 739 76 95
Przedszkole „Smyk”  607 615 231
Przedszkole „Jupik”  22 729 92 81
Przedszkole „Kubuś”                       695 743 265
Przedszkole Sióstr Rodziny Maryi  517 541 169; 519 743 
727;  22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzy-
szenia „Sternik”                               22 739 70 74/75
Oficyna Informatyczna  22 729 92 81
Fundacja Kultury Informatycvznej w Nadarzynie 
    22 729 92 81
Biblioteka w Nadarzynie   22 729 89 13
Biblioteka w Młochowie   22 729 90 09

Bank Spółdzielczy Nadarzyn           22 729 81 24
Urzędy Pocztowe: 
05-830 Nadarzyn    22 729 81 18
05-831 Młochów    22 729 91 48
Apteki: 
ul. Błońska 6 B   22 729 88 31
ul. Sitarskich 1    22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a  663 913 821
    22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1                       22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka   22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody):  22 739 57 25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie  22 739 76 20
    22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie  
    22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu       
    22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Kostowcu    22 729 94 37
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
                            22 729 94 37; 517 541 169; 519 743 727
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia  
w Walendowie   22 729 88 80 lub 81
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Koncert jubileuszowy Orkiestry OSP Nadarzyn
inaugurujący obchody 560-lecia 

nadania praw miejskich Nadarzynowi  
W dniu 26 maja 2013 r. na scenie Matecznika Zespołu 

Mazowsze w pobliskim Karolinie miał miejsce uroczysty 
koncert Orkiestry OSP Nadarzyn – prowadzonej przez Miro-
sława Chilmanowicza z okazji 15-lecia jej istnienia inauguru-
jący zarazem obchody 560-lecia nadania Nadarzynowi praw 
miejskich. Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: JE 
Kardynał Kazimierz Nycz, JE Hasan Aziz ogly Hasanov – 
Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Azerbej-
dżanu w Polsce, p. Maria Kowalska – Radna Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego, władze Powiatu Pruszkowskiego:  
p. Agnieszka Kuźmińska – Wicestarosta Pruszkowski, p. Ur-
szula Wojciechowska – Przewodnicząca Rady oraz Człon-
kowie Zarządu Powiatu Pruszkowskiego; władze Gminy 
Nadarzyn w osobach Wójta Gminy - p. Janusza Grzyba oraz 
Zastępcy Wójta Gminy - p. Tomasza Muchalskiego, władze 
samorządowe sąsiednich i zaprzyjaźnionych gmin i miast; 
przedstawiciele Ochotniczej i Państwowej Straży Pożarnej na 
czele z p. Zbigniewem Kaliszczykiem – Sekretarzem Zarządu 
Głównego OSP RP oraz p. Jackiem Gromkiem – Prezesem 
Zarządu Powiatowego ZOSP RP; przedstawiciele Władz Wo-
jewódzkich i Powiatowych Państwowej Straży Pożarnej na 
czele ze st. bryg. Andrzejem Ratyńskim - Zastępcą Mazowiec-
kiego Komendanta PSP oraz bryg. Sławomirem Przybyszem – 
Zastępcą Komendanta Powiatowej PSP w Pruszkowie; przed-
stawiciele środowiska kombatanckiego: p. Józef Koleśnicki 
– Prezes Mazowieckiego ZW ZKRP i BWP w Warszawie, 
członek ZG i Prezydium ZG ZKRP i BWP, p. Zofia Wola-
nin – członek ZG ZKRP i BWP, mjr Henryk Filipski – Prezes 
Koła ZKRP i BWP w Nadarzynie; przedstawiciele firm i du-
chowieństwa; a także przedstawiciele instytucji współpracują-
cych z Gminą Nadarzyn; Radni i Sołtysi z Gminy Nadarzyn, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych i placówek oświato-
wych z terenu Gminy Nadarzyn oraz mieszkańcy gminy. 

Koncert rozpoczął się projekcją filmu z pokazu musztry 
paradnej, w wykonaniu nadarzyńskich muzyków, nakręco-
nego podczas zeszłorocznej wizyty orkiestry na Malcie. Na-
stępnie prowadząca galę p. Anna Walewska (prywatnie żona 
puzonisty oraz mama - saksofonistki, klarnecisty i flecistki 
z nadarzyńskiej Orkiestry) w imieniu gospodarzy powitała 
zgromadzonych gości, po czym przybliżyła widzom historię 
Nadarzyna oraz samej orkiestry. W tej części koncertu miało 
miejsce również wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Wójt Gmi-
ny – Janusz Grzyb został uhonorowany najwyższym odzna-
czeniem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych - Złotym 
Znakiem Związku, zaś kapelmistrz Mirosław Chilmanowicz 
otrzymał Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa. Obaj Pa-
nowie odznaczenia otrzymali z rąk przedstawicieli władz stra-
żackich – p. Zbigniewa Kaliszczyka – Sekretarza ZG OSP RP 
oraz p. Jacka Gromka – Prezesa Zarządu Powiatowego ZOSP 
RP; nadarzyńscy muzycy otrzymali również „Pro Masovia” 
wyróżnienie za wybitne zasługi oraz całokształt działalności 
na rzecz województwa mazowieckiego - które w imieniu 
Marszałka Województwa Mazowieckiego wręczyła Maria 
Kowalska – radna  Sejmiku. 

Po części oficjalnej członkowie orkiestry porwali pu-

bliczność utworami muzyki filmowej, jazzowej oraz pol-
skiej muzyki rozrywkowej. Na scenie zespołowi towarzy-

szyli specjalni goście m.in.: znani z programu Jaka to me-
lodia Robert Janowski, Magdalena Tul oraz Michał Rudaś. 
Zaśpiewały również panie związane z Orkiestrą – żona 
jednego z muzyków – tubisty - Anna Judycka zaśpiewała 
utwór S Wonderfull, natomiast saksofonistka Marianna Wa-
lewska wykonała ponadczasowy hit z repertuaru Hanny Ba-
naszak „Mam ochotę na chwileczkę zapomnienia”. 
Po rewelacyjnym, pełnym niespodzianek i wzruszeń kon-
cercie miały miejsce podziękowania i życzenia – od przyja-
ciół i sympatyków Orkiestry.

Muzykom i kapelmistrzowi życzymy dalszych lat tak owoc-
nej i pełnej pasji działalności! 

Justyna Zalesińska 

Członkowie Orkiestry wręczyli pamiątkowe statuetki, 
przedstawiające postać muzyka w charakterystycznym, hi-
storycznym, zielono żółtym stroju paradnym - za wsparcie 
i owocną współpracę 13 osobom, w tym m.in. (na fot. od 
prawej) Januszowi Grzybowi - Wójtowi Gminy Nadarzyn, 
Agnieszce Kuźmińskiej - Wicestaroście Pruszkowskiemu,To-
maszowi Muchalskiemu - Zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn 
i Marianowi Chmielewskiemu - Przewodniczącemu Komisji 
Kultury ZG ZOSP RP. Muzycy wraz z kapelmistrzem szcze-
gólnie wyróżnili Mieszkańców Gminy Nadarzyn - przyzna-
jąc symboliczne podziękowania za wsparcie i pomoc dla 
Orkiestry. 
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ORKIESTRA OSP 
NADARZYN

Założycielem i dyrygentem po-
wstałej w 1998 roku Orkiestry 

OSP Nadarzyn jest Mirosław Chilmanowicz, tamburmajor 
Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. 
Nadarzyńska Orkiestra, poprzez swoje działania, liczne 
pomyślnie realizowane przedsięwzięcia oraz szeroko ro-
zumianą działalność kulturalną jest wizytówką oraz dumą 
całej społeczności Gminy Nadarzyn.   
 Od początku swojego istnienia odgrywa ona ważną rolę 
w propagowaniu kultury muzycznej wśród społeczności 
lokalnej, ale także w Warszawie i okolicach. Orkiestra 
aktywnie uczestniczy we wszystkich ważnych uroczysto-
ściach gminnych, powiatowych, wojewódzkich zarówno 
państwowych, jak i kościelnych. Uważana jest za jedną  
z najlepszych orkiestr dętych w Polsce, co potwierdzają 
liczne nagrody i wyróżnienia przyznane podczas festiwali, 
w których brała udział. Jednym z ostatnich sukcesów ze-
społu jest zdobycie dwóch nagród głównych w tegorocz-
nym XXII Ogólnopolskim Festiwalu Orkiestr Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Wiśle. Eliminacje do Festiwalu trwa-
ły przez cały 2012 rok - spośród 800 orkiestr amatorskich 
do finałowych koncertów w Wiśle zakwalifikowały się 22 
zespoły, a najlepszym z nich, bezapelacyjnie, okazała się 
Orkiestra OSP Nadarzyn.

Orkiestra składa się z muzyków amatorów – są to przede 
wszystkim mieszkańcy Gminy Nadarzyn i gmin sąsied-
nich. W Orkiestrze realizują swoje muzyczne pasje osoby 
w różnym wieku, zarówno dorośli, wykonujący na co dzień 
zawody niezwiązane z muzyką, jak i studenci oraz ucznio-
wie szkół podstawowych i średnich. Obecnie w jej skład 
wchodzą 83 osoby, w tym 60 stanowi skład podstawowy 
orkiestry, 23 osoby to młodzi wychowankowie, którzy jed-
nak często biorą udział w wybranych koncertach i uroczy-
stościach. 

W bogatym, wciąż poszerzanym o nowe pozycje, reper-
tuarze zespołu są polskie pieśni patriotyczne, przyśpiewki 
ludowe i biesiadne, a także standardy światowej muzyki 
rozrywkowej, jak i poważnej, muzyka filmowa. Muzycy 
występują zarówno w salach koncertowych, jak i w dyna-
micznych, bardzo efektownych pokazach musztry parad-
nej. 

Zespół koncertował nie tylko w kraju, ale również za gra-
nicą, m.in: we Włoszech, Bułgarii, w Czechach, Niemczech 
i na Ukrainie gdzie spotkał się z dużym entuzjazmem pu-
bliczności i uznaniem jurorów. W maju 2009 r. Orkiestra 
koncertowała w Chinach podczas 9. Artystycznego 
Festiwalu w Pekinie (m.in. na scenach Teatru Tiangiao oraz 
Akademii Muzycznej), a jej występy zostały bardzo entuzja-
stycznie przyjęte przez pekińską publiczność. W paździer-
niku 2009 r. muzycy wzięli udział w 72 Paradzie Pułaskiego  
w Nowym Jorku, a w grudniu 2009 roku Orkiestra kon-
certowała w Singapurze i Malezji. Podczas tego wyjazdu 
brała udział między innymi: w Festiwalu Orkiestr Dętych  
w Singapurze. Koncert finałowy festiwalu odbył się  

w jednej z największych sal koncertowych na świecie - 
Esplanade Concert Hall. Natomiast w Malezji występo-
wali dla Księżniczki Johor Bahru Jej Wysokości Y.A.M. 
Raja Zarith Sofiah Binti Almarhum Sultan Idris Shah. W 
listopadzie 2011 roku orkiestra, na zaproszenie tasmańskiej 
orkiestry Derewent Valley Concert Band,  koncertowała w 
Australii (m.in. w Hobart, Tasmania) dając szereg koncer-
tów m.in. przed miejscową Polonią. 

Nadarzyńscy muzycy towarzyszyli także, podczas 
koncertów, uznanym gwiazdom polskiej estrady, takim jak: 
Krystyna Prońko, Zbigniew Wodecki, Agnieszka Fatyga. 
Wzięli także udział w projekcie promującym płytę Justyny 
Steczkowskiej. Prezentowali się także na antenie Telewizji 
Polskiej m.in. w programie TVP 2 „Pytanie na śniadanie”, 
w programie TVP1 w kilku odcinkach znanego programu 
rozrywkowego, „Jaka to melodia”, czy też w noworocznym 
programie kanału Polonia. 

Najważniejsze osiągnięcia orkiestry w jej piętnastoletniej 
historii to: pierwsze miejsce za konkurs gry w marszu podczas 
XXII Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Ochotniczych 
Straży Pożarnych w Wiśle (31 maja – 2 czerwca 2013 r.); 
pierwsze miejsce za pokaz parady marszowej podczas XXII 
Ogólnopolskiego Festiwalu Orkiestr Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Wiśle (31 maja – 2 czerwca 2013 r.); pierwsze 
miejsce w obowiązkowym programie konkursowym  
i przemarszu orkiestry podczas finału XX Ogólnopolskiego 
Festiwalu Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych w Krynicy 
Zdroju (czerwiec 2009); pierwsze miejsce na Regionalnym 
Festiwalu Orkiestr Dętych w Warszawie-Ursusie w 2008 
roku; pierwsze miejsce na Międzywojewódzkim Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Suwałkach w 2008 roku; srebrny medal 
w kategorii „Marsz” i złoty medal w kategorii „Koncert” 
na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych  
w Rastede w Niemczech w 2008 roku; pierwsze miejsce na 
Wojewódzkim Festiwalu Orkiestr Dętych w Józefowie w 
2007 roku; pierwsze miejsce na Wojewódzkim Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Siedlcach w 2006 roku. W 2010 r. 
Orkiestra brała udział w międzynarodowym Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Mindem (Niemcy). W czerwcu 2011 
r. muzycy brali udział w Międzynarodowym Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Gulianowa (Włochy) zajmując I miejsce 
w musztrze paradnej. Natomiast we wrześniu 2011 r. 
Orkiestra brała udział w Międzynarodowym Festiwalu 
„La Folle Journée/ Szalone Dni Muzyki LES TITANS” 
w Warszawie, podczas którego zagrała z najlepszą polską 
orkiestrą symfoniczną - Sinfonia Varsovia. W 2012 r. 
muzycy brali udział w Międzynarodowym Festiwalu Malta 
Military Tatoo na Malcie. Także w 2012 roku Orkiestra 
uczestniczyła w eliminacjach Mistrzostw Polski Orkiestr 
Dętych, gdzie została zakwalifikowana spośród 800 
startujących zespołów – do kolejnych Mistrzostw Polski, 
które odbędą się w Wiśle w maju 2013 roku (udział w nich 
wezmą 22 najlepsze zespoły z terenu całego kraju).

W 2008 roku Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wyróżnił orkiestrę, przyznając jej odznakę „Zasłużony dla 
Kultury Polskiej”.

Orkiestra ma w swym dorobku trzy płyty CD, wydane 
w 2005, 2008 i 2011 roku.

Oficjalna strona: www.orkiestra.nadarzyn.pl
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Skład zespołu:
Kapelmistrz: Mirosław Chilmanowicz 
Tamburmajorka: Aneta Cieśak.
Flety: Urszula Borowska; Patrycja Cieśla; Marzena 
Niciewicz; Sandra Przewłocka; Natalia Walewska.
Klarnety: Dawid  Borowski; Katarzyna Ciostek; Jan 
Grzanka; Sylwia Jóźwiak; Marta Kowalska; Sylwia 
Krawczyk; Michał Krzemiński; Monika Nowińska; 
Katarzyna Podkowińska; Agnieszka Rybczyk; Agnieszka 
Szczepańska; Jan Walewski; Maria Woźniak; Mariusz 
Zaraś.
Saksofony altowe: Anna Gajowniczek; Krzysztof 
Kostulski; Ada Krawczyk; Paulina Nowak; Aleksandra 
Pianka; Mieszko  Piętka; Dorota Szczepańska; Mariusz 
Żeleśkiewicz.
Saksofony tenorowe: Łukasz Kołodziejski; Jerzy 
Nowiński; Marianna Walewska; Malwina Zaraś.
Saksofon barytonowy: Krzysztof Pasierbek.
Waltornie: Miriam Kalecińska; Małgorzata Kuc;
Dariusz  Kusio; Dariusz Myśliwy; Paweł Piętka.
Trąbki: Marek Borowski; Krzysztof Domeracki; Maciej 
Jabłoński; Ryszard Kielak; Nikodem Kłoś;Kamil Krupa; 
Klaudia Kulkowska; Tomasz Łukasiewicz; Marcin Pasek; 
Oliwia Smółkowska; Robert Stankiewicz; Mariusz 

Szczygieł; Maciej Sznejdrowski; Piotr Świdlicki; Andrzej 
Wójcicki.
Puzony: Mariusz Hantulski; Krystian Knap; Karol Michalak; 
Andrzej Mikos; Piotr Niciewicz; Daniel Powierża; Katarzyna 
Tartanus; Szymon Walewski.
Saxhorny tenorowe: Janusz Bajerski; Maria Gocel; Daniel 
Jach; Mateusz Krawczyk; Daniel Kwaśniewski; Konrad 
Oloś; Jan Rec; Monika Szczepańska.

Tuby: Janusz Bajerski; Mariusz Błaszczyk; Maciej 
Jabłoński; Grzegorz Judycki; Zenon Piętka.

Perkusja: Robert  Borowski; Michał Cieślak; Klaudia 
Kapica; Mateusz Kłoś; Julia Lipiec; Jakub Myśliwy; 
Wojciech Piechal; Magda Trela.

Orkiestra OSP Nadarzyn zaprasza wszystkich 
chętnych, grających i tych, którzy chcą rozpocząć 
naukę gry na instrumentach w szeregi orkiestry. 

Spotykamy się w każdy wtorek i czwartek w siedzibie 
OSP Nadarzyn w godzinach od 17.00 do 20.00. 

Co się dzieje w naszych szkołach i przedszkolach....
PP Nadarzyn 

W czarodziejskim świecie bajek
Nasze przedszkole jest uczestnikiem programu „Czyta-

jące Przedszkola” znanej wszystkim kampanii „Cała Polska 
czyta dzieciom”. W ramach tej akcji podejmowane są liczne 
działania mające na celu propagowanie codziennego czytania 
dzieciom, jako skuteczną i przyjazną metodę wspomagania 
ich wszechstronnego rozwoju oraz najlepszą inwestycję w ich 
przyszłość.

Do naszej akcji włączani są rodzice. Mieli oni możliwość 
przyjść do przedszkola w dogodnym dla siebie terminie i po-
czytać dzieciom wybrany  utwór, mogli korzystać zarówno ze 
zbiorów przedszkolnych, jak i przynieść własną książkę. Pod-
czas pobytu w grupie rodzice mogli obserwować dzieci i być 
świadkami ich żywej reakcji na czytane słowo. Aby jeszcze 
pełniej realizować założenia programu, nasze przedszkole już 
od wielu lat współpracuje z biblioteką w Nadarzynie, uczest-
nicząc w cyklicznych „lekcjach bibliotecznych”. Podczas tych 
zajęć dzieci zdobywały wiedzę i umiejętności wspomagające 
ich rozwój, a bezpośredni kontakt z literaturą dziecięcą umoż-
liwił dzieciom stopniowe kształtowanie ich świadomości czy-
telniczych. 

Zwieńczeniem całorocznej współpracy z biblioteką  
w Nadarzynie była zorganizowana w naszym przedszkolu 
impreza pod hasłem „W czarodziejskim świecie bajek”, któ-
rej gośćmi była pani dyrektor Ewa Marjańska i pani Bożena 
Szkiela. Podczas uroczystości dzieci przystąpiły do bajkowych 
konkursów, które umożliwiły im zaprezentowanie znajomości 
literatury dziecięcej, a nad poprawnością odpowiedzi czuwali 
zaproszeni goście oraz nasza pani Dyrektor. 

W naszym przedszkolu książka zajmuje bardzo ważne miej-
sce i w każdej grupie dzieci chętnie słuchają różnych utwo-
rów literackich. Codzienny kontakt z literaturą przyczynił się 
do tego, że dzieci chętniej sięgają po książkę, a swoje uczucia  
i emocje związane z czytanym tekstem odzwierciedlają w twór-
czości plastycznej, biorąc udział w konkursach plastycznych orga-
nizowanych m.in. przez NOK, GODM „Tęcza” w Nadarzynie. 
Pamiętając o tym, że książka uczy, pobudza do refleksji, do-
skonali język, rozwija wyobraźnię, ukazuje dobre wzorce za-
chowań – czytaj dziecku 20 minut dziennie. Codziennie! 

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY PANI DYREKTOR 
BIBLIOTEKI W NADARZYNIE EWIE MARJAŃSKIEJ 
ORAZ PANI BOŻENIE SZKIELA ZA CAŁOROCZNĄ

WSPÓŁPRACĘ Z NASZYM PRZEDSZKOLEM
Dyrektor i Rada      

 Pedagogiczna Publicznego Przedszkola w Nadarzynie

red. na podstawie informacji Orkiestry 

Fot. arch. przedszkola

Małgorzata Kmiecik - PP Nadarzyn 
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    ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. BŁ. KS. B. MARKIEWICZA
W WOLI KRAKOWIAŃSKIEJ  

zapraszamy 
                22 czerwca 2013 r.

W programie m. in:
Msza św. o godz. 10.00 1. 

              - w kościele parafialnym w Młochowie,
Od godz. 11.00 w szkole:2. 
słów kilka o naszym patronie,	
prezentacja niemałego dorobku szkoły,	
spotkanie z absolwentami,	
teatralna część artystyczna,prezentacja 	

             muzyczna dla dzieci,
warsztaty plastyczne,	
zajęcia rekreacyjno - sportowe,	
zabawy na dmuchanym zamku i zjeżdżalni,	
kiełbaski z grilla i inne specjały.	

Zapraszamy rodziców, uczniów, absolwentów
 i wszystkich sympatyków dobrej zabawy.

                        Dyrekcja, Nauczyciele

27 maja w Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II odbyła się II 
edycja Festiwalu Małych Form Teatralnych. Uczestniczyły 
w niej dzieci i młodzież 6 szkół powiatu pruszkowskie-
go (SP Nadarzyn, SP Rusiec, SP Młochów, SP Otrębusy, 
Gimnazjum nr 1 Raszyn, Gimnazjum Nadarzyn) i przed-
szkola w Wolicy. Młodzi aktorzy wystawili 12 przedsta-
wień. Finał FMFT odbył się następnego dnia w sali widowi-
skowej Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury. Jury w składzie: 
p. Kamila Michalska – dyrektor NOK, p. Anna Tarkowska 
– Biblioteka Publiczna i p. Anna Kłopocka – nauczyciel 
plastyki w gimnazjum w kategorii szkół podstawowych  
I miejsce ex aequo przyznało grupie „Gadułki” ze SP im. 

Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie za przedstawienie 
„Wielcy i mali, jedyni i wspaniali”, które przygotowała  
p. Anna Dąbkowska oraz dzieciom ze SP w Ruścu „Mgły 
wachlarzem nie rozpędzisz” przygotowane przez p. Dorotę 
Szopę. 

II nagrodę otrzymali także uczniowie ze SP w Ruścu za 
przedstawienie „Królewna śmieszka” przygotowane przez 
p. Anitę Szopę. III miejsce otrzymała grupa teatralna ze SP 
w Młochowie za przedstawienie pt. „Słowik” przygoto-
wane przez p. Renatę Andraka. Wśród młodzieży gimna-
zjalnej nie przyznano pierwszej nagrody. II miejsce zajęła 
młodzież z Gimnazjum w Nadarzynie za przedstawienie 
pt. „Czerwony kapturek” przygotowane przez p. Joannę 
Lis. Drugą nagrodę zdobyli uczniowie z Gimnazjum nr 1 
w Raszynie za przedstawienie „One trzy” przygotowane 
przez p. Danutę Majewską Walczuk. Laureaci festiwalu za-
prezentowali swoje talenty aktorskie na scenie widowisko-
wej NOK i zostali zaproszeni na III edycję festiwalu. 

Małgorzata Rec i Justyna Bryń
Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Nadarzynie 

Gimazjum w Nadarzynie „Szkoła z energią”
Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Nadarzynie ogłosiło 

konkurs „Szkoła z energią”. Głównym sponsorem jest PGE 
Obrót S.A, który ufunduje nagrody w postaci wyjazdu do 
Centrum Nauki Kopernik, tablety, książki. Celem konkursu 
jest uświadomienie, że każdy z nas ma wpływ na zmiany 
klimatyczne, chociażby przez nadmierną produkcję odpa-
dów. Kupując kolejne zbędne towary rzadko kiedy pamię-
tamy, że do ich produkcji zużyto energię. Stąd też manife-
stacja, która promowała zachowania ekologiczne pod ha-
słem „Elektroodpady – proste zasady” Każdy, kto przyniósł 
baterie, telefony itp. dostawał od gimnazjum jabłko – sym-
bol zdrowia. Konkurs ma także wpływać na kształtowanie 
postaw „świadomego konsumenta”. 

W dniu 13 czerwca 2013 r. odbędzie się już kolejna edy-
cja „Biegu po zdrowie”. W tym roku motywem przewod-
nim będzie „Bieg z energią”, gdzie uczniowie gimnazjum  
w poszczególnych etapach będą mogli sprawdzić swoją 
wiedzę z zakresu roli energii w życiu i gospodarce. 

Beata Łaszczewska
Koordynator konkursu

II Festiwal 
Małych Form Teatralnych
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Nie pozwolimy zginąć 
Matce Naturze

Przyłączając się do licznych działań ekologicznych pro-
wadzonych w Gminie Nadarzyn, Szkoła Podstawowa  
w Nadarzynie, w dniu 17 maja 2013 roku, po raz kolejny zor-
ganizowała akcję związaną z ekologią - Poranek w Ekolandii. 
Zaprosiliśmy do szkoły pomysłodawczynię gminnego Eko 
Konkursu p. Agnieszkę Olton - Janik, która zapoznała wszyst-
kich z jego zasadami.  IV edycja tego konkursu (pod patronatem 
Wójta Gminy Nadarzyn)  trwa w naszej gminie od 13 kwietnia 
tego roku. Pani Agnieszka swoją gawędę ekologiczną wzboga-
ciła o bardzo interesujące prezentacje dotyczące ekologii. Była 
też m.in. nauka postępowania z odpadkami do segregacji.

Naszym drugim gościem był manager Ośrodka Medincus 
w Kajetanach - p. Damian Czajkowski. Ośrodek Medincus 
zasponsorował naszej szkole nagrodę w szkolnym konkursie 
ekologicznym „Na ratunek Matce Naturze”, którą jest piknik 
ekologiczny na terenie ośrodka dla uczniów dwóch klas - zwy-
cięzców konkursu. 

Kolejnym punktem ekologicznego programu było zaprezen-
towanie przedstawienia „Przygoda w Ekolandii” wg scenariu-
sza p. Barbary Lipki. Spotkanie Matki Natury z Ekoskrzatami  
i Ekosmutkami przedstawili nasi wspaniali aktorzy ze szkolnego 
koła teatralnego (prowadzonego przez Małgorzatę Truszkowską 
- red.). Dzieci nauczyły widzów co zrobić i jakie złożyć de-
klaracje, aby obronić przyrodę. Radziły by „granice kraju 
Matki Natury poszerzyć o czyste rzeki, pola, lasy, by wszyscy  
w Ekolandii żyli po wsze czasy”.

 Na zakończenie programu dzieci zaśpiewały ekologiczną 
piosenkę i opowiedziały o pięknie ekologicznej krainy. Opisy 
tej krainy uatrakcyjnione zostały slajdami prezentacji ekolo-
gicznej przygotowanej przez opiekunkę koła przyrodniczego  
w naszej szkole - p. Irenę Pietrzykowską. 

Mamy nadzieję, że nasza szkolna akcja ekologiczna uświa-
domiła biorącym w niej udział, że nawet najmłodsi mogą ra-
tować środowisko, a przez to zwiększyć szansę na bezpieczną 
przyszłość.

Relację z ekologicznego poranka przedstawiła:
Małgorzata Truszkowska

- pedagog szkolny SP Nadarzyn

Sukces uczniów SP Nadarzyn 
16 maja 2013 roku uczniowie naszej szkoły wzięli udział 

w uroczystym podsumowaniu Międzyszkolnego Konkursu 
Poetyckiego, Recytatorskiego i Plastycznego pod hasłem 
„Wiosenne Inspiracje Tuwimowskie” zorganizowane-
go z okazji obchodów roku Juliana Tuwima przez Szkołę 
Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi. Pod 
kierunkiem nauczyciela języka polskiego - Anny Kubik 
dzieci napisały wiele ciekawych wierszy na temat dzie-
cięcej wyobraźni i niezwykłości rzeczy zwykłych oraz 
wykonały szereg prac plastycznych przedstawiających 
bohaterów wierszy Tuwima. Talent i ogromny wkład pra-
cy wzbudziły uznanie jury, co znalazło odzwierciedlenie  
w przyznanych nagrodach. 

W konkursie poetyckim  „Moja radość pisania” nasi 
uczniowie zdobyli: I miejsce – Patrycja Karkowska, II miej-
sce – Anna Godlewska, wyróżnienie – Iga Wołkowycka. 

W konkursie plastycznym „Bohaterowie wierszy 
Tuwima” III miejsce zajęły Jolanta Janasik i Aleksandra 
Macioszek za wykonanie pracy do wiersza „Kotek” (autorki 
prezentujące pracę na fot. poniżej). Nagrodzone utwory zostały 
zaprezentowane przez młodych twórców. 

Zmagania w konkursie recytatorskim oceniała komisja  
w ośmioosobowym składzie. Swoją piękną i wymowną in-
terpretacją jury oraz publiczność zachwyciły Anna Krupa  
i Karolina Skura, które zdobyły I i III miejsce. Uczennice 
zostały przygotowane do konkursowych zmagań przez po-
lonistki - Iwonę Chrzanowską i Annę Kubik. 

Podczas uroczystości uczniowie spotkali się z mi-
łym przyjęciem ze strony organizatorów, którzy zadbali  
o wspaniałą atmosferę, nagrodzili drobnymi upominkami 
wszystkich uczestników konkursu i zorganizowali dla nich 
słodki poczęstunek. 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i życzę 
dalszych sukcesów.

Anna Kubik - nauczycielka SP Nadarzyn 

SP Nadarzyn 

Ekoskrzaty i Ekosmutki w towarzystwie zaproszonych gości - 
pierwsza z lewej Agnieszka Olton - Janik, Izabela Bogusiewicz 
- Dyrektor SP Nadarzyn, Małgorzata Truszkowska - opiekun 
koła teatralnego oraz Damian Czajkowski. 

Fot. arch. szkoły
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Dzień Sportu w Ośrodku Medincus w Kajetanach
 

Ośrodek Medincus zaprasza 22 czerwca 2013 r. 
od godz. 10.00 dzieci i dorosłych na Dzień Sportu. 
W programie m.in.; turnieje piłki nożnej, siatkówki 
plażowej, kręgli, konkursy, gry i zabawy dla całych 

rodzin, wspólne grillowanie oraz darmowe badania słuchu. 
Szczegóły na www.kajetany.medincus.pl
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SP Kostowiec

XI Międzyszkolny Konkurs 
Ortograficzny w Kostowcu

 Nauczanie ortografii nie jest łatwym zadaniem, zwłaszcza 
na początku nauki, dlatego też w klasach I-III warto wyko-
rzystać własną aktywność dzieci do poznawania problemów 
ortograficznych poprzez wykorzystanie różnorodnych środ-
ków np. gry edukacyjnej wyd. Granna Quiz ortograficzny. 
Aby wzbudzić wśród najmłodszych uczniów pozytywną 
motywację do nauki ortografii organizujemy w naszej szko-
le Międzyszkolny Konkurs Ortograficzny Gżegżółka ma 
duży brzuch - dla klas II i III szkół podstawowych naszej 
gminy. W tym roku, po raz 11., nasza szkoła gościła 20 
uczestników konkursu, specjalistów bezbłędnego pisania. 
Zwycięzcy szkolnych eliminacji 9 maja napisali finało-
we dyktando, które mogłoby przysporzyć kłopotów wielu 
dorosłym. Wyłonieni zwycięzcy to prawdziwi Mistrzowie 
Ortografii:
I miejsce: Jan Knyspel (SP Kostowiec), Zuzanna Posadzy 
(SP Rusiec).

II miejsce: Magda Dąbrowska (SP Nadarzyn), Sandra 
Tetiewska (SP Wola Krakowiańska), Gabriela Sobczak (SP 
Rusiec), Karolina Przybylska (SP Młochów).
III miejsce: Jan Jakubowski (SP Kostowiec), Jakub 
Januszkiewicz (SP Nadarzyn).
     Nagrody wręczyła Pani Bożena Michalska - dyrektor ds. 
promocji wyd. Granna - sponsora nagród i upominków dla 
wszystkich finalistów konkursu.

Monika Pleban - Nauczycielka SP Kostowiec

Wesoło, zdrowo i na sportowo
- zawody uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Nadarzyn 

Pamiątkowe zdjęcie finalistów po zakończonych zmaganiach.
Fot. arch. SP Kostowiec

W dniu 3.06.2013 r. na Orliku Młochów/Rusiec spotkali się 
uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Nadarzyn -  
łącznie 120 uczniów. 

Pod czujnym okiem nauczycieli wychowania fizyczne-
go, wychowawców, rodziców, służby medycznej i opiekuna 
obiektu uczniowie przystąpili do zmagań sportowo - rekre-
acyjnych zorganizowanych z okazji przypadającego w dniu  
1 czerwca  - Międzynarodowego Dnia Dziecka. 

Takie spotkanieto głowienie zabawa, relaks ale i okazja do 
realizacji zagadnień wychowania zdrowotnego oraz kształto-
wania cech charakteru poprzez zabawę. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom dzieci przygotowano 
bardzo zróżnicowaną ofertę zabaw i gier, żeby każde dziecko od-
nalazło dla siebie jakąś ulubioną formę ruchu. Uczniowie mogli 
rywalizować zespołowo podczas rozgrywek w piłkę nożną (fot. 
poniżej), sztafet biegowych, unihocka, zabawy ,,sztandarki’’, 
natomiast indywidualnie wykazali się swoimi umiejętnościami  
w pojedynkach strzeleckich, skoku wzwyż, biegach w workach, 
chodzeniu na szczudłach. Wszystkim tego dnia dopisywał hu-
mor, sportowa forma i apetyt. Nawet pogoda na czas sporto-

wych zmagań była przychylna i powstrzymała się od opadów. 
Młodzi sportowcy utratę energii uzupełniali grillowaną kiełba-
ską, słodkim poczęstunkiem (batony, soczki) oraz witaminkami  
w postaci jabłek.

Dzięki współpracy i udzielonemu wsparciu ze strony Urzędu 
Gminy, sponsorów, dyrektorów szkół, rodziców, nauczycieli, 
Prezesa LOK, 120 uczniów bawiło się ,,wesoło, zdrowo i na 
sportowo”.  Trofeum za zdobycie I, II i III miejsca były pięk-
ne i okazałe medale, którymi dekorowała Sekretarz Gminy  
Nadarzyn p. Edyta Gawrońska.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu osób odpowiadających za 
zorganizowanie spotkania oraz harmonijnej współpracy pod-
czas przygotowań do Dnia Dziecka i w czasie przebiegu im-
prezy  uczestnicy mogli spędzić czas miło, bezpiecznie i w ko-
leżeńskiej atmosferze. Szczególne podziękowania należą się 
koordynatorowi, a zarazem gospodarzowi obiektu Prezesowi 
LKS Orzeł Nadarzyn - W. Siwcowi.

 Teresa Dąbrowska - prowadząca spotkanie 
Nauczycielka SP Kostowiec

W czasie ogłaszania wyników....



 6(170) czerwiec 2013 Wiadomości Nadarzyńskie  21

Fot. arch. szkoły

r
e

k
l

a
m

a

Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych WATAHA

Wataha na biwaku
Początek maja to kilka wolnych dni, które można by nazwać 

„feriami majowymi”. Trzy dni z tych „ferii” zuchy i harcerze 
ze szczepu Wataha spędzili razem; a oto jak było:
…w pierwszomajowy ranek 90. osobowa grupa zapakowa-
ła się do autokarów, które nas przerzuciły do podnóża Gór 
Świętokrzyskich, do uroczej wioski Ruda koło Starachowic. 
Dzięki gościnności Pani Dyrektor Ewy Stawiarskiej zakwa-
terowaliśmy się w miejscowym gimnazjum. A następnie ru-
szyliśmy wzdłuż zalewu na rzece Kamiennej poznawać oko-
licę. Brody - pierwsze wyjątkowe miejsce to zabytkowa tama  
z 1840 roku – jedno w ogniw staszicowskiego „ciągłego za-
kładu fabryk żelaza na rzece Kamiennej”. Tutaj zuchy zostały 
wprowadzone w legendę „O Lechu, Czechu i Rusie”, musiały 
wykazać się sprytem i zręcznością, aby otrzymać obrzędo-
wy strój. Ciąg dalszy opowieści zaprowadził orszak dworski 
pod „dąb orła” tam giermkowie stali się rycerzami, a dwórki 
– księżniczkami (fot. poniżej). Poznawaliśmy historię księ-
cia Mieszka, Dobrawy, Bolesława, wydarzenie chrztu Polski  
i pierwszej koronacji.

Harcerze kontynuowali swą wędrówkę w nieco innym kli-
macie. W Krynkach obejrzeli barokowy kościół z początku 
XVIII wieku z unikalnymi dzwonnicami, a w Brodach dom 
modrzewiowy z 1910 roku oraz obelisk – miejsce śmierci 
doktor „Anki” (w partyzantce była szefem służby sanitarnej 
obwodu radomsko - kieleckiego).
Wieczór spędziliśmy na zabawie tanecznej.

Drugiego dnia zuchy poznawały klimat pięciu 
dzielnic Polski (Wielkopolska, Małopolska, Śląsk, 
Pomorze i Mazowsze), inni harcowali w pobliskim 
lesie. Po obiedzie przygotowanym przez „Babcię 
Szczepu”(mama komendanta), wyjechaliśmy świętować 
35-lecie Kręgu Instruktorskiego „Komenduły” (to krąg 
do którego należy ks. Jarek) do Starachowic. Najpierw  
z miejscowymi harcerzami opasaliśmy na biało czerwono 
(bo to Dzień Flagi) budynek hufca, a później był koncert 
harcerskiego zespołu „Lubianka Gondoliers”. Wieczorem  
w niezwykle podniosłej i tajemniczej atmosferze zuchy 
złożyły Obietnicę Zuchową – to pierwsze takie wydarzenie  
w szczepie, a później śpiewy i pląsy całej Watahy. 

Harcerze „przebywali” w epoce husarii, w pobliskich lasach 
pod wodzą hetmana Sobieskiego ćwiczyli swoje umiejętno-
ści z obserwacji, przyrodoznawstwa, a okolica była piękna. 
Zabawa miała miejsce na „Skałach w Rudzie”. Na stromym  
i malowniczym stoku, nad zalewem w Brodach, występują 
liczne, różnej wielkości skały, zbudowane z piaskowców dol-
notriasowych. Najciekawsze z nich są pomnikami przyrody 
np. monolityczna baszta o wysokich, pionowych  ścianach oraz 
pobliskie, ośmiometrowe urwisko z półką skalną o długości 
20 metrów i niszą u podstawy. Każda skała jest tu niepowta-
rzalna, może zachwycić niezwykłym kształtem, drobną rzeź-
by powierzchni, różnorodnością kolorów i porastającą je florą. 
W tych niepowtarzalnych okolicznościach przyrody cieszyli-
śmy się, że kilkoro z naszych harcerzy złożyło Przyrzeczenie 
Harcerskie. 

3. maja harcerze starsi przenieśli nas w „burzliwe” lat 
z końca XVIII w. prezentując spektakl o wydarzeniach 
związanych z powołaniem Konstytucji 3-go Maja. 

Biwak zakończyliśmy uroczystym apelem, po którym 
nastapił powrót do Nadarzyna.
…z ostatniej chwili: rozkazem Komendantki Hufca 
ZHP Pruszków, nasz szczep pozytywnie zakończył okres 
próbny i już oficjalnie nazywa się: Nadarzyński Szczep 
Drużyn Harcerskich i Zuchowych „Wataha”.

ks. phm. Jarosław Kuśmierczyk
- Komendant Szczepu WATAHA

Fot. arch. szczepu
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Straż Gminna 
w Nadarzynie 

               Pl. Poniatowskiego 42, 
                05-830 Nadarzyn
             tel. 22 720 08 67

          strazgminna@nadarzyn.pl

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn
Ochotnicza Straż Pożarna 

w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl

ul. Warszawska 15, 05 - 830 Nadarzyn
tel. 22 729 81 83  

Działania ratowniczo - gaśnicze naszej jednostki:

Dh Arkadiusz Kiliński  - Naczelnik OSP Nadarzyn 

4.05.2013 r. udział zastępu w pompowaniu wody w Ruścu 
przy ul. Głównej. Działania prowadzone w godzinach po-
łudniowych.
6.05.2013 r. udział zastępu w zabezpieczeniu miejsca lądo-
wiska dla Śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
na parkingu Centrum Handlowego MAXIMUS. Działania 
prowadzone w godzinach popołudniowych.
7.05.2013 r. udział dwóch zastępów w gaszeniu pożaru 
poddasza domu wielorodzinnego w Walendowie. Działania 
prowadzone były w godzinach nocnych, przy współpracy  
z dwoma zastępami PSP Pruszków, obecna była także 
Policja Nadarzyn.
8.05.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji dro-
gowej, do której doszło w godzinach rannych w Nadarzynie  
na skrzyżowaniu ul. Błońskiej i Plantowej. Obecne na miej-
scu były: zespół pogotowia ratunkowego Pruszków WRD 

Pruszków oraz PSP Pruszków.
8.05.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku 
drogowego, do którego doszło w godzinach południowych 
w Nadarzynie na skrzyżowaniu al. Katowickiej. Działania 
polegały na wydobyciu jednej osoby zakleszczonej z wraku 
pojazdu, udzieleniu pomocy przedmedycznej, przekazanie 
osoby poszkodowanej Pogotowiu Ratunkowemu Mroków. 
Obecne były dwa zastępy PSP Pruszków, WRD Pruszków 
oraz Policja Nadarzyn.
10.05.2013 r. udział zastępu w gaszeniu pożaru suchej tra-
wy oraz poszycia leśnego w Strzeniówce. Działania prowa-
dzone w godzinach południowych.
11.05.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków awarii 
samochodu osobowego i wycieku oleju ze skrzyni biegów 
w Paszkowie przy al. Katowickiej. Działania prowadzone 
w godzinach południowych.
22.05.2013 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypad-
ku drogowego do którego doszło na drodze wojewódzkiej 
nr 721 w Otrębusach. Działania prowadzone w godzinach 
południowych.
29.05.2013 r. udział zastępu w pompowaniu wody w Ruścu 
przy ul. Głównej. Działania prowadzone w godzinach po-
południowych.

Niedługo rozpoczną się oczekiwane z utęsknieniem przez 
dzieci i młodzież wakacje. Czas ten wyjątkowo wpływa na 
wyobraźnię, która czasami potrafi zaprowadzić w złym kie-
runku. O tym, że w okresie letnim żyje się bardziej beztrosko 
wiedzą też ci, których zamiarem jest szybko się wzbogacić, 
dobrze zabawić itp. Z tego względu należy być wyjątkowo 
ostrożnym, właściwie zabezpieczać swoje domy, altanki na 
terenach działek (zamykanie okien, balkonów – nawet tych 
na wyższych kondygnacjach), poprosić sąsiadów o zwrócenie 
uwagi podczas naszej nieobecności itp. Bezwzględnie nale-
ży uczulać swoje pociechy, by podczas zabaw poza domem 
zwracały uwagę na wszelkie nieprawidłowości, na cenne 
przedmioty, którymi posługują się na co dzień (m. in. telefony, 
rowery, klucze od mieszkań). Zasada ograniczonego zaufania 
do obcych powinna mieć w tym czasie szerokie zastosowanie.
Ponadto należy przestrzegać dzieci o niebezpieczeństwach, ja-
kie mogą spotkać na drodze, gdyż do najczęstszych przyczyn 
wypadków należą:
- spontaniczne,  nagłe wtargnięcie na jezdnię,
- brak opieki nad dzieckiem, które znajduje się w okolicach jezdni,
- zabawy na ulicach i poboczach dróg,
- wyjście zza stojących pojazdów, przystanków autobusowych,
- przechodzenie i przejeżdżanie rowerem w miejscach do tego 

nieprzeznaczonych.

Obowiązkiem rodziców/opiekunów jest zadbać o bezpie-
czeństwo swoich podopiecznych. Warto by wiedzieli oni  
z kim i w jaki sposób spędzają czas dzieci, jakie są ich proble-
my i w jaki sposób im zaradzić. 

W okresie wakacyjnym odnotowuje się zwiększoną liczbę 
zdarzeń i interwencji z udziałem dzieci i młodzieży np. po-
zostawanie bez opieki w godzinach wieczorowo – nocnych, 
spożywanie alkoholu i palenie papierosów, hałaśliwe zabawy, 
które są uciążliwe dla mieszkańców, a po godzinie 22:00 mogą 
stanowić wykroczenie - zakłócenie ciszy nocnej. Nie da się 
uniknąć wszystkich zagrożeń, jednak należy zadbać by zmini-
malizować liczbę zdarzeń, w których komuś dzieje się krzyw-
da. Wzorem wcześniejszych lat, pod nadzorem strażników 
oraz w czasie wspólnych patroli również i policjantów, będą 
parki, boiska, place zabaw przyległe do szkół, przedszkoli oraz 
kościoła, gdzie gromadząca się młodzież dopuszczała się na-
ruszeń prawa. Wzmożone patrole na terenie całej gminy będą 
dbały o porządek publiczny, jednak zdajemy sobie sprawę  
z tego, że w każdym miejscu w danej chwili być nie możemy.

 Pomocne będą informacje z Państwa strony, jeśli zauwa-
życie niepokojące Was zachowania, zjawiska niezwłocznie 
proszę o kontakt z Dyżurnym Straży Gminnej, 
tel.  22 720 08 67. Ważne jest by pamiętać, iż zgłoszenia 
przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:00 – 22:00 w pozostałym czasie należy dzwonić do 
Komisariatu Policji w Nadarzynie – 22 729 81 77 lub 
997.
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Nadarzyńskie
kryminałki

 asp. szt. Witold Gołyński
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie

• W  dniu 6 maja 2013 r. po upły-
wie niecałych dwóch godzin od 
momentu przyjęcia pierwszej in-
formacji o zdarzeniu dokonano, na 

terenie Pruszkowa, zatrzymania sprawcy kradzieży pieniędzy  
w kwocie około 1.500 zł z jednego ze sklepów w Strzeniówce. 
Właściciel sklepu w nadarzyńskim komisariacie złożył za-
wiadomienie o przestępstwie kradzieży pieniędzy, do któ-
rej doszło w jego sklepie. Pamiętał, iż wcześniej pojawił się  
u niego cudzoziemiec, który pomimo szerokiego zaintereso-
wania różnego rodzaju towarami, wyszedł niczego nie kupu-
jąc. Jak później ustalono ten sam mężczyzna wykorzystując 
chwilową nieobecność personelu, wrócił do sklepu i zabrał  
z kasetki dzienny utarg. Dzięki przezorności właściciela, któ-
ry na dziwne zachowanie mężczyzny, zareagował zapisując 
numer rejestracyjny jego samochodu oraz posiadanemu roz-
poznaniu wywiadowców z pruszkowskiej komendy, dokona-
no zatrzymania zaskoczonego przestępcy. Przy zatrzymanym 
znaleziono część skradzionych pieniędzy oraz „działkę” ma-
rihuany. Policjanci równolegle dokonali zatrzymania innego 
cudzoziemca, który posiadał przy sobie w strzykawce rozwod-
niony narkotyk w postaci  metamfetaminy. Zatrzymanymi oka-
zali się przebywający w naszym kraju dwaj obywatele Gruzji. 
Mężczyźni po spędzonej w areszcie nocy usłyszeli zarzuty,  
a następnego dnia zostali doprowadzeniu do Prokuratury 
Rejonowej w Pruszkowie, gdzie w celu zabezpieczenia prawi-
dłowego toku śledztwa, prokurator wobec obu podejrzanych 
zastosował środek zapobiegawczy w postaci oddania pod dozór 
Policji.  
• W dniu 8 maja 2013 r. nie udał się młodym mieszkańcom 
naszej gminy wyjazd na finały Pucharu Polski do Warszawy. 
W drodze na stadion Legii Warszawa, tuż za skrzyżowaniem 
w Paszkowie, zajechali im drogę pseudokibice przeciwnej 
drużyny. Po wymuszeniu na kierującym zatrzymania sa-
mochodu, jeden z mężczyzn poruszających się Audi A6 na 
dolnośląskich numerach rejestracyjnych, wyskoczył z samo-
chodu i wybił szybę w ich samochodzie. Widząc kolejnych 
wysiadających mężczyzn z Audi, pokrzywdzony salwował 
się ucieczką, w trakcie której zawadził swoim samochodem 
o blokujący go pojazd. Po ucieczce pokrzywdzony i trzej pod-
wożeni przez niego koledzy, zatrzymali się w Jankach i stąd 
telefonicznie powiadomili o zdarzeniu dyżurnego Komisariatu 
Policji w Nadarzynie. Jeszcze wcześniej informacja o tych 
wydarzeniach dotarła od postronnej osoby i w momencie ofi-
cjalnego jej potwierdzenia, w rękach policjantów znajdował 
się już sprawca uszkodzenia mienia. Do zatrzymania doszło 
pod Raszynem, gdzie kawalkadę samochodów z sympaty-
kami Śląska Wrocław, zatrzymali funkcjonariusze punktu 
blokadowego. Spośród mężczyzn wyłowiono tego właści-
wego, który został rozpoznany przez pokrzywdzonego i za-
trzymany. Sprawcą okazał się 21 letni Krystian K., dobrze 
znany Policji mieszkaniec gm. Twardogóra. Wraz ze zgro-
madzonym materiałem dowodowym, został niezwłocznie 
przekazany do dyspozycji Sądu Rejonowego w Pruszkowie,  
z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy w trybie przyspieszonym. 
Ponadto w maju 2013 r. policjanci z Nadarzyna dokonali za-
trzymania dwóch nietrzeźwych kierujących pojazdami mecha-
nicznymi, dwóch osób poszukiwanych przez organy ścigania  

i wymiar sprawiedliwości, a nadto dwie osoby doprowadzi-
li do wytrzeźwienia.
Policjanci Komisariatu Policji w Nadarzynie poszukują 
sprawców kilku dotąd nie wyjaśnionych przestępstw kry-
minalnych, do których doszło na terenie naszej Gminy  
w maju 2013 r. i tak:
- w godzinach wieczorowo - nocnych w dniu 3 maja br. 
nieznany sprawca dokonał uszkodzenia szlabanu blo-
kującego wjazd na parking przed Urzędem Gminy  
w Nadarzynie,
- w nocy z 9 na 10 maja 2013 r. na posesji w Nadarzynie przy 
ul. Mszczonowskiej, nieznany sprawca wyrwał i skradł 18 
szt. drzewek żywotnika,  
- w nocy z 10 na 11 maja br. w Nadarzynie przy  
ul. Kasztanowej, nieznani sprawcy dokonali uszkodzenia nad-
wozia samochodu marki Toyota Avensis,
- w dniu 16 maja w godz. 15.00 – 16.00 z placu bu-
dowy w Ruścu przy ul. Owocowej, skradziono pale-
tę z 40 workami tynku maszynowego Dolina Nidy. 
 W związku z tą sprawą poszukiwany jest mężczyzna w 
wieku około 25-30 lat szczupłej budowy ciała, który po-
ruszał się pojazdem typu dostawczego z zamontowanym 
dźwigiem samochodowym typu HDS. Pojazd posiadał 
początkowe numery rejestracyjne KR… i napisy rekla-
mowe o treści; „chemia budowlana” oraz „materiały tyn-
karskie i suche tynki”, 
- w nocy z 20 na 21 maja w Urzucie przy  
al. Katowickiej, nieznani sprawcy z terenu składu drewna, 
dokonali kradzieży 1,5 m3  desek podłogowych, a następnie 
po zerwaniu kłódki z drzwi garażu, wyprowadzili z jego 
wnętrza trzy skutery,
- w nocy z 23 na 24 maja w Wolicy, nieznani sprawcy, mimo 
ochrony fizycznej obiektu, po wybiciu otworu w oszkleniu 
salonu samochodowego i przebiciu dwóch ścianek, z po-
mieszczenia kasowego skradli sejf z zawartością gotówki,  
a następnie przy użyciu znalezionych kluczyków dokonali 
kradzieży dwóch zaparkowanych na zewnątrz samochodów 
marki Audi Q7 i Audi A3. 
Wszystkim, którzy znajdują się w posiadaniu infor-
macji mogących przyczynić się do wykrycia opisanych 
przestępstw, a zdecydują się na ich przekazanie, gwa-
rantujemy pełną anonimowości. 
Informacje dotyczące opisanych zdarzeń oraz niepokoją-
ce sygnały związane z Państwa bezpieczeństwem, proszę 
zgłaszać bezpośrednio do Dyżurnego Komisariatu Policji 
w Nadarzynie, pod nr tel. 22 729 81 77.
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Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219

Terapia manualna kręgosłupa i fizjoterapia. 
Termoplastyczne wkładki dla dzieci i dorosłych.

Wizyty po umówieniu telefonicznym. 
mgr rehabilitacji ruchowej Beata Pawłowska 

Tel. 696 024 653 (ul. Modrzewiowa 26a, Nadarzyn) 

Salon fryzjerski „Monika” przyjmie ucznia 
na naukę zawodu. Nadarzyn, ul. Krótka

Tel. 664 551 498; 22 739 88 65

Azbest, eternit - usunę. Za darmo.
Tel. 600 827 387

Nowy, kompleksowy salon urody w Rozalinie wynaj-
mie pomieszczenia pod działalność dla kosmetyczki  

i manikiurzystki. Tel. 606 216 906
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WEST – CAR S.C.
Rok założenia 1986

Serwis samochodów
ul. Mszczonowska 28 A; 05-830 Nadarzyn

tel. 729 88 05; fax 729 88 02; kom. 603 855 562
czynne: pn – pt 8-17; sobota 8-13

aBLACHARSTWO – LAKIERNICTWO
aSAMOCHODY ZASTĘPCZE
aROZLICZENIA BEZGOTÓWKOWE
aHOLOWANIE 24H/DOBĘ
aELEKTRO-MECHANIKA, FILTRY, 
    OLEJE, HAMULCE
aKUPNO - SPRZEDAŻ SAMOCHODÓW 
    CAŁYCH I POWYPADKOWYCH
aKLIMATYZACJA
Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat, 

francuskie, japońskie

www.westcar.pgrs.pl

W
ulkanizacja 
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e-mail: biuro@westcar.pgrs.pl

Nowa Szkoła 
Podstawowa 

w Nadarzynie

Fundacja Kultury Informatycznej ogłasza 
nabór do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej 

„Młody Talent”. 
Szkoła rozpoczyna działalność od 1 września 

2013 r. w Nadarzynie, przy ulicy Wiśniowej 26 
tel. 22 729 92 81, 728 662 112

e-mail: info@mlodytalent.pl  Zapraszamy.
         Więcej na www.mlodytalent.pl
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Przedszkole Niepubliczne Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Kostowcu - prowadzi nabór dzieci 

na obecny rok szkolny. Tel. 519 743 727

Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych - Sióstr Rodziny 
Maryi przyjmuje osoby w podeszłym wieku potrzebujące 

całodobowej opieki i pielęgnacji. Poszukujemy 
pracowników na stanowiska: opiekun w domu pomocy 

społecznej, instruktor terapii zajęciowej (1/4 etatu)
Szczegółowe informacje: tel. 504 79 91 91; 508 434 249

Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi poszukuje 
pracownika na stanowisko wychowawcy z okolic 

Kostowca, Nadarzyna. Wymagane wykształcenie wyższe 
pedagogiczne pedagogika specjalna, resocjalizacyjna, 

opiekuńczo wychowawcza, nauki o rodzinie (licencjat lub 
magister). Tel. 517 541 169 

e-mail: ddz.kostowiec@gmail.com

Opiekunka z długoletnim doświadczeniem, 
odpowiedzialna, dyspozycyjna 

poszukuje pracy od września br. Tel. 514 722 099

Opiekunka z długoletnim doświadczeniem, 
odpowiedzialna, dyspozycyjna poszukuje pracy 

od września. Tel. 514 722 099.

Salon fryzjerski „MONIKA” (Nadarzyn ul. Krótka 7), 
zatrudni lub wynajmie stanowisko manicurzystce.

Tel. 664-551-498; 22 739-88-65.
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Rozliczenia roczne PITów!
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Caritas przy Parafii 
św. Klemensa w Nadarzynie

Internet: http://parafianadarzyn.pl,  e-mail: parafia@nadarzyn.biz 
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek  - Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia patrafii:

Punkt CARITAS przy parafii św. Klemensa  
w Nadarzynie mieści się w budynku parafialnym; 

czynny jest we wtorki w godz. 10.00 - 12.00 
oraz w czwartki w godz. 15.00 -17.00

Z radością informujemy, że w maju 2013 roku
Sakrament Chrztu przyjęli: Tobiasz Gnich, Aleksandra 
Kotarska, Daniel Świderski, Sebastian Świderski, Noel 
Sobecki, Stanisław Kurlanc, Tomasz Hardt, Aleksandra 
Pudzianowska, Lea Kolasińska, Aleks Kamiński, Gabriela 
Pomykała, Wiktoria Kwiatkowska, Wojciech Karasiewicz- 
Słowiok, Natalia Tomasik.
Sakramentalny Związek Małżeński w maju zawarły 
następujące osoby: Mariusz Mojsa – Ewa Ziółkowska, 
Wojciech Kwiatkowski – Maria Kaźmierczuk, Maciej Wysocki 
– Aneta Zalewska, Sylwester Wojakowski – Magdalena 
Pawłowska.
Z przykrością informujemy, że w maju odeszli z na-
szej Parafii: śp. Stanisława Góra, śp. Tadeusz Ziółkowski, 
śp. Pelagia Chruściak, śp. Władysława Osińska, śp. Tadeusz 
Alaba, śp. Edward Trzosowski, śp. Janina Buze. 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.

HOSPICJUM DOMOWE  Błonie  ul. Powstańców 8A
Hospicjum Domowe świadczy opiekę paliatywną domową 
osobom w ostatniej fazie choroby nowotworowej zamiesz-
kałym na terenie archidiecezji warszawskiej, (zamieszka-
łym w  powiecie  pruszkowskim). Świadczenia hospicjum 
obejmują: pomoc medyczną (wizyty pielęgniarek u pacjen-
ta - średnio 2 razy w tygodniu, i lekarzy - 2 razy w miesią-
cu); pomoc psychologiczną (wizyty psychologów, rozmo-
wy z pacjentem i członkami rodziny, prowadzenie grupy 
wsparcia); wypożyczanie sprzętu medycznego i rehabili-
tacyjnego. Informacje odnośnie zgłaszania pacjentów pod 
opiekę Hospicjum Domowego można uzyskać osobiście lub 

telefonicznie podczas dyżuru personelu w Stacji (we wt. i czw. 
w godz. 11.00 -19.00; w pon., śr. i pt. w godz. 8.30 - 16.30). 
 

Telefon: 22 214 11 52; 22 214 11 65. Telefon do koordynato-
ra hospicjum domowego:  502 178 834 (czynny w godzinach 
pracy biura). Aby zostać pacjentem hospicjum domowego 
chory musi mieć zakończone leczenie przyczynowe oraz  
mieć zapewnioną opiekę ze strony rodziny lub opiekunów.  

Wymagany komplet dokumentów: skierowanie do hospi-
cjum domowego (na druku do poradni specjalistycznej) 
z adnotacją o zakończonym leczeniu przyczynowym, kse-
ro dowodu osobistego, ksero ubezpieczenia (RMUA, legit. 
emeryta-rencisty lub inny), dokument medyczny (wynik 
badania) potwierdzający chorobę nowotworową.

OŚRODEK DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ 
W RASZYNIE, ul. Godebskiego 2 tel. 22 720 05 77

ODL w Raszynie świadczy usługi pielęgniarskiej opieki 
długoterminowej domowej. Pielęgniarska opieka długotermi-
nowa domowa to opieka nad obłożnie i przewlekle chorymi 
przebywającymi w domu, którzy ze względu na istniejące 
problemy zdrowotne wymagają udzielania systematycznych 
świadczeń pielęgniarskich. Podstawowym celem ww. opieki 
jest zapewnienie świadczeń pielęgniarskich w środowisku do-
mowym pacjentom obłożnie chorym oraz przygotowanie cho-
rego i jego rodziny do samoopieki i samopielęgnacji, w tym 
kształtowanie umiejętności w zakresie radzenia sobie z niepeł-
nosprawnością. 
Świadczenia pielęgniarskiej opieki długoterminowej domo-
wej udzielane są przez ODL w Raszynie nieodpłatnie w domu 
pacjenta w dni powszednie tj. od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.00 do 20.00 oraz w soboty, niedziele i dni ustawowo 
wolne od pracy w przypadkach medycznie uzasadnionych.
Zgłoszenia pacjenta do opieki można dokonać osobiście 
lub telefonicznie podczas dyżuru personelu w Ośrodku 
(poniedziałek, środa, piątek - godz. 16.00 - 18.00;
wtorek, czwartek – godz. 9.00 -11.00). Telefon: 22 720 05 77. 
Ponadto w Ośrodku można:

wykonać podstawowe zabiegi pielęgniarskie (pomiar •	
ciśnienia tętniczego, poziomu cukru we krwi, poziomu 
cholesterolu; założenie i zmiana opatrunku; badanie 
EKG i inne). 
wypożyczyć sprzęt medyczny i rehabilitacyjny.•	

Na podstawie strony internetowej Caritas AW Błonie, Raszyn
Stefania Łęcka - Przewodnicząca Parafialnego Caritas

Tel. 728 947 323

Poniżej najważniejsze informacje dotyczące 
najbliższych hospicjów:
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PROPONUJE:

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt., śr., pt. - 1200- 1900; czw. - 800- 1500;
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. - 1200- 1900; śr. - 800- 1500.

Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej w Nadarzynie  

BOLING D.: Guernica 
Rozgrywająca się w latach 1893 –1941 rodzinna epo-

peja ukazująca losy dwóch baskijskich familii, porywa-
jąca opowieść o miłości, wojnie oraz narodowej dumie.  
W powieści „Guernica” historia splata się z fikcją literacką, 
a obok postaci wymyślonych pojawiają się również auten-
tyczni bohaterowie tamtych czasów – Pablo Picasso, czy 
niemieccy lotnicy Manfred i Wolfram von Richtofenowie, 
których poczynania autor zbeletryzował w oparciu o po-
twierdzone relacje.

TOWLES A.: Dobre wychowanie 
Dobre wychowanie to czarująca 
opowieść w stylu retro przenosząca 
nas do szalonego Nowego Jorku lat 
trzydziestych, w którym zdarzają się 
zarówno romantyczne miłości, jak  
i niebezpieczne związki. To historia 
młodej dziewczyny, która musiała 
poznać zasady gry obowiązujące w 
świecie wielkich oczekiwań, pra-
gnień i pieniędzy, by pozostać sobą 

i nie stracić tego, co dla niej najważniejsze.
 Pilch J.: Wiele demonów 

Najnowsza powieść Jerzego Pilcha jest prawdziwym 
świętem opowieści – mądrej i rozbuchanej, snutej arcyboga-
tym językiem, pełnej zaskakujących zdarzeń i smakowitych 
detali, pogrążonej w magicznej atmosferze, panoramicznej 
niczym „Sto lat samotności”, zaludnionej tyleż swojskimi, 
co dziwacznymi, osobliwie zabawnymi postaciami, a zara-
zem mówiącej o sprawach ważnych, najważniejszych, osta-
tecznych. Pilch przenosi nas w tuż postalinowskie czasy lat 
pięćdziesiątych, do Sigły, położonej na ukochanym przez 
autora luterskim Śląsku Cieszyńskim.
 ERIKSSON K.: 
Okrutne gwiazdy nocy
Druga powieść z komisarz Ann 
Lindell, bohaterką Księżniczki 
Burundi – najlepszej powieści 
roku według Szwedzkiej Akademii 
Literatury Kryminalnej. Kobieta, 
która przychodzi do komisariatu  
w Uppsali, żeby zgłosić zaginięcie, 
jest wyniosła i arogancka. Jej zimne 
oczy i zacięty wyraz twarzy zdają się 
mówić: na pewno nie znajdziecie mo-
jego ojca, ponieważ jesteście bandą niekompetentnych par-
taczy poprzebieranych w mundury. Jej ojciec, wybitny na-
ukowiec, znawca Petrarki, zniknął trzy dni temu. Mieszkał 
tylko z nią, Laurą, od lat nie utrzymywał z nikim kontak-

tów. Laura nie ma pojęcia, co się mogło stać… Śledztwo 
rozpoczyna komisarz Ann Lindell. Wkrótce trzy pozornie nie-
powiązane ze sobą morderstwa podsuwają jej trop, który wie-
dzie w przeszłość ofiar. I ujawnia szokujące tajemnice rodziny 
Hinderstenów, naznaczone zdradą, zbrodnią i obłędem…

GOMBROWICZ  W..: Kronos
Legenda staje się prawdą. 

Największe wydarzenie literac-
kie XXI wieku. Legendy i plotki 
o tym tekście krążyły od wielu lat, 
ale dostęp do manuskryptu miało 
niewielu. Teraz Kronos, prywatny 
dziennik Witolda Gombrowicza, 
w końcu trafia do szerszej publicz-
ności! Zapiski, sporządzane przez 
Gombrowicza w ciągu kilkudzie-

sięciu lat, mają charakter bardzo prywatny, nierzadko in-
tymny. Pisarz próbuje w nich zrekonstruować czas minio-
ny i przyjrzeć się własnemu życiu jako chronologicznej 
serii zdarzeń. Powstało w ten sposób szczególne kalen-
darium, ukazujące całe życie artysty w jego złożoności. 
To dzieło wstrząsające, które wywoła niejedną burzę i za-
żartą dyskusję.
 HAWN G.: 10 minut uważności 
Dzięki książce 10 minut uważności 
dowiesz się, jak pomóc dzieciom 
radzić sobie ze stresem i strachem. 
Poznasz skuteczny, nieskomplikowa-
ny program MindUP, który: promuje 
proste techniki, takie jak świadome 
oddychanie, odczuwanie i myślenie,  
w łatwych krokach pokazuje rodzi-
com i dzieciom, jak skupiać się na 
wdzięczności, uprzejmości i optymi-
zmie w celu poprawy relacji międzyludzkich, pokazuje, jak 
zwiększyć wydajność dzięki lepszej koncentracji oraz pro-
wadzić zdrowe emocjonalnie, szczęśliwe życie!

ICW – Internetowe 
Centrum Wsparcia

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn uczestnicząc  
w Programie Rozwoju Bibliotek współpracuje z organizacja-
mi pozarządowymi w ramach programu „Organizacje poza-
rządowe bibliotekom”. 
Informujemy o możliwości bezpłatnego doradztwa on-line 
dla stowarzyszeń i fundacji. Wsparcie dotyczy zagadnień 
prawa, finansów czy księgowości związanych z zakładaniem 
czy prowadzeniem organizacji pozarządowych.
Więcej informacji na stronie: poradnik.ngo.pl 
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Kultura

Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: nok@nok.pl

 www.nok.pl

To się wydarzyło...

Serdecznie dziękuję firmie 
GRAVITAN HEALTH AND SPORT CLUBS z siedzibą 
w Jankach, za zaproszenie dzieci ze świetlic Nadarzyńskiego 

Ośrodka Kultury do sali zabaw 
GRAVITAN JUNIOR  w Maximusie. Dzięki Państwa 
uprzejmości dzieci w tym szczególnym dla Nich dniu

 – Dniu Dziecka! przez 2,5 -godziny korzystały  
               ze wszystkich dostępnych na miejscu atrakcji.                                                                                                                     

Kamila Michalska - Dyrektor NOK                                                                                                                     

14. Urodziny 
Nadarzyńskiego 

Ośrodka Kultury
22 czerwca od godz. 15.00

W programie:
BALETNICE, STARS, CEKINY, MINI TWIST, MODERN 
JAZZ, HIP – HOP, Taniec Towarzyski - pokazy grup 
tanecznych: Agnieszki Biedrzyckiej, Angeliki  Sierpińskiej, 
Pauliny Piśkiewicz, Szymona Kowalewskiego, Anity 
Jankowskiej,
ZESPÓŁ MŁODZI DUCHEM - Klub Seniora NOK,
NOK PĘD BAND – instruktor Marek Rejnowicz,
MINI koncert GITAROWY - instruktor Bogdan Roszczyk,
Miniatury na keyboardzie – instruktor Andrzej Kakietek,
Koncert uczestników warsztatów muzycznych 
prowadzonych przez Michała Stawarskiego,
.

ANIMACJE DLA DZIECI PRZED NOK i niespodzianki
20.00 - Premiera NOK!Teatru 
„JESTEM ZABÓJCĄ” - A. Fredro  
Obsada: Kokoszkiewicz - Jarosław Świętochowski, 
Dowmunda - Katarzyna Akram, Klara - Anna Balsam, 
Marski - Marcin Szwed, Zuzia - Magdalena Drzewucka, 
Filip - Michał Wilczak.
Ponadto  wystawy: fotografii (instruktor Marek Zdrzyłowski), 
prac plastycznych (instruktor Elżbieta Baur), uczestników 
zajęć modelarskich (instuktor Włodzimierz Wencel), street 
art (instruktor Dominik Kowalczyk), rękodzieła (instruktor 
Marzena Latoszek).                                    

Wstęp wolny!!!

Jeden z najważniejszych 
dni w roku z NOK

W sobotę 1 czerwca Nadarzyński Ośrodek Kultury zaprosił 
dzieci ze świetlic NOK na świętowanie Dnia Dziecka. Impreza 
składała się z dwóch części. Pierwsza to ponad 2 godzinne sza-
leństwo w Gravitan Junior w Maximusie, druga to bardzo inte-
resująca wizyta w Medincusie. Gravitan Junior to fantastyczne 
miejsce, w którym dzieci mogły skorzystać z wielu atrakcji: 
trampoliny, bieżni, piłek, zjeżdżalni, xbox. Pozbawieni butów, 
ale tylko na czas zabawy, a wyposażeni w świetny humor i wy-
godne stroje podskakiwali, turlali się, zjeżdżali, kopali i rzucali, 
ale tylko piłkę. Nawet takie miejsce, jak Gravitan, gdzie można 
stracić całe pokłady energii, nie było w stanie pozbawić zapału 
do zabawy naszych dzieci. Uczestnicy „wyprawy” po krótkiej 
przerwie, regeneracji sił i uzupełnieniu płynów, niecierpliwie 
czekali na dalszy rozwój wypadków. Z balonami w ręku, gło-
śno, lecz bardzo grzecznie pożegnaliśmy się z Gravitanem, a 
raczej z Paniami, które dbały o nasze bezpieczeństwo. Jeszcze 
raz DZIĘKUJEMY! To nie był koniec atrakcji tego dnia. 
Autokarem przemieściliśmy się do Medincusa, gdzie zajęła 
się nami Pani Wanda. Dzięki niej mogliśmy zobaczyć m.in…
kolekcję ślimaków. Spotkaliśmy renifery i konie, usłyszeliśmy 
wiele ciekawostek o życiu tych zwierząt. Wszystkie dzieci bę-
dące z nami mogły skorzystać z jazdy konnej. Po całym dniu 
atrakcji czekały na nas grillowane kiełbaski, napoje oraz słodka 
niespodzianka - wyśmienite ciasta przygotowane przez Koło 
Gospodyń Wiejskich z Parol!!!
 Dziękuję wszystkim za pomoc przy przenoszeniu napojów  
i ciast, szczególnie młodzieży ze świetlicy w Urzucie i dzieciom 
ze świetlicy w Parolach. 
       
  Monika Majewska - Instruktor NOK

Ogromne podziękowania dla Pań Agnieszki Kmieć 
i Katarzyny Skura za poprowadzenie spotkania z cyklu 

„Poznajemy Kuchnie Świata-słodka zabawa z masą cukro-
wą” w świetlicy NOK w Parolach. Dziękuję również 

Państwu Chruściak za podarowane ziemniaki, 
z których mogliśmy robić frytki w ilości niemal przemysłowej. 

Podziękowania także dla Kuby Frączaka 
za wyjątkowo artystyczne wykoszenie trawy wokół świetlicy.

Monika Majewska - instruktor świetlicy NOK w Parolach
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29 czerwca 2013 r.
„Powitanie Lata 

2013 
– Poland Bike XC 

I etap”
park w Młochowie, godz. 11.00 – 23.30 

9.00 - rozpoczęcie zapisów w Biurze Zawodów (park  
w Młochowie). Cykl Poland Bike XC 2013 będzie składał się 
z trzech wyścigów w trzech miejscowościach na Mazowszu. 
Najpierw – Nadarzyn (sobota, 29 czerwca), potem – 
Dąbrówka w powiecie wołomińskim (sobota, 20 lipca) i na 
deser finał w Wieliszewie (niedziela, 10 listopada). Impreza na 
terenie Gminy Nadarzyn będzie nie lada gratką dla amatorów 
jazdy na rowerach górskich, a także miłośników biegania. 
Przed rywalizacją kolarzy zostanie rozegrany Bieg Terenowy 
„SPEEDCROSS”. Więcej na stronie: www.polandbike.pl
11.00 - Bieg Terenowy SPEEDCROSS - 1 runda - 6 km
11.55 - otwarcie zawodów „Powitanie Lata 2013 – 
Nadarzyn Poland Bike XC – I etap”
12.00 - wyścigi Mini Cross dzieci 2-4 lat i 5-7 lat

12.20 - wyścig dzieci (roczniki 2003-2005) - 1 runda - 6 km
12.20 - wyścig dzieci (roczniki 2000-2002) - 1 runda - 6 km
12.50 - wyścig młodzieży (roczniki 1996-1999) - 2 rundy - 12 
km.
13.20- dekoracja Mini Cross, dzieci, młodzieży i SPEEDCROSS
14.00 - wyścig Seniorów (roczniki 1973-1995) - 4 rundy - 24 km
14.00 - wyścig Seniorek (roczniki 1973-1995) - 4 rundy - 24 km
14.00 - wyścig Masters kobiet i mężczyzn (40+, ur. do 1972) – 4 
rundy – 24 km
16.00 - dekoracja Seniorów, Seniorek, Masters i zakończenie 
zawodów

17.00 -”PINEZKOLOGIA” 
          - przedstawienie dla dzieci Teatr Pinezka
18.30 -  Ex Problem - covery disco polo
20.00 - Kasia Cerekwicka 
- koncert
21.00 - 23.30 - Dyskoteka pod gwiazdami
Kasia Cerekwicka swoją karierę muzyczną rozpoczęła 
w 1997 r., występem oraz wygraną w programie Szansa na 
sukces z piosenką Ewy Bem „Wyszłam za mąż, zaraz wracam”. 
Zdobyła także 1. miejsce w IV koncercie finałowym Szansy  
w Sali Kongresowej w Warszawie. Nagrodą był występ  
w Opolu. W marcu 1999 związała się z firmą Sony Music 
Polska, która wydała jej debiutancki album. W 2000 nagrała 
album pt. Mozaika. Jak sama dziś przyznaje, znajdowały się na 
nim piosenki, z których nie była do końca zadowolona. Płyta 
nie odniosła sukcesu. W 2006 na 43. KFPP w Opolu zdobyła 
Superjedynkę w kategorii Przebój Roku 2006 piosenką „Na 
kolana”. W tym samym roku wydany został drugi album, 
Feniks, z którego pochodziły kolejne przeboje: „Ostatnia 
szansa” i „Potrafię kochać”. Wiosną 2007 r. wzięła udział  
w V edycji programu Taniec z gwiazdami, gdzie jej partnerem 
był Georgij Koroliow. Wtedy też ukazała się jej kolejna płyta, 
zatytułowana Pokój 203. Pierwszy singel, „S.O.S.” okazał 
się dużym przebojem w Polsce. Na drugi singel wybrano 
piosenkę „Zostań”. W marcu 2010 na antenie Polsatu Kasia 
znalazła się w gronie uczestników programu Tylko nas dwoje, 
jako nauczyciel wokalny Radosława Brzózki. Czwarta solowa 
płyta Fe-Male promował singiel „Wszystko, czego chcę od 
Ciebie”. Piosenka ta wykorzystana została w serialu Majka 
emitowanym w TVN. 

TEATR PINEZKA - jego spektakle 
to wybuchowa mieszanka klaunady, 
pantomimy, tańca, akrobacji, masek, 
marionetek, szczudeł, żonglerki 
piłkami, maczugami, kółkami, 
diabolo, plucia ogniem, jazdy na 
monocyklu oraz improwizacji  
z publicznością, czyli świetna 
zabawa dla widza w każdym wieku. 
W spektaklach Teatr Pinezka 
nie ma tekstu, więc występuje 

on na całym świecie nie mając bariery językowej.  
 

Teatr Pinezka występował na festiwalach teatralnych  
w Avignone, Paryżu, Lionie, Edynburgu, Londynie, Ankarze, 
Kijowie, Lwowie, Wilnie, Moskwie, Kaliningradzie, 
Krasnoarmiejsku, Salonikach, Bańskiej Bystrzycy, Berlinie, 
Stuttgardzie, Budapeszcie, Wiedniu, Zurichu, Sztokcholmie, 

Półkolonie z budowania i programo-
wania robotów dla dzieci i młodzieży!

Jeśli masz w domu małego konstruktora, 
który majsterkuje, skręca, kombinuje  

i z chęcią buduje pojazdy z klocków LEGO 
to nasze zajęcia są właśnie dla Niego!

Podstawowym zestawem edukacyjnym, któ-
ry wykorzystujemy na zajęciach jest Lego 
Mindstorms (dla dzieci w wieku 7–14) lat 

oraz Lego WeDo dla młodszych uczestników. Jednak jest 
to tylko baza oferowanego kursu, którą uzupełniamy o inne 
materiały dydaktyczne: Lego Edukacja, Maor 12T, H-Racer, 
KSR10. Zajęcia w małych, maksymalnie 12 osobowych gru-
pach. Każda grupa prowadzona jest przez dwóch wykwalifi-
kowanych instruktorów. Uczestnicy pracują w parach, każdy 
dwuosobowy zespół ma do dyspozycji komputer oraz zestaw 
edukacyjny. Zajęcia rozpoczynają się od prezentacji multime-
dialnej, podczas której instruktorzy przedstawiają zagadnienia 
teoretyczne niezbędne do zrozumienia wykonywanego ćwi-
czenia. Następnie kursanci budują roboty i ożywiają swoje 
konstrukcje programując je w środowisku dostosowanym 
do najmłodszych pasjonatów robotyki. Zajęcia są świet-
ną zabawą, a jednocześnie uczą ich logicznego myślenia, 
kreatywności, pracy w grupie, rozwiązywania problemów 
technicznych, wykorzystywania przyswojonej wiedzy.

Zajęcia odbędą się przez tydzień od poniedziałku do piątku 
w godz. 9:00 – 15:00. Każdego dnia organizowana będzie 
przerwa na spacer na świeżym powietrzu oraz obiad, który 
wliczony jest w cenę kursu. Na zakończenie każdy uczestnik 
otrzyma dyplom ukończenia kursu oraz fotoreportaż na 
płycie CD. Cena: 550 złotych z wyżywieniem. 
KONTAKT: 728 517 206; www.roboteco.pl
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Sport
Tenis stołowy

EKSTRAKLASA KOBIET 
– droga do Wicemistrzostwa Polski

Foto Wicemistrzyń na okładce WN.
Vice-Mistrzostwo Polski osiągnięte przez drużynę GLKS 
Wanzl Scania Nadarzyn w ekstraklasie kobiet w sezonie 
2012/2013 to niewątpliwie ogromny sukces zawodniczek, 
trenera i klubu. Droga do srebnego medalu była długa  
i nierzadko wyboista. Zapraszam do krótkiego resume.. 
Runda zasadnicza. Walka o awans do play-offów 
w sezonie zasadniczym była niezwykle zacięta i trwa-
ła niemal do ostatniej kolejki ligowej. Poza dominato-
rem w lidze (KTS Zamek – OWG Tarnobrzeg) 6 ze-
społów toczyło do końca  kwietnia zacięte mecze o trzy 
pozostałe miejsca. Ostatecznie dzięki niesamowitej 
końcówce i finiszowi GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 
zajął II lokatę w tabeli i w półfinale zmierzył się z ubie-
głorocznym vice-Mistrzem kraju SKTS Sochaczew. 
Półfinał play-off. W pierwszym meczu półfinału nada-
rzynianki gładko pokonały na wyjeździe SKTS 3-0. 
W rewanżu dzień później w niezwykle zaciętym, dłu-
gim i dramatycznym meczu lepsze okazały się rywalki 
wygrywając 2-3. W trzecim nie mniej dramatycznym 
spotkaniu o dwa małe punkty lepsze okazały się zawod-
niczki GLKS-u wygrywając po 3 godzinnym meczu 3-2.  
Finał. Zgodnie z przewidywaniami w finale przyszło nam 
się zmierzyć z 21-krotnym Mistrzem Polski, który wy-
eliminował LUKS Warmia Mlekpol Lidzbark Warmiński 
– KTS Zamek Tarnobrzeg. Nasze rywalki, które dwa ty-
godnie wcześniej zajęły II miejsce w rozgrywkach klu-
bowego Pucharu Europy były absolutnym faworytem 
finału. Trener „Zamku” w obu meczach finałowych wy-
stawił wyłącznie zagraniczny skład. W pierwszym meczu 
w Nadarzynie zagrały dwie zawodniczki chińskie oraz 
Czeszka. W rewanżu w Tarnobrzegu do gry posłał trzy 
Azjatki. KTS w obu spotkaniach wygrał 3-0, jednak  me-
cze Tosi Szymańskiej oraz „nadarzyńskiej” Chinki Yibin 
Shen z rywalkami były niezwykle zacięte i przegrane  
w minimalnym stosunku punktowym. Zamek Tarnobrzeg 
sięgnął po swój 22 tytuł Mistrz Polski, a GLKS Wanzl 
Scania Nadarzyn po swój 4 tytuł Wicemistrza Polski. 

Drużyna.
W sezonie 2012/2013 barw GLKS Nadarzyn broniły: 
ANTONINA SZYMAŃSKA (16 zwycięstw i 7 porażek) – 
„Tosia” dołączyła do nas w tym sezonie. To doświadczona 
zawodniczka grająca stylem defensywnym, jedna z najbar-
dziej utytułowanych polskich pingpongistek. Jej współpraca 
z trenerem Marcinem Kusińskim zaowocowała m.in. w tym 
roku tytułem Indywidualnej Mistrzyni Polski  Seniorek, wy-
graniem dwóch Ogólnopolskich Turniejów Klasyfikacyjnych 
i startem w Indywidualnych Mistrzostwach Świata w Paryżu. 
Tosia została także jedną z najlepiej punktujących zawod-
niczek w lidze. Lata spędzone przy pingpongowym stole 
dały się jej we znaki, ta sympatyczna zawodniczka często 
musi mierzyć się również z „buntującym się organizmem”. 
Jednak jeśli jest w pełni dyspozycji gra…porywająco.

YIBIN SHEN (16 zwy-
cięstw i 11 porażek) – nie-
spełna 19-stoletnia Chinka 
również debiutowała  
w barwach GLKS-u w tym 
sezonie. Zastąpiła ona bar-
dzo lubianą, wieloletnią 
zawodniczkę klubu Yan 

Xiaoshan. Yi okazała się bardzo sympatyczną i ambitną 
dziewczyną. Po okresie aklimatyzacji  i ciężkich treningach 
pod koniec sezonu zasadniczego zaczęła grać…doskonale. 
Leworęczna zawodniczka dysponująca dobrym serwisem  
i rotacyjnym top spinem podobnie jak Tosia zostanie z nami 
na kolejny rok.

KLAUDIA KUSIŃSKA  
(9 zwycięstw i 7 porażek) 
- popularna „Kusa” to już 
mimo młodego wieku  wete-
ranka nadarzyńskiego teamu.  
W większości meczów 
grała na „trójce”. Klaudia  
w tym sezonie trenowała 

poza Polską w ośrodku szkoleniowym w Austrii, jednak od 
marca zdecydowała się na powrót i był to krok we właści-
wym kierunku. Kusa pełniła rolę kapitana drużyny i słusznie, 
ponieważ była jedną z najbardziej „klimatotwórczych” osób 
w tej ekipie.

Oslo, Luxemburgu, Madrycie, Amsterdamie, Guadalajarze 
(Meksyk), Quito (Ekwador), oraz na wielu festiwalach w 
Polsce. Reprezentował polską kulturę na Wystawie Światowej 
EXPO’92 w Sewilli /Hiszpania/, na EXPO’2000 w Hanowerze 
/Niemcy/, oraz na Targach Kultury i Sztuki w Umea w Szwecji. 
Teatr zdobył nagrody: dwukrotnie 1 miejsce na Baltic Festiwal 
Karlshamn /Szwecja/, 2 miejsce na Międzynarodowym 
Festiwalu Lalkarzy Solistów w Łodzi, 3 miejsce na 
Clown Festiwal Montbeliard /Francja/, 3 miejsce na 
International Wandertheater Radebeul/Niemcy/, oraz wie-
le wyróżnień. Na Międzynarodowym Festiwalu Teatrów 
Lalek w Bielsko-Białej’98 Przemysław Grządziela otrzy-
mał nagrodę POLUNIMA za najlepszą kreację aktorską.  
Występują: Przemysław Grządziela - wykładał pantomimę na 
Akademii Teatralnej im. Zelwerowicza w Warszawie na Wydziale 

Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku. Przez dziesięć lat prowadził 
warsztaty pantomimy podczas Biennale Tańca Współczesnego  
w Poznaniu oraz prowadzi w kraju i za granicą warsztaty twór-
cze dla dzieci i młodzieży: „Plastyka ruchu i pantomima”, 
„Sztuka cyrkowa”, „Teatr Lalek” i „Klaunada”. 
Iwona Cichosz - Miss Polski Niesłyszących 2008, Miss Astera 
na Miss Deaf World 2008 w Pradze, dwukrotna zwyciężczyni 
Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Migowego. Od 5 lat aktorka 
i asystentka Teatru Pinezka.

Rubrykę Kultura redaguje Kamila Michalska - Dyrektor NOK

Organizatorzy:
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 Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

SANDRA WABIK (3 zwycięstwa) – najlepsza na tę chwilę 
polska juniorka pełniła w zespole rolę pierwszej rezerwo-
wej. „Sardyna”  zagrała w kilku meczach rundy zasadniczej 
i odniosła trzy wygrane zastępując kontuzjowane, starsze 
koleżanki. W przyszłości i to niedalekiej zapewne stanie się 
podstawową zawodniczką zespołu.
WERONIKA BOŻEK (1 porażka) – młodziutka uczennica 
VI klasy SP w Młochowie debiutowała w ekstraklasie w tym 
roku na skutek niekorzystnych dla klubu zbiegów okoliczności 
i to w meczu z liderem – KTS Zamek Tarnobrzeg. Młoda wy-
chowanka klubu zagrała mecz przeciwko jednej z najlepszych 
na świecie obrończyń – Li Qian i pokazała dobry tenis nie dając 
się „zjeść” ani rywalce, ani tremie.  
MARCIN KUSIŃSKI - doświadczony szkoleniowiec  pracu-
jący w Nadarzynie już 6 lat potrafił świetnie przygotować zespół 
do decydujących meczów. Dla Marcina to 4 tytuł Wicemistrza 
Polski z Nadarzynem. Znany z ambicji jako zawodnik trener   
z pewnością myśli o koronie.
Sponsorzy. Sukcesy w żadnej dyscyplinie sportu nie były-
by możliwe, gdyby nie sponsorzy. Nie inaczej ma się sytuacja  
i z tenisem stołowym. Głównym sponsorem sekcji i klubu jest 
samorząd nadarzyński. Wicemistrzostwo Polski jest okazją, żeby 
podziękować władzom Gminy Nadarzyn za wsparcie finanso-
we, organizacyjne oraz zainteresowanie jakie okazują wszyst-
kim sportowcom. Obecność Wójtów: Janusza Grzyba i Tomasz 
Muchalskiego, części radnych z Przewodniczącą Rady Gminy 
Danutą Wacławiak i Wicestarosty Powiatu Pruszkowskiego 
Agnieszką Kuźmińską na meczach świadczy o zainteresowaniu 
i docenianiu wysiłków klubu w promocję naszej Gminy. 

Duże podziękowania kierujemy także do Zarządu 
Firmy Wanzl, szczególnie Prezesa Krzysztofa 
Wygryzowskiego, który ufa nam już 10 lat i jest z sek-
cją tenisa stołowego na dobre i złe. Największe sukce-
sy klubu 4 tytuły vicemistrzowskie i Mistrzostwo Polski  
w 2006 roku to w dużej mierze efekt naszej współpracy. 
Nie można również nie wspomnieć o drugim naszym spon-
sorze tytularnym Scania Polska. Firma wrosła w nadarzyń-
ski „krajobraz” i od 7 lat wspiera nasze tenisistki za co ser-
decznie dziękujemy.

Mistrzostwa Polski Juniorów 
9 - 12 maja 2013 r.  Kraków

Sandra Wabik - brązowy medal w turnieju singlistek oraz 
srebny medal w mikście (z Michałem Bańkoszem GLKS 
Wanzl Scania Nadarzyn); Michał Bańkosz złoty medal  
w deblu (z Marcinem Sankowskim z KS Bogoria Grodzisk 
Maz.) oraz srebny medal w mikście (z S.Wabik); Michał 
Murawski brąz w mikście; Mikołaj Kamiński brąz w deblu; 
drużyna juniorek (Sandra Wabik, Olga Szymańska, Monika 
Żbikowska) brązowy medal; drużyna juniorów (M. Bańkosz, 
M. Murawski, M. Kamiński i Bartosz Lebrecht) brązowy me-
dal.

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski 
kadet & Junior  Cetniewo 21-26 maja 2013 r.

Sandra Wabik (juniorka) – srebro w deblu i brąz w turnieju 
drużynowym, Michał Bańkosz (junior) - brąz w turnieju dru-
żynowym, Aleksander Werecki (kadet) – złoto w deblu.

Piłka siatkowa
Mimo zakończenia rozgrywek ligowych w tym sezonie siat-
karki GLKS Nadarzyn nie zwalniają tempa  W ostanim czasie  
nadarzynianki startowały w kilku dużych turniejach ogól-
nopolskich. Klub był także organizatorem trzeciej już edy-
cji w krótkiej historii sekcji Ogólnopolskiego Turnieju Piłki 
Siatkowej – NADARZYN CUP. W tym roku zawody sta-
nowiły element  obchodów 560-lecia nadania Nadarzynowi 
praw miejskich.

W rozgrywanych w dniach 10-12 maja na obiektach GOS 
Nadarzyn   (ul. Żółwińska 41)  III  NADARZYN   CUP  zgroma-
dził  na starcie 28 zespołów  w trzech kategoriach wiekowych. 
Wszystkie zespoły GLKS-u spisały się bardzo dobrze,  
a drużyna kadetek wręcz świetnie wygrywając swoją kate-
gorię. Wyniki (pierwsze czwórki w poszczególnych roczni-
kach):
MŁODZICZKI: 
I m. MUKS Dargfil Tomasz Maz., II m. kadra woj. łódz-
kiego, III m. LKS Wrzos Międzyborów, IV m. GLKS 
Nadarzyn. Startowało 9 zespołów.

KADETKI: I m. GLKS Nadarzyn, II m. kadra wojewódz-
twa łódzkiego, III m. MUKS Volley Płock, IV m. LTS 
Leginovia Legionovo. Startowało 11 drużyn.
JUNIORKI: I m. LTS Legionovia Legionovo, II m. 
MUKS Dargfil Tomaszów Maz., III m. GLKS Nadarzyn,  
IV m. MUKS Volley Płock. Startowało 8 drużyn.

Najlepszą zawodniczką w kategorii kadetek została  
Magdalena Zembrzuska. Martę Ćwiertniewicz uznano naj-
lepszą zagrywającą w kadetkach, Iwonę Zuzel najlepszą 
rozgrywającą w juniorkach, a Agnieszkę Krupińską najlep-
szą przyjmującą w młodziczkach.

    Międzynarodowy turniej kadetek  
w Żyrardowie

Młoda drużyna GLKS Nadarzyn zajęła III miejsce  
w turnieju w Żyrardowie. W ciągu dwóch dni turnie-
ju nadarzynianki pokonały GOSiR Żyrardów I (2-0), 
A.S. Colleluna Terni (2-1) i uległy 0-2 Wrzosowi 
Międzyboróworaz KS Żyrardów (1-2). Na osłodę po-
zostało nam to, iż drużyna była jedną z najmłodszych 
ekip turnieju, jako jedyna pokonała włoski zespół A.S. 
Colleluna Terni - triumfatora zawodów, a Agnieszka 

Fot.arch.GLKS
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 Sport - Bezpieczeństwo
- Obronność 

Sport - Bezpieczeństwo - Obronność 
pod takim hasłem odbyła się 18. maja br. 

Jubileuszowa  XX impreza strzelecka na obiektach Gminnego 
Ośrodka Sportu w Nadarzynie. Wzięły w niej udział druży-
ny szkół podstawowych, średnich oraz zakładów pracy i kół 
LOK. Nie zabrakło przedstawicieli wojska, WKU Warszawa 
Ochota, Komendy Powiatowej Policji i Straży Miejskiej  
z Pruszkowa. Miłym akcentem było wręczenie przez Prezesa 
Zarządu Powiatowego LOK Waldemara Pielata statuetki pa-
miątkowej twórcy tej imprezy Ireneuszowi Pisarskiemu oraz 
pamiątkowych medali tym, którzy od początku, albo przez 
wiele lat, współdziałali przy organizacji tej imprezy. Medale 
wręczał Honorowy Prezes Zarządu Powiatowego LOK  
w Pruszkowie Ireneusz Pisarski. 

Przez wszystkie lata impreza odbywała się w Nadarzynie. 
Gospodarze byli zawsze bardzo gościnni i w przygotowaniach 
spisywali się znakomicie. Nic więc dziwnego, że stanowili 
najliczniejszą grupę Jubilatów. Medalami wyróżniono Wójta 
Janusza Grzyba, Zastepcę Wójta Tomasza Muchalskiego, Dyr. 
GOS Dariusza Maranowskiego, Prezesa ZG LOK Franciszka 
Antonika i Grzegorz Padamczyka, który bez względu na stan 
zdrowia zawsze przygotowywał wszystko, co było potrzebne 
do przeprowadzenia zawodów.  

W tegorocznych zawodach wystartowało 155 osób. Miłą 
niespodziankę sprawiły startujące po raz pierwszy koła LOK 
z Wolicy i GOD-M „Tęcza”z Młochowa. Zespoły te zdobyły 
pierwsze miejsca w klasyfikacji drużynowej. LOK Wolica w 
strzelaniu z karabinu sportowego (skład tej drużyny: Dariusz 
Jóźwiak, Krzysztof Tolak, Janusz Orłowski, Włodzimierz 
Jakubiak) i  III miejsca w pojedynkach strzeleckich mężczyzn 
i kobiet oraz I m Dariusz Jóźwiak w strzelaniu z karabinu spor-
towego. GOM-D „Tęcza”. I miejsce w pojedynkach strzelec-

Krupińska została uznana najlepszą libero turnieju. Na 
wyróżnienie zasługuje także gra: Iwony Zuzel, Karoliny 
Głodek oraz Basi Zakościelnej.
                  

Ogólnopolski Turniej w Leżajsku
W dniach 24-26 maja siatkarki GLKS Nadarzyn wzięły 

udział w III Ogólnopolskim Turnieju kadetek (rocz.1997) or-
ganizowanym przez klub Trójka Leżajsk. Zespół z Nadarzyna 
wzmocniony Eweliną Brzezińską, oparty na dziewczętach  
z roczników 1997-1999 zajął VI miejsce. Przed młodymi siat-
karkami jeszcze bardzo duzo pracy, jednak cieszy ambitna  
i momentami dojrzała gra drużyny. Zawody miały bardzo sil-
ną obsadę oprócz GLKS wystąpiły także: kadra woj. łódzkie-
go  i podkarpackiego (zagrały w finale), UKS Stalowa Wola  
i Trójka Leżajsk (zagrały o III m), MUKS Volley Płock, który 
pokonał GLKS Nadarzyn w meczu o V miejsce 2-1 w setach 
oraz SOS Rzeszów i  Dargfil Tomaszów Maz. -  uplasowali się 
na miejscach VII-VIII.

W naszym zespole bardzo dobry turniej z rocznika kadec-
kiego zagrała rozgrywająca Iwona Zuzel (otrzymała wyróż-
nienie) oraz w ostatnich spotkaniach: Agnieszka Krupińska i 
Karolina Głodek. Nie do zatrzymania w ataku była Ewelina 
Brzezińska (w przyszłym roku już juniorka). Pozostałe dziew-
czeta miały na tych zawodach swoje wzloty i upadki.

Najmłodsze nadarzynianki w finale wojwódzkim
W sobotę 18 maja w Lesznowoli odbył się finał wojewódzki 

rocznika 2002 ogólnopolskiego turnieju Kinder+Sport. GLKS 
Nadarzyn w kategorii dwójek reprezentowała drużyna złożona 
z: Natali Bajerskiej, Kingi Wrońskiej i Heli Kras-Gorzkowskiej. 
Dziewczęta w trakcie dwumiesięcznych eliminacji zakwalifi-
kowały się do wielkiego finału, w którym zagrało 16. najlep-
szych ekip wyłonionych spośród ponad 120 drużyn. 

Choć początek zawodów nie ułożył się po naszej myśli, to dziew-
częta dzielnie walczyły do końca i ostatecznie zajęły XIV miejsce  
w gronie znacznie dłużej trenujących mini-siatkarek.          

Wielki sukces małej Kingi
Zawodniczka GLKS Nadarzyn, uczestniczka projektu 

„Sport zamiast używek” Kinga Wrońska odniosła duży sukces 
wygrywając organizowany w Błoniu z okazji Dnia Dziecka 
ogólnopolski turniej mini-siatkówki w kategorii „jedynek”. 
Zawody były przeznaczone dla dziewcząt z rocznika 2002,  
a Kinga choć rok młodsza okazała się w przekroju całego tur-
nieju najlepszą zawodniczką. Na starcie stanęło 37 młodych 
siatkarek, które zagrały na małych boiskach „jeden na jeden”.

Więcej wiadomości o siatkarkach: www. glksnadarzyn.pl/siatkarki

 Dariusz Zwoliński - Trener sekcji siatkowej 

Sekcja biegowa 
23 maja grupa uczniów (16 osób) z klasy VI ze Szkoły 

Podstawowej w Ruścu pojechała do Spały, do Centralnego 
Ośrodka Sportu Przygotowań Olimpijskich na imprezę 
biegową, odbywającą się pod hasłem Cała Polska Biega.  
W trakcie pobytu spotkaliśmy reprezentację Polski siatkarzy 
przygotowujących się Ligi Światowej, oglądaliśmy 
trening, wspólne zdjęcia i autografy na koszulkach  
i piłkach siatkowych. Wieczorem największą atrakcją była 
ADRENALINA - tor linowy na drzewach. 

Na drugi dzień startowaliśmy w biegu szkół 
podstawowych na 1300 m – najlepiej wypadł Wiktor Seta, 
który zajął VIII miejsce. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe medale.

Natomiast w dniu 1 czerwca pojechaliśmy do Piaseczna 
na I Piaseczyńską Piątkę (5 km). Bardzo dobrze spisali się 
uczniowie z SP Rusiec, reprezentujący GLKS Nadarzyn. 
Martyna Sadowska i Bartek Kotowski wygrali swoje 
kategorie otrzymując puchary, medale i nagrody rzeczowe. 
Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali pamiątkowe koszulki. 
W biegu głównym III miejsce w kategorii weteranów zajęła 
Katarzyna Stefańska ze Starej Wsi. (Jacek Nowocień zajął 
26. miejsce z czasem 17 min. 48 sek. - red.)

GRATULUJĘ!!!

Najbliższe zawody:
15 czerwca – Brwinów – 10 km, Ursus – 10 km, Ożarów 
Mazowiecki – 10 km, Warszawa – 5 km.
16 czerwca – IV Bieg Rodzinny w Nadarzynie.
16 czerwca – Garwolin – 10 km.
22 czerwca – Grand Prix Warszawy w Warszawie – 10 km.
29 czerwca -  Półmaraton w Skierniewicach – 21,1 km.

Jacek Nowocień - trener sekcji biegowej 
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„ORLIK 2012” - Rusiec 
Kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w Ruścu (ul. Górna) 

czynny będzie w czerwcu 2013 r.  
wt., śr., czw., pt., sob.w godzinach 15:00 - 20:00.

Planowane zajęcia:
godz. 15:00 -17:00 - ogólnodostępne dla wszystkich.
godz. 17:00 - 19:00 - grupy zorganizowane  -  boisko Orlik.

godz. 19:00 - 21:30 - grupy zorganizowane - boisko Orlik.
W pozostałe dni i godziny istnieje możliwość rezerwacji obiektu, 

dla grup zorganizowanych liczących co najmniej 10 osób. 
Rezerwacji dokonać można z wyprzedzeniem dwudniowym 

pod numerem tel. 692 767 250. 
Witold Siwiec - Animator Sportu

Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41):
1.  Treningi Judo 2 razy w tygodniu (poniedziałki, czwartki) 17.00 - 18.30.
2.   Treningi taekwondo: wtorki 18.30 - 21.00, piątki 18.00 - 21.00.
3.   Korzystanie z siłowni z instruktorem - 4 razy w tygodniu (pon., wt., czw., pt.) 16.00 - 20.00.
4.   Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
5.  Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godziny do uzgodnienia.
6.  Profesjonalny masaż 2 razy w tygodniu (środa, piątek), godzina do uzgodnienia.
7.  Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.

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

Kolegium redakcyjne: Dorota Głodek (red. naczelna), Edyta Gawrońska, Kamila Michalska, Tomasz Muchalski, Danuta Wacławiak, 
Justyna Zalesińska. Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści 
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Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4):
1. Zajęcia FITNESS: pon. (TBC, płaski brzuch), śr. (STEP, ABT, płaski brzuch) godz. 20.00. Zapisy: tel. 601 135 623 
       (Monika Karbowska). TBC: wt., czw. godz. 20.00, zapisy tel. 504 448 771. TBC, ABT: wt. godz. 17.30 - 18.30.
        STEP + TBC: czw. godz. 17.30 - 18.30, zapisy tel. 507 061 933.
2.     Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez mgr Beatę Pawłowską, 
        tel. 501 574 794.
3.     Zajęcia KARATE - pon. (16.15 -19.15 dzieci, 19.30 - 21.00 dorośli), wt. (17.15 - 18.45 dzieci), śr. (16.00 - 19.00 dzieci), 
        czw. (17.15 -18.45 dzieci), pt. (17.00 - 19.15 dzieci, 19.30 - 21.00 dorośli). Kontakt: 602 675 693.
4.     Szkoła Szermierki Japońskiej -Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu: treningi wtorki i czwartki w godz. 18.30 -20.00. 

Kontakt i zapisy: Rafał Sałapski tel. 608 343 369 
5. Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 7 x w tygodniu do uzgodnienia).

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

Kompleks boisk „ORLIK 2012” 
(ul. Nauczycielska) – Kostowiec

Boiska czynne są przez cały tydzień. 
Planowane zajęcia szkolne dla uczniów od pon. do pt. 
w godz. 8.00 – 15.00; ogólnodostępne dla wszystkich 

chętnych: od pon. do pt. 
w godz. 16.00/17.00 – 22.00; 

sobota 10.00 – 20.00 (co druga); niedziele 10.00 – 22.00. 
Możliwość korzystania 7 dni w tygodniu  

z placu zabaw dla dzieci. Rezerwacja boiska po 
wcześniejszym uzgodnieniu z animatorem sportu – 

Marcinem Mlekickim tel. 514 259 869

kich juniorek, III miejsce w finale pojedynków oraz  III miej-
sce dziewcząt w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego    

Rewelacyjnie spisała się w pojedynkach strzeleckich dru-
żyna Urzędu Gminy Nadarzyn, która zwyciężyła w kategorii 
kobiet, zajęła II miejsce w finale pojedynków oraz III miej-
sce w strzelaniu z pistoletu pneumatycznego (skład: Marzena 
Latoszek, Krystyna Masłowska, Magdalena Sieczka).

Danuta Wacławiak zajęła III miejsce w dwuboju strze-
leckim w kategorii Zaproszonych Gości; Mirosław 
Kalisiewicz, także III miejsce w strzelaniu z karabinu spor-
towego. Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawo-
wych w strzelaniu z karabinu pneumatycznego zajęło, już 
tradycyjnie, SK LOK Rusiec. Indywidualnie dziewczęta: 
I m. Zuzanna Reszka, II m. Wiktoria Dmoch; chłopcy  
I m. Konrad Obrębki. 

Zawody Jubileuszowe okazały się największym sukcesem 
sportowym reprezentantów Gminy Nadarzyn w dwudziesto-
leciu tej imprezy. Przede wszystkim mogą cieszyć rezultaty 
drużynowe, bo zostały osiągnięte w trudnej rywalizacji.

Ireneusz Pisarski 
Honorowy Prezes Zarządu Powiatowego LOK, 

Sędzia Zawodów
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