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Ważne sprawy na bieżąco…

Wizyta Pierwszej Damy Estonii 
w Światowym Centrum Słuchu 

w Kajetanach
W dniu 19 marca 2014 roku Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach miało 

zaszczyt gościć Małżonkę Prezydenta Republiki Estońskiej Panią Evelin Ilves. 
W oficjalnym spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb. 

Podczas wizyty dyrektor Światowego Centrum - prof. Henryk Skarżyński 
zaprezentował Małżonce Prezydenta Republiki Estońskiej między 
innymi: osiągnięcia Światowego Centrum Słuchu; działanie pierwszej  
w świecie Krajowej Sieci Teleaudiologii oraz Centrum Edukacyjne  
z Pracownią Badań Klinicznych Głowy i Szyi (największą tego typu pracownią 
na świecie).

 JE Pani Evelin Ilves; 
kwiaty wręcza Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn; 

                    pierwszy z prawej prof. Henryk Skarżyński  Dyrektor Centrum.  

Konsultacje
w placówkach oświatowych
W dniu 21 marca 2014 roku Wójt Gminy Nadarzyn, już po raz 

kolejny w tym roku, odwiedził  publiczne placówki oświatowe  
z terenu Gminy Nadarzyn. Oprócz bieżącego monitorowania  
i nadzorowania pracy placówek oraz spotkań z dyrektorami  
i kadrą nauczycielską od lat praktykowane są bowiem objazdy 
wszystkich placówek. 

Obecnie organ prowadzący przygotowuje założenia 
do arkusza organizacji szkół oraz przedszkoli na rok 
szkolny 2014/2015, w związku z czym objazd ten służył 
przeglądowi pod względem zapewnienia odpowiednich 
warunków pobytu dzieci w placówkach oraz uzgodnieniu 
niezbędnych prac remontowych. 

Remonty i modernizacje placówek oświatowych, 
co roku ustalane są z dyrektorami, i w takim zakresie, 
przeprowadzane są podczas wakacji. 

 red.

Wójt Gminy Janusz Grzyb podczas wizyty w Przedszkolu 
Publicznym w Nadarzynie. 

Rusiec - plany utworzenia 
żłobka i przedszkola

    Budowa kompleksu oświatowego przy ul. Osiedlowej 
w Ruścu jest realizowana planowo i zgodnie z założenia-
mi. Pozwala to na podejmowanie kolejnych działań, które 
mają na celu rozwiązanie ważnych, sygnalizowanych przez 
mieszkańców problemów związanych z opieką nad naj-
młodszymi dziećmi. Zgodnie z planami od września 2014 
roku uczniowie z Ruśca i okolic rozpoczną naukę w nowym 
budynku szkoły podstawowej. 
 

   W związku z tym Wójt Gminy Nadarzyn, po wstępnych 
konsultacjach i rozmowach z zainteresowanymi środowi-
skami,  podjął decyzję o przystąpieniu do prac przygoto-
wawczych związanych z przekształceniem istniejącego 
budynku szkoły podstawowej w Ruścu w żłobek i przed-
szkole. 
    Trwają prace projektowo – kosztorysowe związane  
z adaptacją istniejących pomieszczeń zgodnie z wymoga-
mi dotyczącymi placówek oświatowych dla najmłodszych. 
Wójt zamierza złożyć dokumenty niezbędne do uzyskania 
dofinansowania z programu organizowanego przez Mini-
sterstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach otwartego  
konkursu ofert na finansowe wspieranie zadań z zakresu 
rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„Maluch – edycja 2014”.

     Wstępny harmonogram przewiduje podział prac na 
dwa etapy. Pierwszy zakłada remont i adaptację pomiesz-
czeń dla celów żłobka od sierpnia do grudnia 2014 roku, 
aby już od dnia 1 stycznia 2015 roku żłobek mógł rozpo-
cząć swoją działalność. Wstępnie przewiduje się przyjęcie  
40 maluchów. 

Natomiast drugi etap obejmować ma przystosowanie po-
zostałej części budynku na potrzeby przedszkola (dwa od-
działy: dla dzieci 3-letnich i 4-letnich), które otwarte będzie  
w późniejszym terminie.  

Katarzyna Dombska
Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
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„(...)Idziemy do przodu - nie ma u nas stagnacji.” 
Wywiad z Wójtem Gminy Nadarzyn - Januszem Grzybem  

- Panie Wójcie jakie najistotniejsze inwestycje udało się 
przeprowadzić w ubiegłym roku. Proszę o krótkie podsu-
mowanie.
-  W zeszłym roku do największych zrealizowanych in-
westycji należy zaliczyć zakończenie budowy I etapu 
kanalizacji w Wolicy, powstanie - w przeciągu kilku mie-
sięcy - nowoczesnej hali sportowo - widowiskowej przy 
Publicznym Przedszkolu w Nadarzynie, powstanie kolej-
nych placów zabaw przy publicznych szkołach w ramach 
programu „Radosna Szkoła” i dzięki funduszom pozyska-
nym z LGD Ziemia Chełmońskiego, a także rozbudowę 
Izby Tradycji przy OSP Nadarzyn oraz otwarcie oddziału 
Biblioteki Publicznej dla dzieci i młodzieży. Bardzo ważne 
było również rozpoczęcie budowy kompleksu oświatowe-
go w Ruścu oraz kontynuowanie i rozpoczęcie w szkołach 
kolejnych programów współfinansowanych ze środków ze-
wnętrznych.
   Od lipca 2013 roku w Polsce wprowadzony został nowy 
system gospodarowania odpadami. Patrząc na sytuację  
w kraju uważam, że w tej kwestii nam udało się wypra-
cować zadowalające i korzystne dla mieszkańców warun-
ki jego funkcjonowania oraz jedne z najniższych w woje-
wództwie mazowieckim stawki opłat za śmieci. 

- Co uważa Pan za największy sukces ostatnich lat  
w Gminie? Co Pana zdaniem wyróżnia Gminę Nadarzyn 
spośród innych?  
   - Dzięki wspólnej pracy każdego roku udaje nam się po-
lepszać i rozbudowywać istniejącą infrastrukturę. Zarówno 
podstawową, niezbędną dla wygodniejszego życia miesz-
kańców, jak i tą związaną z inwestowaniem w naszą przy-
szłość, czyli przede wszystkim w dzieci i młodzież. Naszym 
wspólnym osiągnięciem jest obecnie funkcjonująca,  
z każdym rokiem coraz lepsza, baza oświatowa, kulturalna  
i sportowa. Prężnie działają u nas placówki oświatowe z 
wciąż doszkalającą się kadrą i doskonałymi warunkami 
do nauki, które wykorzystywane są przez mieszkańców 
także  popołudniami, poza godzinami zajęć lekcyjnych. 
Wszystkie szkoły przystępują do wielu projektów regional-
nych i ogólnopolskich. Tylko ostatnio szkoły podstawowe w 
Nadarzynie i w Ruścu uzyskały certyfikat w ogólnopolskim 
projekcie Szkoły Odkrywców i Talentów. Ponadto Szkoła 
Podstawowa w Nadarzynie od kilku lat szczyci się mianem 

„Szkoły uczącej się” - jest to również projekt o zasięgu 
ogólnokrajowym. Przy każdej placówce oświatowej mamy 
place zabaw dla najmłodszych. Każda szkoła wyposażona 
jest w pracownie multimedialne z dostępem do Internetu. 
Jako jedyni wśród okolicznych gmin prowadzimy zajęcia 
informatyczne dla 5 i 6 latków. Szczycimy się nowocze-
sną pracownią informatyczną w Przedszkolu Publicznym 
w Nadarzynie. Dbamy też o dobrą aklimatyzację w środo-
wisku szkolnym stąd m.in. funkcjonująca i wyposażona w 
nowoczesne przyrządy do terapii sensorycznej sala przy 
Szkole Podstawowej w Młochowie.  Kadra pedagogiczna 
w 70% posiada stopień awansu zawodowego nauczyciela 
mianowanego i dyplomowanego, a ponad 50% nauczycieli 
ma kwalifikacje do prowadzenia zajęć z dwóch lub więcej 
przedmiotów. 
    Ponadto, jest duże 
z a i n t e r e s o w a n i e 
obiektami sportowy-
mi i zajęciami do-
datkowymi. Mamy 
coraz więcej zawod-
ników w istniejących 
klubach i sekcjach 
sportowych co bar-
dzo nas cieszy. Od 
lat jesteśmy „potęgą” 
w tenisie stołowym, 
w szkoleniu dzieci  
i młodzieży, i na do-
brej drodze do zbudo-
wania silnej pozycji 
także w piłce siatko-
wej. Nasze tenisistki 
są Wicemistrzyniami 
Polski, zawodnicy zdo-
bywają wiele medali na zawodach zarówno ogólnopolskich 
jak i międzynarodowych. W ostatnich 26. Mistrzostwach 
Młodzieżowych Polski w tenisie stołowym nasza reprezen-
tantka Klaudia Kusińska triumfowała w rozgrywkach indy-
widualnych oraz w deblu. Siatkarki należą do najlepszych 
drużyn żeńskich na Mazowszu. Efektywność pracy naszej 
kadry trenerskiej oraz dobrze i mądrze lokowanych finansów 
potwierdzają również rankingi (m.in.: Ministerstwa Sportu 
i Turystyki, w których klub GLKS Nadarzyn od lat wie-
dzie prym), czy też zeszłoroczne wyróżnienie nas tytułem 
Sportowej Gminy. Potwierdza to naszą pozycję w czołów-
ce gmin o wysokim standardzie rozwoju kultury fizycznej  
i infrastruktury sportowej. Do sportu garną się licznie coraz 
młodsze dzieci, a odnoszone sukcesy, pełne boiska i sale 
treningowe to z pewnością nasz ogromny sukces. 
    Nie tylko sprawnie i terminowo realizowane inwestycje 
i sportowe sukcesy są powodem do dumy. Dzięki zaanga-
żowaniu i inicjatywie wielu osób nasze dzieci i młodzież 
zajmują czołowe miejsca w różnorodnych konkursach arty-
stycznych na szczeblu województwa i całego kraju. Na co 
dzień dzieci zaś mają możliwość korzystania z naprawdę 
bogatej oferty zajęć w NOK oraz w 5 świetlicach na terenie 

Podczas dnia otwartego w Szkole Podstawowej 
w Woli Krakowiańskiej w dniu 22 marca 2014 r.

Hala sportowo - widowiskowa: wręczanie 
nagród zwycięzcom turnieju piłki siatkowej.
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gminy. Dzieci najbardziej potrzebujące otoczone są wykwa-
lifikowaną opieką i troską poprzez działania nie tylko GOPS, 
ale także Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” i 
wielu wspaniałych wychowawców oraz współpracowników 
z różnych środowisk. Staramy się dbać także o naszą najzdol-
niejszą młodzież, nie tylko poprzez budowę i modernizację 
oraz podnoszenie standardów istniejących obiektów oświato-
wych, kulturalnych i sportowych ale też np. przez stypendial-
ne wspieranie najlepszych. Obecnie stypendia otrzymuje co 
miesiąc ponad 20 sportowców, a za najwyższe osiągnięcia w 
nauce podsumowujące I semestr roku szkolnego 2013/2014 
otrzymało je 24 uczniów. Ważną kwestią jest również dbałość  
o kadrę pracującą z dziećmi i młodzieżą, o jej dokształcanie.  
Wciąż na bieżąco udaje się nam zaspokajać pojawiające 
się potrzeby związane z  bezpieczeństwem. Sukcesywnie, 
w miarę przedstawianych potrzeb doposażane są jednost-
ki ochotniczej straży pożarnej i straż gminna, która bardzo 
sprawnie współpracuje z miejscową policją. Uruchomiliśmy 
służby ponadnormatywne, czyli wspólne patrole straży 
gminnej i policji. Na bieżąco wspomagamy także pracę sa-
mej policji.

- Okres noworoczny był ciężki ze względu na referendum, 
które miało miejsce w styczniu. Jak ocenia Pan jego wyniki?
- Bardzo cieszę się, że zwyciężył rozsądek mieszkańców 
Gminy Nadarzyn, którzy poparli naszą pracę i wyrazili swoją 
dezaprobatę dla przeprowadzania referendum na 10 miesięcy 
przed planowanymi wyborami samorządowymi. Wynik re-
ferendum świadczy o tym, iż mieszkańcy opowiadają się za 
stabilnością i nie popierają politycznej zawieruchy nie mają-
cej nic wspólnego z merytoryczną dyskusją, że są zwolenni-
kami stabilności politycznej. Atmosfera napięcia przeszkadza 
bowiem w pracy. Wynik referendum jest dla mnie i radnych 
mandatem zaufania zobowiązującym do dalszej wytężonej 
pracy na rzecz społeczności lokalnej. Za ten gest zaufania 
jeszcze raz chciałbym serdecznie podziękować.

- Proszę powiedzieć jaka jest „kondycja finansowa” gminy 
obecnie?
- Budżet gminy w zakresie wydatków na rok 2014 prze-
widziany jest 85 mln. zł. Zadłużenie gminy oscyluje na po-
ziomie 35%, jest więc jednym z najniższych w województwie 
mazowieckim. Stan finansów gminy jest obecnie w dobrej 
formie. Na bieżąco realizowane są zaplanowane na ten rok 
inwestycje, a dodatkowo będą realizowane ponadplanowe.   
Dołożymy wszelkich starań, aby były one przeprowadzone w ter-
minie. Jak wynika z ostatniego rankingu Ministerstwa Finansów, 
uwzględniającego gminy z całej Polski, Gmina Nadarzyn znaj-
duje się na 15 miejscu w skali kraju (1 na Mazowszu), pod 
względem dochodów w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Niestety konsekwencją tego jest bardzo wysokie „janosikowe”.  
W tym roku z tego tytułu do budżetu państwa musimy odprowa-
dzić ponad 5 mln zł.
  Chciałbym zaznaczyć, że prawidłowe funkcjonowanie gminy 
i postępowanie zgodne z prawem, potwierdzają liczne kontrole 
instytucji do tego uprawnionych, które sprawdzają różne ob-
szary działań. Ostatnie z kontroli dotyczyły rozliczenia Straży 
Gminnej i rozliczenia z budżetem Gminy  obie zakończyły się oce-
ną pozytywną. Od 2011 roku było w sumie ponad 30 kontroli.
- Jakie są plany inwestycyjne na 2014 rok? Jakie zamie-
rzenia i przedsięwzięcia są już realizowane, a co jest jeszcze  
w planach?

- Największą inwestycją prowadzoną obecnie jest wspomnia-
na już budowa kompleksu oświatowego w Ruścu. Pierwszy 
etap, czyli budynek szkoły podstawowej i część administracyj-
ną, planujemy oddać do użytku wraz z rozpoczęciem nowego 
roku szkolnego, już we wrześniu 2014 roku. Obecnie wszyst-
kie prace realizowane są planowo. W części dydaktycznej  
i sali gimnastycznej szkoły podstawowejwylano sklepienie stro-
pów. Trwają między innymi prace murarskie na piętrze, prace 
zbrojarskie przy stropodachu w części segmentu dydaktycznego 
i nad częścią administracyjną. 
   W trakcie realizacji jest także II etap modernizacji skwe-
ru przy ul. Lipowej w Nadarzynie, na terenie Nadarzyńskiej 
Spółdzielni Mieszkaniowej, którego koszt wyniesie 1 350 
000,00 zł. W powstającej obecnie części rekreacyjnej będzie 
znajdował się m.in. plac zabaw dla najmłodszych, wyprofilo-
wana zostanie również górka saneczkarska (jedyna w okolicy).  
Z oddanych jesienią ubiegłego roku boisk (część sportowa była 
I etapem tej inwestycji) już korzystają mieszkańcy. Młodzież 
przychodzi pograć w koszykówkę i tenis stołowy. Sądzę, że 
skwer po modernizacji będzie kolejnym miejscem rekreacji  
w Nadarzynie, zarówno dla najmłodszych jak i dla młodzieży 
oraz dorosłych.

    Poza wymienionymi inwestycjami prowadzone są także 
remonty nawierzchni dróg. Ponadto planowane są przebudo-
wy kilku kolejnych ulic oraz budowa oświetlenia ulicznego. 
Obecnie przygotowywane jest postępowanie przetargowe 
na wykonanie oświetlenia w ul. Poranka w Kajetanach, ul. 
Ekologicznej w Urzucie, Grodziskiej w Starej Wsi, Żwirowej 
w Ruścu i  kolejnych odcinków w Rozalinie oraz w Wolicy. 
Na oświetlenie planujemy przeznaczyć ok. 1 100 000,00 zł. 
Ogłoszono także przetarg na budowę dalszej części chodni-
ka przy ul. Błońskiej w Nadarzynie. Przygotowywane są do 
realizacji inwestycje przy wsparciu funduszy zewnętrznych,  
w tym kanalizacja w Starej Wsi, Urzucie, Rozalinie, Kostowcu, 
a także w Krakowianach i Woli Krakowiańskiej. Zostanie 
zaprojektowana również kanalizacja dla pozostałej czę-
ści Ruśca, co jest ostatnim etapem skanalizowania Gminy 
Nadarzyn. Z chwilą uruchomienia środków pomocowych 
Unii Europejskiej Gmina przygotowana jest do składania 
wniosków w celu ich uzyskania i przystapienia do wyżej 
wymienionych zadań. Pozyskaliśmy kolejne fundusze  
w tym m.in. na remont świetlicy w Rozalinie, czy też na 
doposażenie placu zabaw przy budynku przedszkola (a jed-
nocześnie świetlicy) w Wolicy, a o współfinansowanie ko-
lejnych inwestycji ubiegamy się. Zwiększyliśmy pulę pie-

Na modernizowanej części skweru z nadzorującym pracę
przedstawicielem wykonawcy. 
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niędzy przeznaczonych na sport – ze względu na duże zain-
teresowanie i coraz większą liczbę dzieci i młodzieży, które 
chcą rozwijać swoje umiejętności w istniejących sekcjach 
sportowych. Od nowego roku szkolnego, w nadarzyńskim 
gimnazjum, planujemy utworzyć klasę sportową. Ponadto 
opracowywane są następne projekty i planowane kolejne 
inwestycje.  Jak co roku, po zapotrzebowaniu zgłoszonym 
przez dyrektorów, w okresie wakacyjnym planujemy remon-
ty w placówkach oświatowych.
    Współpracujemy także z PGE Dystrybucja S.A. Oddział  
w Warszawie, odpowiedzialną za dostarczanie energii elek-
trycznej, w kwestii przebudowy i modernizacji linii ener-
getycznej (która ma poprawić przesył prądu i zmniejszyć 
częstotliwość awarii) oraz budowy Rozdzielczego Punktu 
Zasilającego w Kajetanach w oparciu o 110KV. W marcu 
miały miejsce kolejne spotkania w tej sprawie, tym razem  
z mieszkańcami Młochowa, Rozalina, Woli Krakowiańskiej 
i Krakowian.
 W najbliższym czasie planujemy rozpoczęcie na terenie 
Gminy Nadarzyn akcji skierowanej do Mieszkańców Gminy 
i lokalnych przedsiębiorców - o roboczej nazwie – Karta 
Mieszkańca Gminy Nadarzyn. W ramach tej akcji będzie-
my chcieli zaproponować mieszkańcom wiele atrakcyjnych 
zniżek i bonusów na usługi oferowane zarówno przez różno-
rodne instytucje jak i przedsiębiorców prywatnych. Wyrażam 
przekonanie, że inicjatywa ta, będzie korzystna i interesująca 
zarówno dla mieszkańców, jak i lokalnych usługodawców. 
Ogłoszony został konkurs na nazwę karty oraz hasło pro-
mocyjne naszej gminy. Bieżące informacje na ten temat pu-
blikowane będą na portalu internetowym Gminy Nadarzyn  
i w „Wiadomościach Nadarzyńskich.” Aby poszczerzyć za-
kres komunikacji z Mieszkańcami Gmina uruchomiła samo-
rządową telewizję internetową itvnadarzyn oraz swój profil na 
facebooku. 

- W przyszłym roku ruszyć ma rozbudowa „trasy katowic-
kiej” na odcinku Radziejowice – Paszków. Proszę powie-
dzieć co Gmina zrobiła w tej sprawie? 
 - Podejmowane przez nas działania niejednokrotnie są konse-
kwencją wieloletniej współpracy, zainteresowania i bieżącego 
monitorowania tego wszystkiego co ważne dla mieszkańcó. 
Często nie leży to w gestii gminy i występujemy na takich sa-
mych prawach jak każdy obywatel. Tak było i jest w przypad-
ku Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która jest 
instytucją decyzyjną jeśli chodzi o rozbudowę trasy katowic-
kiej. Przebudowa tej drogi jest istotna dla nas wszystkich, gdyż 
przecina ona teren Gminy Nadarzyn. Obecnie rozpatrywane są 
wnioski, jakie do  GDDKiA złożyło aż 17 zainteresowanych 
budową trasy wykonawców. 
    Z GDDKiA od kilku lat prowadziliśmy rozmowy, po-
średnicząc niejako pomiędzy tą instytucją, a mieszkańcami. 
Organizowaliśmy spotkania i braliśmy udział w negocjacjach 
nad wypracowaniem najkorzystniejszych rozwiązań. Dzięki 
naszej determinacji i staraniom udało nam się m.in. uzgodnić 
ostateczny przebieg drogi serwisowej poza terenem centrum 
Nadarzyna. Wyrażam przekonanie, że wypracowane opcje 
będą korzystne, a planowana przebudowa, na którą mieszkań-
cy oczekują do lat, usprawni komunikację. 
 Trzeba zaznaczyć, że inwestycje i zadania wykonywane  
w każdym kolejnym roku są konsekwencją długoterminowych 
planów i założeń – i co istotne, często zanim rozpocznie się 
ich realizacja muszą przejść długą drogę od momentu plano-
wania do ich wykonania, związaną z przewidzianymi prawem 
procedurami.  W każdej z ważnych dla społeczności lokalnej 
dziedzin idziemy do przodu - nie ma u nas stagnacji. 

Dziękuję za rozmowę.

Dorota Sobolewska - Głodek

• ETERNIT. Mieszkańcy którzy chcą pozbyć się eternitu 
(np. w ramach wymiany pokrycia dachowego) mogą otrzy-
mać od Gminy Nadarzyn dofinansowanie kosztów odbioru i 
utylizacji eternitu, maksymalnie do 3 tys. złotych. W tym celu 
należy zlecić demontaż, odbiór i wywóz eternitu uprawnio-
nej firmie. Firma odbierająca po wykonaniu usługi wystawia 
fakturę oraz dokument obrotu odpadami (Kartę przekazania 
odpadów). Dokumenty te należy dołączyć do wniosku o dofi-
nansowanie wraz z kopią dokumentu potwierdzającego prawo 
własności oraz kopią nakazu podatkowego. Samodzielny de-
montaż eternitu oraz jego wywóz jest zabroniony.   
•  WYPALANIE TRAW. Na wiosnę często są podpalane 
łąki - trawy i zarośla chwastów. Są to czynności zabronione, ści-
gane przez prawo. Wypalania traw zakazują przepisy ustawy o 
ochronie przyrody oraz Kodeks wykroczeń. Przypadki podpaleń 
należy zgłaszać do straży pożarnej (tel. 112, 998) ewentualnie na 
policję (tel. 112, 997, 22 729 81 77) lub do straży gminnej (tel. 
22 720 08 67).  
•  STADA DZIKÓW. Na polach, łąkach oraz w pobliżu 
naszych posesji pojawiają się ostatnio stada dzików. Jeżeli 

Przypominamy, że szczegółowy harmonogram 
wywozu śmieci dla poszczególnych miejscowości 

Gminy Nadarzyn na rok 2014 znajduje się 
na stronie: www.nadarzyn.pl w zakładce 

Ochrona środowiska/ Informacje i uchwały.
    Przypominamy także, że mieszkańcy gminy 
zobowiązani są do wnoszenia opłaty za śmieci 

do 10. dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Ważne sprawy 
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki UG Nadarzyn przypomina:

w naszej ocenie zwierzęta zagrożają bezpieczeństwu lu-
dzi lub zwierząt gospodarskich, należy sprawę zgłosić do 
Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w 
Pruszkowie, tel. 22 734 08 88, zarzadzanie.kryzysowe@
powiat.pruszkow.pl ewentualnie na policję (tel. 112, 997, 
22 729 81 77) lub do straży gminnej (tel. 22 720 08 67). 
Za szkody w uprawach rolnych spowodowane przez dziki 
odpowiadają koła łowieckie.

Krzysztof Pietrzykowski 
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
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  Obecnie wśród prowadzonych inwestycji największą jest 
budowa kompleksu oświatowego w Ruścu (szczegóły  
o postępach budowy i o samym kompleksie na str. 9 WN) 
oraz II etap rewitalizacji skweru przy ulicy Lipowej  
w Nadarzynie (o tej inwestycji więcej na str. 7 WN). 

    Trwają prace przy przebudowie ulicy Porzeczkowej  
w Strzeniówce, ul. Przepiórki w Szamotach, ul.Wiklino-
wej w Urzucie i ul. Łoniewskiego w Kajetanach. Tempo 
robót wykonawca dostosowuje do panujących warunków 
pogodowych. W przypadku ul. Łoniewskiego pojawił się 
jeszcze problem z koniecznością usunięcia awarii kanaliza-
cji. Terminy zakończenia tych zadań pozostają bez zmian.

Ponadto trwają 
rozpoczęte w lutym 
prace remontowe 
związane z napra-
wą dróg gminnych  
w zakresie wzmoc-
nienia  tłuczniem 
kamiennym i beto-
nowym. Zakończono 
I etap ulepszania  dróg 
tłuczniem kamiennym 
m.in. w Młochowie, 
Starej Wsi, Rozalinie, 
Urzucie, Ruścu  
i Wolicy. Aktualnie 
trwają pracę  
w Nadarzynie. 

Kolejnym Sołectwem w którym rozpoczną się prace bę-
dzie Strzeniówka. Naprawa dróg w zakresie ulepszenia 
tłuczniem betonowym została wykonana w Rozalinie, 
Młochowie i Urzucie. Rozpoczęto prace w Ruścu, w dalszej 
kolejności planowane jest prowadzenie  prac w  Nadarzynie 
i Kajetanach. 

W sumie do rozdysponowania jest  5000 ton tłucznia 
kamiennego oraz 5000 t tłucznia betonowego. Koszt na-
prawy dróg wyniesie: 390 tys. zł w zakresie naprawy 
tłuczeniem kamiennym i 246 tys. zł tłuczeniem betono-
wym. 

     W piątek 21 marca br. zakończono pierwszy etap prac 
związanych poprawą stanu nawierzchni bitumicznych 
dróg gminnych. Wykonano remonty cząstkowe nawierzch-

Inwestycje:

ni bitumicznych dróg gminnych oraz - dzięki sprzyjają-
cej pogodzie - także  nakładki na wybranych  fragmen-
tach ulicy Turystycznej w Nadarzynie, ul. Jeżynowej  
w Strzeniówce oraz w Parolach. 

Ponadto została 
podpisana umowa 
na wykonanie dwu-
krotnego mecha-
nicznego profilo-
wania z zagęszcze-
niem nawierzch-
ni dróg gmin-
nych. Wiosenny 
etap  profilowania 
rozpocznie się w 
najbliższym cza-
sie  od  Sołectwa 
Rusiec.     

    W dniu 19 marca 2014 roku ogłoszony został przetarg 
na budowę chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 720 
przy ul. Błońskiej w Nadarzynie. Zostanie ona wykona-
na ze środków własnych Gminy Nadarzyn gdyż zarząd-
ca drogi, na której znajduje się chodnik (Mazowiecki 
Zarząd Dróg Wojewódzkich) nie znalazł w swoim bu-
dżecie środków  na to zadanie. Według dokumentacji 
projektowej zostanie wykonane około 650 m chodnika  
z kostki betonowej o pow. ok. 1220 m2, zjazdy z kostki 
betonowej o powierzchni ok. 260 m2 oraz dren francuski  
o dugości ok.  235 mb. Przewidywany termin realizacji tej 
inwestycji to 4 miesiące liczone od dnia przekazania placu 
budowy.

Referat Inwestycji

Ul. Słoneczna w Walendowie wzmoc-
niona została tłuczniem kamiennym.

Remont cząstkowy nawierzchni bitu-
micznej - ul. Graniczna w Nadarzynie.

Ul. Turystyczna w Nadarzynie - mineralno bitumiczna nakładka

Wzmocniona tłuczniem nawierzchnia ul. Narcyzowej w Nadarzynie. ul. Jodłowa w Strzeniówce



 3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie  7

 Remont i modernizacja  skweru przy ulicy Lipowej  
w Nadarzynie  (na terenie Nadarzyńskiej Spółdzielni 
Mieszkaniowej) - to jedna z wielu inwestycji realizo-
wanych przez gminę Nadarzyn. Projekt, powstał dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu i dużych nakładach finanso-
wych ze strony gminy. Całkowity koszt tej inwestycji 
to 1 350 255, 45 zł, z czego 1 260 255,45 zł pocho-
dzi ze środków własnych gminy. Dofinansowanie ja-
kie gmina uzyskała w ramach ,,Programu Rozwoju Bazy 
Sportowej Województwa Mazowieckiego na rok 2013’’ z  
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej to kwota 90 000 zł. 
Skwer przy ulicy Lipowej to  miejsce przeznaczone do re-
kreacji  i  wypoczynku dla mieszkańców pobliskiego osie-
dla NSM, ale nie tylko. Tutaj najmłodsi  będą mogli  bez-
piecznie bawić się, a dorośli aktywnie wypoczywać. W ra-
mach tego projektu już wykonano i oddano do użytkowania   
pełnowymiarowe boisko do gry w koszykówkę  oraz plac 
do ćwiczeń z koszem. Obydwa te miejsca są wyposażone w 
nawierzchnię wykonaną z poliuretanu, materiału, z którego 
powstają najbardziej profesjonalne nawierzchnie sportowe. 
Mieszkańcy mogą również  korzystać  już z placu z dwoma  
stołami do gry w ping - ponga.  

    Już jesienią bieżącego roku, zostaną otwarte kolejne 
strefy  rekreacyjno – wypoczynkowe, m.in.  wyposażony 
w najwyższej jakości atestowane urządzenia plac zabaw 
dla dzieci. Znajdą się tam m.in. takie atrakcje  jak:  zestaw 
wielofunkcyjny ,,pajączek’’  ze zjeżdżalniami, huśtawkami, 
mini koszami do gry, karuzelą, bujakami, tablicą do ryso-
wania kredą oraz stółem do gry w szachy.   

Wszystkie urządzenia do zabaw dla dzieci spełnia-
ją najwyższe normy. Nawierzchnia pod placem za-
baw dla dzieci młodszych wykonana będzie z zapew-
niającego bezpieczeństwo tworzywa syntetycznego.                                                                                                       
W ramach tego  projektu na nowo wyprofilowana zostanie 
już  istniejąca górka saneczkowa, a na otwartej przestrzeni 
trawnika, dla miłośników piknikowania,  umieszczone zo-
staną  stoły piknikowe.  Zaprojektowano też wiele alejek 
spacerowych, ławek i  miejsc przeznaczonych do rodzinne-
go wypoczynku w otoczeniu kolorowych drzew, krzewów  
i  kwiatów. Niezwykle atrakcyjne,  parkowe otoczenie 
boiska oraz placów zabaw  z pewnością będzie stanowiło 
doskonałą oprawę dla wszelkiego rodzaju aktywności na 

świeżym powietrzu. Na terenie parku znajdował się będzie  
również  punkt czerpania wody. Place wejściowe na skwer  
będą usytuowane dogodnie, na  przedłużeniu  osiedlowych 
uliczek. Ich lokalizacja ułatwi  korzystanie z dalszej części te-
renu.  Wszystkie chodniki na terenie skweru będą wykonane  
z kostki betonowej. Plac jest już częściowo ogrodzony. Jest  
również częściowo oświetlony  energooszczędnymi lampa-
mi (do g. 22.00). W przyszłości będzie tu  również zainsta-
lowany monitoring. 

Skwer przy ulicy Lipowej w Nadarzynie to doskona-
ła strefa aktywności rodzinnej, z której częściowo już,  
a w całości już niedługo, będą mogli  korzystać okoliczni 
mieszkańcy. To szczególnie ważne, że z takiej infrastruk-
tury można korzystać w tak bliskim sąsiedztwie domu.  
W miastach takich miejsc jest wiele, ale ciągle brakuje ich 
na terenach wiejskich, dlatego warto to docenić. Należy do-
dać, iż na terenie gminy Nadarzyn przy każdej szkole  znaj-
dują się już place zabaw, z których  mogą korzystać wszy-
scy mieszkańcy. 

red.

Remont i modernizacja 
skweru przy ulicy Lipowej w Nadarzynie

W ostatnim tygodniu marca na placu budowy II etapu in-
westycji, gdzie powstaje częśc rekreacyjna m.in. usuwana 
jest warstwa torfu odkryta w miejscu, gdzie powstanie plac 
zabaw.

Zapraszamy do bieżącego odwiedzania:  
strony Gminy Nadarzyn:

www.nadarzyn.pl,
 forum mieszkańców: 

www.forum.nadarzyn.pl
samorządowej telewizji internetowej:

itv.nadarzyn.pl
facebook: Gmina Nadarzyn 

Otwarta część sportowa.
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Zgodnie z ustawą o systemie oświa-
ty jednostki samorządu terytorialnego miały do  
28 lutego 2014 roku czas na podjęcie uchwał intencyjnych 
o zamiarze likwidacji szkół. 

Jak wynika z informacji przekazanych przez kuratorów 
oświaty samorządy w tym roku mają zamiar zlikwidować 
99 szkół dla dzieci i młodzieży (bez szkół policealnych), 
w których obecnie odbywa się nauczanie. Jest to 47 szkół 
podstawowych, 11 gimnazjów oraz 41 szkół ponadgimna-
zjalnych. Ponadto, uchwały o zamiarze likwidacji podjęto  
w stosunku do 49 pustych szkół z zerową liczbą uczniów.

     

Odrębną kategorię stanowią likwidacje szkół po-
nadgimnazjalnych z mocy ustawy z 2011 r., któ-
ra wprowadziła zmiany w systemie szkolnictwa 
zawodowego (likwidacja liceów profilowanych  
i techników uzupełniających). Na mocy tej ustawy samo-
rządy planują w tym roku likwidacje 241 szkół ponadgim-
nazjalnych dla dzieci i młodzieży oraz przekształcenie 11 
placówek w szkoły dla dorosłych. Podjęto również 9 uchwał 
o zamiarze wygaszenia szkoły w roku 2015.

Czas zamykania szkół ze względu na niż demograficzny 
i z przy czyn eko no micz nych ma swoje daleko idące konse-
kwencje: większa liczba dzieci w klasie, przepełnione szkoły, 
a w efekciebrak podejścia indywidualnego do każde-
go ucznia, co niestety skutkuje gorszymi wynikami w 
nauce oraz mogącymi pojawić się problemami wycho-
wawczymi. Większa ilość uczniów to także mniejszy 
komfort dla dzieci w klasie oraz trudniejsze warunki 
pracy dla nauczycieli. Zamykanie szkół wiąże się rów-
nież z likwidacją stanowisk, a w konsekwencji utratą 
pracy dla wielu osób. Likwidacja placówki to pozbawie-
nie dzieci i młodzieży klimatu danej szkoły, którą tworzą   
m.in. z nauczycielami, wychowawcami i dyrekcją, pozba-
wienie dzieci miejsc, z którymi byli emocjonalnie związani: 
ulubioną salą gimnastyczną, uroczą kameralną biblioteką, 
czy innymi ważnymi miejscami dla dziecka, z których do 
tej pory korzystało.
Każda zmiana bowiem szczególnie u młodego człowieka 
powoduje niepokój, zachwianie poczucia bezpieczeństwa 
oraz stres, którego można uniknąć.

Gmina Nadarzyn dbając o dobro swoich miesz-
kańców i zdając sobie sprawę z negatywnych skutków za-
mykania szkół, pomimo wielu trudności takich jak kryzys 

gospodarczy czy niż demograficzny wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom społeczności w zakresie komfortu ergo-
nomii nauki. Władze Gminy inwestują w edukację dzieci   
i młodzieży jak również ich wszechstronny rozwój.  
   Od 12 lat co roku w budżecie gminy przeznaczane sa 
znaczne kwoty ze środków własnych na inwestycje oświa-
towe. 
    W okresie od stycznia do sierpnia 2013 r. gmina wyda-
ła na zadania oświatowe łącznie 16 023 400,30 zł z czego ze 
środków własnych blisko 7, 3 mln zł.
WYDATKI:
1. Wynagrodzenia dla nauczycieli: 10 166 459,66 zł,
2. Dowozy uczniów do szkół i przedszkoli: 224 051,16 zł,
3. Wydatki na realizację oświatowych programów unijnych: 
123 627,70 zł,
4. Wydatki bieżące: 2 065 284,08 zł,
5. Dotacje dla szkół niepublicznych: 201 200,16zł,
6. Remonty placówek oświatowych: 58 719,68 zł,
7. Dotacja dla oddziału przedszkolnego przy niepublicznej 
szkole: 69 905,80 zł,
8. Dotacja do przedszkoli niepublicznych z naszej gminy: 
2 443 683,63 zł,
9. Dotacje do przedszkoli niepublicznych gmin sąsiednich: 
341 272,98 zł,
10. Dowóz dzieci niepełnosprawnych: 291 218,88 zł,
11. Pomoc w zakresie dożywiania: 24 116,57 zł,
12. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym:13 860,00 zł.

 RAZEM: 16 023 400,30 zł.

    Jedną z priorytetowych spraw dla rodziców jest edukacja 
dzieci: dobre warunki do nauki krótki  dojazd do szkoły, 
oraz sportowe zaplecze to tylko niektóre elementy ważne 
przy wyborze szkoły dla naszych pociech.
Władze Gminy nie tylko nie zamknęły żadnej ze szkół, ale 
postanowiły je rozbudować, zmodernizować i doposażyć. 
Przykładem są boiska przy Szkole Podstawowej w Nadarzynie 
ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej, koszykówki  
i kortu do tenisa ziemnego, czy też dobudowane sale gimna-
styczne przy SP Młochów, SP Wola Krakowiańska. Ponadto, 
niejednokrtotnie wykorzystując możliwość pozyskiwania 
funduszy zewnętrznych, placowki oświatowe są na bieżaco 
doposażane w wysokiej klasy pomoce dydaktyczne. 
    Dla przypomnienia Gmina Nadarzyn prowadzi aktualnie 
5 szkół podstawowych i gimnazjum, to jest:

Szkoła Podstawowa w Ruścu, 	
Szkoła Podstawowa w Kostowcu, 	
Szkoła Podstawowa w Woli Krakowiańskiej, 	
Szkoła Podstawowa w Młochowie, 	
Szkoła Podstawowa w Nadarzynie 	
Gimnazjum w Nadarzynie.	

  Zmiany w systemie szkolnictwa, w tym mię-
dzy innymi wprowadzenie obowiązku szkolnego  
dla dzieci 5 i 6 letnich zwiększyło ilość uczniów w miej-
scowych szkołach. Gmina Nadarzyn przygotowała się do 
przyjęcia sześciolatków zarówno pod względem bazy loka-
lowej, jak również zadbała o powstanie placów zabaw przy 
szkołach, pamiętając o podstawowych zasadach prawidło-
wego rozwoju dzieci związanych z ruchem i sprawnością 
fizyczną oraz o prawie dziecka do zabawy, o którym mówił 
Janusz Korczak wybitny pedagog i lekarz. 

Edukacja dzieci jest najważniejsza
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    Największym jednak przedsięwzięciem, którego podjęły się 
władze gminy, to będący w realizacji nowy kompleks szkół 
w Ruścu. Docelowo będzie się on składał z części centralnej, 
w której zaplanowane zostały m.in. pomieszczenia admini-
stracyjne, szatnie, jadalnia, kuchnia, aula, gabinety lekar-
skie; szkoły podstawowej gotowej do przyjęcia 350 uczniów  
i gimnazjum dla 300 uczniów, hali sportowej z widownią 
o wymiarach areny sportowej 48 x 30 m wraz z zapleczem 
szatniowo - magazynowym, pomieszczeniami techniczny-
mi i małymi salami gimnastycznymi. Obiekt będzie do-
stępny dla osób niepełnosprawnych na wszystkich kondy-
gnacjach użytkowych, a hala sportowa będzie w poziomie 
parteru). Piony komunikacyjne będą wyposażone w windę 
dostosowaną do transportu osób niepełnosprawnych.
    Warto zwrócić uwagę, iż władze gminy zaplanowały  
w kompleksie szkół  do realizacji bazę jadalniano - kuchenną 
tak ważną  dla rozwoju psychomotorycznego dziecka, a z któ-
rych obecnie  nagminnie rezygnują szkoły warszawskie pro-
ponując dzieciom cateringowe jedzenie. Przykładem może 
być warszawska dzielnica Wola, która  w  2011 r. zlikwidowała 
w 12 podstawówkach i 7 gimnazjach stołówki zaoszczędza-
jąc prawie 2 mln zł. cyt. za A. Sitko: Stołówki w szkołach i 
przedszkolach [dostęp 19.01.2012.]
     Dla władz Gminy Nadarzyn liczy się jednostka oraz jej 
potrzeby, gdzyż samorząd  przede wszystkim  stawia na rozwój  
i dobro drugiego człowieka.

red.

    Do marca 2014 roku Gmina wydatkowała na tę inwesty-
cję już ponad 5 mln zł, a przewidywany koszt całego kom-
pleksu to ponad 29 mln zł. 

 - Budowa, dzięki 
sprzyjającej aurze,  
a przede wszystkim 
dzięki płynności finan-
sowej Gminy, idzie 
zgodnie z planem i już 
we wrześniu tego roku 
planujemy otwarcie 
tej cześci kompleksu,  
w której będzie znaj-
dować się szkoła pod-
stawowa - potwierdza 
Wójt Gminy Nadarzyn 
Janusz Grzyb. Dodaje 
także, iż w  nowym bu-
dynku oprócz komplek-
sowego przystosowania 
go dla osób niepełno-
sprawnych powstać 
ma sala do ćwiczeń, 
wyposażona w specja-

listyczny sprzęt do terapii dla dzieci niepełnosprawnych. Wójt 
poinformowł także, że budynek obecnej szkoły podstawowej w 
Ruścu przy ul. Szkolnej w przyszłości zaadoptowany zostanie 
na potrzeby przedszkola i żłobka. Wobec widocznych, wciaż 
rosnących potrzeb związanych z zapewnieniem opieki dla naj-
młodszych dzieci, w przedziale wiekowym 0-5 lat. Koncepcja 
ta jest zgodna z planami związanymi z poszerzeniem bazy 
placówek oświatowych Gminy Nadarzyn na kolejne lata
.                                                                                          red.

    W marcu 2014 roku na budowie w Ruścu m.in. wyko-
nywane były kolejne prace murarskie w tym na piętrze, 
a także prace zbrojeniowe stropodachu w części seg-
mentu dydaktycznego oraz nad częścią administracyjną. 
W trakcie wykonania są obecnie podkłady betonowe pod 
posadzki w części przeznaczonej na szkołę podstawową.

Plac budowy kompleksu oświatowego w Ruścu 
- marzec 2014 r.:

Wójt Gminy Janusz Grzyb podczas 
jednej z roboczych wizyt na budowie 
kompleksu w Ruścu. Z prawej kie-
rownik budowy Krzysztof Urbanelis.
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Katarzyna Dombska
Inspektor ds. funduszy zewnętrznych 

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzę-
dzie finansowania unijnego, które po raz pierwszy pojawiło 
się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach 
prawnych na nową perspektywę finansową. Przy pomocy 
tego instrumentu miasto i samorządy znajdujące się w jego 
oddziaływaniu mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, 
łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu 
Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne grani-
ce administracyjne jednostek samorządu terytorialnego  
i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

W dniu 21 lutego br. 37 gmin oraz miasto 
stołeczne Warszawa podpisały porozumienie  
o współpracy w zakresie realizacji 
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.  
Do porozumienia tego przystąpiła także Gmina 
Nadarzyn. Stosowny dokument w tej sprawie 
podpisał Wójt Janusz Grzyb.  

Miasto Stołeczne Warszawa oraz 37 gmin sta-
nowiących „pierścień” wokół stolicy tworzą ra-
zem Warszawski Obszar Funkcjonalny (WOF). 
Na realizację wszystkich ZIT-ów w Polsce została prze-
znaczona część rezerwy programowej w wysokości 4,5% 
funduszy strukturalnych. Pula środków dla WOF wynosi 
blisko 165 milionów euro. Można się ubiegać o dofinanso-
wanie do wysokości 80% z EFRR (czyli na tzw. działania 
twarde np. inwestycje) i do 100% na projekty z EFS (czyli 
na tzw. działania miękkie).  Środki na poszczególne progra-
my będą uruchamiane sukcesywnie. 

Celem gmin należących do WOF  jest wspólne pozyski-
wanie unijnych funduszy w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego w latach 2014 - 2020. Trzeba pamiętać, że 
fundusze w ramach ZIT można starać się pozyskać tylko na 
ograniczoną listę tematów. Wspólne projekty muszą także 
spełniać m.in. następujące warunki:
- sprzyjanie rozwojowi współpracy i integracji na obsza-
rach funkcjonalnych;
- promowanie partnerskiego modelu współpracy różnych 
gmin;
- realizacja zintegrowanych projektów odpowiadających  
w sposób kompleksowy na potrzeby i problemy miast i ich 
obszarów funkcjonalnych.

Sprostanie tym celom nie jest łatwe. Każda z gmin ma 
swoje problemy i chciałaby przeforsować realizację takich 
projektów, które te problemy rozwiązują. Gmina Nadarzyn 
w ramach tematów (priorytetów), które zostały przypisa-
ne do ZIT, też przedstawiła w pierwszej wersji listę wielu 
ważnych dla nas spraw w tym m.in. budowa i remont dróg, 
pełna cyfryzacja placówek oświatowych w naszej gminie, 
budowa ogólnodostępnych miejsc wypoczynku dla całej 
rodziny. Jednak  musieliśmy zawęzić potrzeby możliwe do 
realizacji tylko do takich, które spełniają warunki zintegro-

wania i uzupełniania się, czyli są projektami wspieranymi 
przez wszystkie gminy. 

Po trwających kilka tygodni konsultacjach i licznych 
spotkaniach grup roboczych została podjęta wspólna decy-
zja, będąca wynikiem konsensusu wszystkich uczestników 
WOF. W ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 
nasze gminy będą mogły ubiegać się o fundusze na projek-
ty tylko z trzech zasadniczych grup tematycznych: e-usługi, 
rozwój gospodarczy i transport niskoemisyjny. 
Gmina Nadarzyn planuje aplikować o fundusze z zakresu:
-  transportu: na ścieżki rowerowe na terenie gminy; 
- gospodarki na trzy bloki tematyczne: wsparcie i dotacje 
dla lokalnych przedsiębiorców, promocja gospodarcza  
i edukacja pro przedsiębiorcza, 
 - a także e-usługi. 

Ponieważ w naszej gminie nie ma sieci dróg rowero-
wych czy pieszo-rowerowych, a mieszkańcy niejednokrot-
nie sygnalizowali takie potrzeby, dlatego wspieramy wspól-
ny projekt gmin WOF budowy takich ścieżek. Niestety, 
ze względu na dużą liczbę gmin oraz ograniczone środki 
budżetowe przeznaczone na ten cel możemy proponować 
w ramach projektu budowę tylko kilku km dróg. Gmina 
Nadarzyn wstępnie przedstawiła projekt budowy15 km dróg 
rowerowych. Jest to plan maksimum. Już wiemy, że praw-
dopodobnie to zbyt długi odcinek i może ulec skróceniu po 
weryfikacji projektów wszystkich gmin. Zaproponowany 
przebieg ścieżek przedstawimy mieszkańcom, jeśli projekt 
zostanie zaakceptowany, bowiem na obecnym etapie to tyl-
ko nasze „życzenia”. Będziemy Państwa informować na 
bieżąco o dalszych rozstrzygnięciach w tej kwestii. 

Warto zaznaczyć, że nie zakończyły się jeszcze konsulta-
cje i uzgodnienia w gronie gmin WOF. Trwają np. nadal prace 
dotyczące ewentualnych możliwości pozyskiwania środków  
w ramach e-usług. Ciekawym i korzystnym dla gmin roz-
wiązaniem jest - zaproponowany przez gminy i poparty 
przez Miasto Stołeczne - pomysł, by przynajmniej część 
projektów przygotowanych przez duże grupy gmin, miały 
charakter pozakonkursowy. Oznacza to, że wypracowane 
wspólnie i zaakceptowane projekty byłyby „pewniakiem” 
i znajdowałyby się na listach rankingowych Regionalnego 
Programu Operacyjnego niejako „z automatu”. Czy tak bę-
dzie, nie mamy jeszcze pewności, rozmowy w tej sprawie 
nie są zakończone.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne są nowym rozwią-
zaniem, dotychczas niestosowanym w naszym kraju, stąd 
wiele jeszcze niewiadomych. Nie wszystkie strategiczne do-
kumenty zostały już podpisane. Nie wszystkie uzgodnienia 
mają ostateczny kształt. Jednak Miasto Stołeczne Warszawa  
i 37 gmin zaproszonych do wspólnej pracy, postanowiło 
działać z pewnym wyprzedzeniem, by przygotować nasze 
gminy do możliwości uzyskania dofinansowania. 

Gmina Nadarzyn podpisała porozumienie 
o współpracy w zakresie realizacji 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych
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Karta dla mieszkańców Gminy Nadarzyn  
- czyli pakiet zniżek dla mieszkańców naszej gminy

Gmina Nadarzyn 
w Radiu Niepokalanów

Zapraszamy do słu-
chania audycji w każdy trzeci piątek miesiąca  
o godz. 13.10.  W tym czasie będą prezentować się mię-
dzy innymi jednostki organizacyjne Gminy Nadarzyn.
Strona internetowa rozgłośni: www.radioniepokalanow.pl

Urząd Stanu Cywilnego 
w Nadarzynie - ogłoszenie 

w sprawie nadania medali 
za 50-lecie Pożycia Małżeńskiego 

przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie uprzejmie prosi 
o  zgłaszanie par małżeńskich zameldowanych na pobyt 
stały na terenie gminy Nadarzyn, które w latach 2013 – 
2014 obchodziły lub będą obchodziły Jubileusz 50-lecia 

Pożycia Małżeńskiego.Małżonkowie, którym przypada ten 
Jubileusz proszeni są o złożenie pisemnych wniosków w 

tej sprawie do dnia 31.05.2014 r. 
Osoby, które nie zawierały związku małżeńskiego 

na terenie naszej gminy zobowiązane są do dostarczenia 
skróconego odpisu aktu małżeństwa.

Dokładne informacje w tej sprawie można uzyskać 
w Urzędzie Stanu Cywilnego w Nadarzynie, 
ul. Mszczonowska  nr 24,  pok. 226, (I piętro) 

oraz pod numerem telefonu 22 729 81 85 wew. 130. 
Ponadto prosimy również o zgłaszanie par małżeńskich, które 
obchodzą w tym roku, lub już wcześniej obchodziły Jubileusz 

60-lecia Pożycia Małżeńskiego, 
a którym przyznano już medal za 50-lecie pożycia. 

Iwona Malinowska  - Kierownik USC

Urząd Gminy Nadarzyn prowadzi prace nad projektem 
,,KARTA DLA MIESZKAŃCÓW

 GMINY NADARZYN’’                           
    Inicjatywa ta jest skierowana do osób zarówno zameldo-
wanych, jak i mieszkających bez meldunku, ale  płacących 
podatki w Gminie Nadarzyn. 
     Jeśli ktoś nie płaci tu podatków – a chciałby to zmie-
nić, wystarczy - bez zmiany meldunku - wypełnić formu-
larz ZAP3 (więcej informacji na stronie www.nadarzyn.pl  
w zakładce „Płacę podatki tam gdzie mieszkam”). 

    Dzięki projektowi ,,KARTA DLA MIESZKAŃCÓW 
GMINY NADARZYN’’ będzie można zaproponować  
mieszkańcom wiele atrakcyjnych rabatów. W chwili obec-
nej  Wójt prowadzi rozmowy z  instytucjami oraz  lokalny-
mi firmami na temat formy i wysokości przewidywanych 
rabatów. Planowane są m.in. zniżki z odpłatnej oferty jed-
nostek podległych Gminie oraz zniżki na usługi komunika-
cyjne, a przede wszystkim rabaty w lokalnych zakładach 
usługowych i przedsiębiorstwach znajdujących się na tere-
nie naszej gminy.
    Gmina Nadarzyn jest jedną z nielicznych gmin wiej-
skich, w Polsce, które wprowadzają tego typu, pakiet 
zniżek dla swoich mieszkańców. Jesteśmy również 
jedyną spośród sąsiednich gmin, które będą posiada-
ły kartę mieszkańca (niektóre gminy posiadają tylko 
Kartę Dużych Rodzin).
   Należy dodać, iż projekt ten oprócz udogodnień i nie-
wątpliwych korzyści  dla mieszkańców, ma na celu  także 
wsparcie lokalnego biznesu, gdyż każda firma, która zo-
stanie partnerem akcji i zaoferuje posiadaczom karty rabat 
na swoje usługi oraz towary, będzie mogła liczyć na sku-
teczną promocję swojej działalności. 

UWAGA KONKURS!
W związku z projektem     ,,KARTA    DLA   MIESZKAŃCÓW 
GMINY NADARZYN’’  Wójt Gminy ogłosił konkurs na na-
zwę karty oraz na hasło promujące Gminę Nadarzyn. Obydwa 
te elementy będą wykorzystywane do celów promocji Gminy 
Nadarzyn.
    Zgłoszenia prac konkursowych należy dokonywać 
wyłącznie na Formularzu Zgłoszeniowym, który dostęp-
ny jest w Kancelarii Urzędu Gminy (pok. 100), na stro-
nie internetowej Urzędu Gminy www.nadarzyn.pl oraz na 
oficjalnym koncie Urzędu Gminy Nadarzyn na portalu in-
ternetowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/
pages/Gmina-Nadarzyn/427582457367479. 

Prace konkursowe należy dostarczać 
do 11 kwietnia 2014 r.: 

• drogą elektroniczną poprzez wysłanie wiadomości na 
oficjalne konto Gminy Nadarzyn znajdujące na portalu in-
ternetowym Facebook pod adresem: www.facebook.com/
pages/Gmina Nadarzyn/42758245736749 (do wiadomości 
należy podpiąć wypełniony i podpisany formularz).

drogą elektroniczną: na adres e-mailowy: •	
              karta@nadarzyn.pl wpisując jako temat: „Konkurs”.

zgłoszenia bezpośrednio do Urzędu Gminy  •	
(do Kancelarii)  w kopercie z dopiskiem „Konkurs”. 

Więcej szczegółów na stronie internetowej 
www.nadarzyn.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie! 
Na zwycięzcę czeka nagroda!

Referat Promocji i Rozwoju
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     Na szereg pojawiających się kłamliwych artykułów 
i informacji w lokalnych środkach masowego prze-
kazu Urząd Gminy i placówki mu podległe odpowia-
dały niejednokrotnie. W wielu przypadkach odpo-
wiedzi oraz sprostowania nie zostały opublikowane 
i przedstawione mieszkańcom do dnia dzisiejszego,  
z czego wynika, iż manipulacje informacjami, nierzetel-
ne przedstawianie prawdy i zdyskredytowanie wszyst-
kich podejmowanych przez Urząd Gminy działań było 
celem przekazujących informacje. 
Poniżej przedstawiamy kilka z poruszanych tematów, 
które podawane były (i są często do tej pory) w sposób 
dezinformujący lokalną społeczność.

Odwodnienie Gimnazjum w Nadarzynie
    Odwodnienie Gimnazjum zostało wykonane w 2001 roku, 
co zostało potwierdzone dokumentacją powykonawczą i in-
wentaryzacją geodezyjną przyjętą w tym samym roku przez 
Starostwo w Pruszkowie do powiatowego zasobu geodezyjnego 
 i kartograficznego.
    Odwodnienie zostało wykonane poniżej posadzek podpiwni-
czenia, nie mogło być wykonane poniżej ław fundamentowych 
ze względu na strukturę gruntu podatnego na wypłukiwanie i z 
tego też powodu nie przyjmowało intensywnego spływu wód 
opadowych doprowadzonych z dachu na trawniki przy budyn-
ku, które na skutek spiętrzenia zwierciadła wody powyżej po-
sadzek przedostawały się na zasadzie naczyń połączonych pod 
ławami fundamentowymi  pod budynek. W związku z tym wy-
konano w 2013 roku dodatkowe płytkie odwodnienie przejmu-
jące bezpośrednio wody opadowe z rur spustowych.

Ścieki na budowie kompleksu oświatowego w Ruścu
 Przyczyną wypłynięcia ścieków przez najniżej położo-
ną studzienkę rewizyjną kolektora kanalizacyjnego do 
zagłębienia terenu przy skrzyżowaniu ul. Kasztanowej 
i ul. Osiedlowej było uszkodzenie przepompowni ście-
ków osiedla „Belina”. Urząd Gminy poniósł koszty likwi-
dacji zagrożenia ze względu na brak możliwości wezwa-
nia do natychmiastowej naprawy przepompowni i oczysz-
czenia zalanej gminnej sieci kanalizacyjnej przez „FS 
HOLDING” Lublin S.A. właściciela przepompowni osiedla 
„Belina” jak i WOD-KA-MEL S.A. w upadłości. Na spotka-
nie z Wójtem Gminy został wezwany przedstawiciel „FS 
HOLDING” S.A. Jednocześnie są prowadzone rozmowy 
z Syndykiem WOD-KA-MEL S.A. w celu uregulowania m.in. 
stanu prawnego i zwrotu kosztów poniesionych przez Urząd 
Gminy. Budowa kanalizacji w Ruścu jest zakończona pod 
względem zakresu, ale nie odebrana i nie przekazana  do użytko-
wania z powodu stwierdzonych wad ułożenia rurociągów przez 
wykonawcę, firmę WOD-KA-MEL. Obecnie firma WOD-KA-
MEL została objęta postepowaniem upadłościowym i są pro-
wadzone rozmowy z Syndykiem celem uregulowania kwestii 
formalno-prawnych w zakresie niezbędnych do umożliwienia 
Urzędowi Gminy ogłoszenia przetargu na wybór Wykonawcy 
usunięcia wad przedmiotowej sieci. Ścieki z zagłębienia o wy-
miarach 15m x 2,5m zostały przepompowane do naprawionej 
przepompowni osiedla „Belina”, a do napływającej wody z te-
renu do zagłębienia dodano preparat biologiczny celem wyeli-
minowania zagrożenia.

Barierki i balustrada w OSP Nadarzyn
    Projekt architektoniczno – budowlany zatwierdzony przez 
rzeczoznawcę ds. bezpieczeństwa i higieny pracy nie zawierał 
wymogu zabezpieczenia okien poziomymi rurkami zamonto-
wanymi na zewnątrz okien, ze względu na wysokość parapetów 
ponad posadzką 0,8 m. Dla ujednolicenia bryły budynku podjęto 
decyzję o zainstalowaniu pochwytów stalowych. Zamontowano 
pochwyty ze „stali szlachetnej” niklowej. Niestety w trakcie 
użytkowania wykryto wadę konstrukcyjną stopu. Niezwłocznie 
wezwano wykonawcę (tj. przed artykułem jaki ukazał się  
w lokalnych mediach) do wymiany wadliwych elementów.
    Zdemontowana balustrada w OSP Nadarzyn zosta-
ła zdeponowana w magazynie wykonawcy z powodu 
kradzieży drewna na konstrukcję ciesielską z terenu bu-
dowy, poniweaż mimo, że nie przedstawiała wysokiej 
wartości, to mogła stanowić pokusę wywiezienia jej na 
złom dla potencjalnych „złomiarzy”. Podpisany kontrakt  
z wykonawcą zakładał wykonanie zadania w cenie ryczał-
towej. Cena miała uwzględniać koszt utylizacji materiału z 
rozbiórki. Zważywszy na ten fakt można było zezwolić wy-
konawcy na wykonanie utylizacji konstrukcji stalowej ba-
rierki. Niemniej jednak podjęto decyzję zabezpieczenia jej 
i zdeponowania w magazynie. Sprawa ta została zgłoszo-
na przez mieszkańca Starej Wsi do Prokuratury Rejonowej  
w Pruszkowie, która odmówiła wszczęcia dochodzenia z uwagi, 
iż czynu nie popełniono.

Działka pod świetlicę w Wolicy
    Sprawa przejęcia gruntu w miejscowości Wolica pod świe-
tlicę wiejską prowadzona jest przez Urząd Gminy Nadarzyn 
od roku 2009. Tak powolne tempo prowadzenia tej sprawy 
nie jest zależne od Urzędu Gminy Nadarzyn lecz od Urzędu 
Miasta Warszawy oraz Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy 
gdzie sprawa przeleżała dwa lata. Urząd Gminy Nadarzyn 
robi wszystko aby jak najszybciej doprowadzić sprawę do 
końca i przejąć przedmiotową nieruchomość, która zgodnie  
z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonym Uchwałą Nr XXXVI/636/2005 Rady 
Gminy Nadarzyn z dnia 27 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. 
Nr 152, poz. 4748) przeznaczona jest pod usługi oświaty, to jest 
przedszkole, szkoła, usługi sportu, świetlica. W projekcie zmia-
ny studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania prze-
strzennego Gminy Nadarzyn przedmiotowa działka wskazana jest 
jako teren zabudowy mieszkaniowej i jednorodzinnej i usług ze 
wskazaniem lokalizacji obiektów oświaty, obiektów sportowych  
i świetlic wiejskich. Ponadto nieprawdziwa informacja o tym, iż 
nie ma Miejscowego Planu Zagospodarowania dla tych terenów  
przekazana była z Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy.

Pomnik polsko - azerski
  Głaz upamiętniający wznowienie stosunków dyplomatycz-
nych polsko – azreskich został posadowiony na utwardzonym 
gruncie objętym pozwoleniem na budowę wydanym dla bu-
dowy budynku szkoły i projektem zagospodarowania terenu. 
Głaz nie jest trwale związany z gruntem, a trwale na nim po-
sadowiony co jest istotną różnicą. Zgodnie z art. 3 pkt 3 Prawa 
budowlanego trwałe posadowienie nie jest cechą pozwalajacą 
uznać obiekt za budowlę na trwałe powiązaną z gruntem, co 
w przypadku tego kamienia pamiątkowego nie ma miej-
sca (nie występuje). Obiekt ten posiada, ze względu na masę 
 i wymiary, konstrukcję zapewniającą mu stabilność i trwałość 
posadowienia, aby zapewnić bezpieczeństwo i zabezpieczyć 
przed czynnikami zewnętrznymi mogącymi go zniszczyć 

Takie są fakty
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lub spowodować przesunięcie albo przemieszczenie w inne 
miejsce.
    Główny Urząd Nadzoru Budowlanego potwierdził fakt, iż 
posadowienie głazu nie wymagało nawet zgłoszenia prac, gdyż 
teren przy Gimnazjum w Nadarzynie jako teren prywatny, jest 
zamknięty i monitorowany.

 Wciąż pojawiają się nowe informacje i nowe nierzetelnie 
przedstawiane sprawy, które często wprowadzają 
mieszkańców w błąd. 
  Chcąc znać stan faktyczny, bez nieścisłości i domysłów warto 
każdą informację sprawdzić u źródeł. Zapraszamy na interntowe 
strony gminne: www.bip.nadarzyn.pl; www.nadarzyn.pl oraz na 
gminnego facebooka. 

Żaneta Wójtowicz
Referat Organizacyjny

Panu 
Eugeniuszowi Kucharskiemu
            Radnemu Gminy Nadarzyn 

 

wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Mamy
 

Wójt i Pracownicy Urzędu Gminy Nadarzyn 
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn 

Radni Gminy Nadarzyn 

   Od marca br. niewielkiej zmianie uległ rozkład jazdy au-
tobusu linii Nadarzyn - Pruszków. Korekta dotyczy kursu  
z Pruszkowa (zamiast o godz. 7:52 kurs będzie realizowany o 
7:30) oraz kursu z Nadarzyna (zamiast dotychczasowego kur-
su o 8:15 będzie kurs o 7:55).
Kompleksowy rozkład jazdy łącznie z kursami do Centrum 
Słuchu w Kajetanach oraz Maximus’a, które we własnym za-
kresie organizuje przewoźnik, podajemy na stronie 17 WN. 
Znajduje się on także na stronie www.nadarzyn.pl w zakładce 
Informator.
    W dniu 5 marca br. Wójt Gminy podpisał umowę z PKS 
Grodzisk Mazowiecki na świadczenie usług w zakresie wy-
konywania publicznego transportu zbiorowego osób, na trasie 
Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie - Pruszków PKP. 
Umowa z ubiegłego roku obowiązywała do 28 lutego br. dla-
tego Gmina ogłosiła nowe postępowanie przetargowe. W wy-
znaczonym terminie złożone zostały trzy oferty o rozpiętości 
cenowej brutto od 190 750,72 zł do 202 364,19 zł. Po spraw-
dzeniu ich pod kątem zgodności w zakresie stawianych wymo-
gów w SIWZ (specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
publicznego) oraz w ogłoszeniu, okazało się, że najkorzyst-
niejsza oferta nie spełnia wszystkich wymogów. Wykonawca 
pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów w wyzna-
czonym terminie tego nie uczynił, dlatego jego oferta - na 
podstawie Prawa zamówień publicznych (Pzp) - została od-
rzucona. W takiej sytuacji wybierana jest kolejna najkorzyst-
niejsza ze złożonych ofert. Wszyscy uczestnicy postępowania 
o wyborze zostali powiadomieni, a na stronie internetowej BIP 
Gminy zamieszczono stosowne informacje. Ze względu na to, 
że Wykonawca nie stawiał się do podpisania umowy, z Urzędu 
Gminy wysłane zostało wezwanie. Pomimo to Wykonawca w 
wymaganym terminie nie przystąpił do podpisania umowy i - 
zgodnie z Pzp - dokonano ponownego wyboru oferty. Firma 
PKS Grodzisk Mazowiecki zaoferowała świadczenie usługi 
za cenę wskazaną w złożonej ofercie, tj. 202.364,19 zł. 
    Linia uruchomiona została w 2012 r. i od tego momentu 

cieszy się dużym powodzeniem wśród mieszkańców ze 
względu na zapewnienie połączenia Nadarzyna z Pruszkowem 
i ułatwienie dostępu do wielu urzędów, instytucji oraz 
placówek oświatowych. Od trzech lat na tej linii obowiązują 
niezmieniane ceny biletów, tj. 2 zł bilet normalny oraz 1 zł 
bilet ulgowy (obowiązujące ulgi i zwolnienia opublikujemy  
w kwietniowym numerze WN ).
     W pierwszym roku funkcjonowania linii Nadarzyn-
Pruszków (czyli od marca 2012 do lutego 2013 r.) z budżetu 
gminy przeznaczono na ten cel niemal 160 000,00 zł. 
Autobus początkowo realizował tylko kursy do Pruszkowa 
(10 dziennie), jednak po tym, jak PKS Grodzisk Mazowiecki 
zlikwidował organizowane przez siebie połączenia PKS  
z Walendowa do Pruszkowa, uruchomiono również dwa kursy 
dla mieszkańców ul. Błońskiej, którzy z dnia na dzień pozbawieni 
zostali możliwości dojazdu do Nadarzyna czy Pruszkowa 
(w tym czasie przewoźnik dodatkowo we własnym zakresie 
zorganizował również połączenie do Maximus’a). Natomiast 
w stosunku do Walendowa przewoźnik pozostawił (jednak na 
swoich warunkach) ograniczoną liczbę kursów. Cztery kursy 
do Walendowa mogły być uwzględnione dopiero w przetargu 
na drugi rok funkcjonowania linii Nadarzyn – Pruszków. 
Rozszerzona w ten sposób linia w okresie marzec 2013 – luty 
2014 kosztowała 230 381,54 zł. Ustalone zostały również 
dodatkowo zwolnienia z opłat za bilety dla dzieci i młodzieży  
z Walendowa dojeżdżających do SP Nadarzyn, Przedszkola oraz 
Gimnazjum w Nadarzynie, dzięki czemu za pośrednictwem tej 
linii Gmina realizuje również obowiązek dowozu dzieci do 
szkół.
    Tegoroczna umowa, ze względów organizacyjnych 
obowiązuje do końca grudnia 2014 r., kolejny przetarg będzie 
obejmował już następny rok budżetowy. Linia od tego roku 
opiera się na 11 kursach dziennie do Pruszkowa (dodatkowy kurs 
uruchomiono ze względu na problem przeładowanego kursu  
o 7:30) 2. kursach  na ul. Błońską oraz 4. kursach do Walendowa.  
We własnym zakresie przewoźnik organizuje też połączenie 
do Maximus’a i Centrum Słuchu w Kajetanach.

Edyta Gawrońska 
Sekretarz Gminy Nadarzyn 

Linia autobusowa 
Nadarzyn - Pruszków
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Z zebrań sołeckich....

Rozalin
Nowa strona internetowa

    Stwierdziliśmy, że era ogłoszeń na słupach, czy tabli-
cach informacyjnych już minęła. Dlatego najwyższy czas 
zainwestować swoje siły w bardziej nowoczesną formę 
komunikacji z mieszkańcami. Stąd wziął się pomysł na 
rewitalizację strony internetowej Rozalina. Cel był taki, 
żeby wszyscy mieszkańcy wsi mieli na bieżąco dostęp do 
informacji, które bezpośrednio ich dotyczą i codziennie mo-
gli sprawdzić co się dzieje w ich najbliższym otoczeniu. Na 
stronie oprócz kilku podstawowych informacji o Rozalinie i 
Sołectwie poruszamy istotne sprawy, które są dla nas waż-
ne. Pisaliśmy o problematycznych dla nas awariach prądu, 
o poprawie nawierzchni i bezpieczeństwa na drogach, o in-
westycjach w naszej wsi, opisaliśmy szczegółowo szlaki tu-
rystyczne Rozalina i okolic i zapraszamy na wydarzenia kul-
turalne oraz zajęcia dodatkowe dla dzieci i dorosłych, które 
odbywają się regularnie w naszej świetlicy.
    Strona www.rozalin.net.pl ma przede wszystkim charak-
ter informacyjny, ma promować Rozalin i jest z założenia 
niekomercyjna. Mieszkańcy mogą nieodpłatnie zamieszczać 
informacje, reklamy, ogłoszenia. Wszyscy zainteresowa-
ni  mogą też zapisać się na newsletter na stronie i jako pierw-
si otrzymywać wszystkie aktualności, do czego oczywiście 
zachęcamy. Zapraszamy do odwiedzenia i mamy nadzieje, 
że spodoba się Państwu ta nowa „dobra strona Rozalina”. 

Agnieszka Palmowska - Sołtys Rozalina

   Spotkania sołeckie w poszczególnych miejscowościach 
Gminy Nadarzyn odbywają się co jakiś czas,  
w ustalanych przez Sołtysów i Rady Sołeckie terminach. 
Każde z nich daje możliwość bezpośredniego spotkania z 
mieszkańcami  i zapoznania się z ich najpilniejszymi potrzebami.  
Mieszkańcy z kolei mają możliwość uzyskania informacji 
od Wójta Gminy, czy też innych obecnych przedstawicieli 
samorządu na temat ważnych spraw lokalnych.
    Podczas spotkań omawiane są bieżące sprawy i problemy 
najistotniejsze dla mieszkańców poszczególnych miejscowości. 
Organizowane są także spotkania tematyczne tzn. dotyczące 
wybranej, najpilniejszej sprawy.

    Tak było np. w marcu 2014 r. kiedy to zainteresowani 
mieszkańcy Woli Krakowiańskiej oraz Rozalina 
spotkali się w sprawie nowej linii energetycznej z Dyrekcją 
PGE Dystrybucja SA w Konstancinie - Jeziornej. Inicjatorami 
tych spotkań były władze samorządowe Gminy Nadarzyn. 
Dyskutowano o modernizacji obecnie istniejącej linii 
energetycznej 15kV (linia średniego napięcia - SN), która 
polegać ma m.in. na przebudowie linii napowietrznej na 
linię kablową (kable ziemne) oraz budowie Rozdzielczego 
Punktu Zasilającego w Kajetanach. Obecnie prace są na etapie 
projektowania i uzyskiwania niezbędnej zgody właścicieli 
poszczególnych terenów.
    Projektowana linia usprawnić ma dopływ energii elektrycznej. 
Zamiast transformatorów staną stacje kontenerowe, a 
planowana tam technologia kablowa, w razie awarii skrócić 
ma czas jej zlikwidowania.
 

    Natomiast w dniu 21 marca 2014 r. w świetlicy w 
Urzucie odbyło się spotkanie mieszkańców sołectwa 
Urzut - Kostowiec. Rozpoczęło się ono sprawozdaniem 
sołtysa - Grzegorza Zalewskiego na temat wykonanych w 
roku ubiegłym inwestycji. 
   W 2013 roku m.in. wyremontowano dach kostowieckiej 
Szkoły Podstawowej, zbudowany został nowy plac zabaw 
przy szkole, przejęto sale lekcyjne w budynku szkolnym 
od Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi, 
przygotowana została dokumentacja projektowa sali 
gimnastycznej i elewacji, obecnie oczekiwane jest pozwolenie 
na budowę.
   Podsumowano remonty dróg - uzupełnianie tłuczniem. 
Sołectwo Urzut Kotowiec dostało na wykonanie tego 
zadania 270 ton tłucznia kwarcytowego i 180 ton tłucznia 
betonowego.
    Poruszono także kwestię budowy kanalizacji. W 2013 r. 
uzyskano bowiem pozwolenie na rozbudowę oczyszczalni 
ścieków i pozwolenie na budowę w ramach I etapu, w  
którym powstaną kolejne odcinki kanalizacji m.in. w Urzucie.  
Rozpoczęcie prac uzależnione jest od środków finansowych, o 
które Gmina ubiega się z funduszy zewnętrznych.
    Na spotkaniu dyskutowano także o rozbudowie i 
modernizacji miejscowej świetlicy. Urząd Gminy otrzymał 
już pozwolenie na wymianę ogrzewania z elektrycznego na 
gazowe, do wymiany jest klatka schodowa, sanitarny węzeł 
oraz całe poddasze. Finansowanie remontu świetlicy zostało 
wpisane do wieloletniego systemu finansowego jednak prace 
mogą się zacząć po ogłoszeniu i rozstrzygnięciu przetargu. 
Wójt poinformował, że dołoży wszelkich starań,  aby Wigilia 
2015 odbyła się już w zmodernizowanym budynku.

Poruszono także temat budowy oświetlenia ulicznego. 
W kolejnych etapach powstanie ono na ul. Ekologicznej. 
    Władze samorządowe przedstawiły rozwiązanie głównego 
problemu tego sołectwa  -  przerw w dostawach wody.  Zostanie 
zmodernizowany odcinek wodociągu o długości około 1km co 
ma zwiększyć ciśnienie i przepływ wody. Przewidziana jest 
również modernizacja stacji uzdatniania wody w Bielinach.
    Podano także termin kolejnej akcji organizowanej przez 
Sołtysa, Radę Sołecką i mieszkańców - wspólnych porządków 
na terenie sołectwa pod nazwą Sprzątanie Świata - które bę-
dzie miało miejsce w dniu 5 kwietnia 2014 roku.
  

red.

Szanowni Państwo, 
Zapraszamy do udziału w II Konkursie Piosenki 

Przedszkolnej, który odbędzie się w Nadarzynie 
-  24 kwietnia 2014 r.  

Konkurs organizowany jest przez Fundację Kultury 
Informatycznej, Przedszkole Niepubliczne Jupik.

Patronat nad konkursem objęli 
Pani Elżbieta Smolińska – Starosta Pruszkowski 
oraz Pan Janusz Grzyb – Wójt Gminy Nadarzyn.

Regulamin Konkursu i karta zgłoszeniowa znajduje się na stronie 
www.jupikprzedszkole.pl. O zakwalifikowaniu do konkursu decy-
duje kolejność zgłoszeń z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc.

  

                          Z wyrazami szacunku, Stanisława Ossowska
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 Gimnazjum w Nadarzynie  
Co się dzieje w naszych szkołach, przedszkolach...

„NON OMNIS MORIAR”  
- Rzecz o Karolu 

Łoniewskim

   Dnia 28 lutego 2014 roku w auli Gimnazjum im. bł. Jana 
Pawła II odbyła się uroczystość poświęcona Żołnierzowi 
Wyklętemu - Karolowi Łoniewskiemu.  
KAROL  ŁONIEWSKI - urodzony w Nadarzynie 
04.11.1925 r. był harcerzem, instruktorem Szarych 
Szeregów, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, żołnie-
rzem WiNu.  Odznaczony za zasługi Krzyżem Walecznych. 
Aresztowany przez UB w 1948 r. i w tym samym roku ska-
zany na karę śmierci, pozbawienie praw publicznych, oby-
watelskich i honorowych.  Wyrok wykonano 24 września 
1948 roku. Karol Łoniewski miał wtedy niespełna 23 lata. 
Scenariusz o bohaterze (na podstawie listów, wspomnień, 
dokumentów) napisała Weronika Rec - córka nauczycielki 
języka polskiego i historii w naszym gimnazjum, która była 
jednocześnie reżyserem i patronem całego przedsięwzię-
cia. 

   Po raz drugi nadarzyńscy gimnazjaliści wystawili to 
niezwykłe przedstawienie w dniu 15 marca 2014 roku.  
  Tego dnia na spektaklu obecna był także najbliższa rodzina 
głównego bohatera Karola Łoniewskiego, w tym siostra  
Grażyna Kotońska; przedstawiciel kombatantów mjr 
Henryk Filipski, Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb oraz 
mieszkańcy.  
 Spektakl ten 
został wyróż-
niony poprzez 
umieszczenie 
go jako jed-
nego z punk-
tów spotkania 
organizowa-
nego  dniu 29 
marca 2014 
roku przez 
p r u s z k o w -
skie Muzeum 
Dulag ku czci 
Ż o ł n i e r z y 
Wyklętych.

Scenariusz ukazywał najważniejsze momenty życia i dzia-
łalności Karola Łoniewskiego, pokazywał jego odwagę, nie-
złomność, wierność wyznawanym zasadom. Przedstawiał 
również jego młodzieńcze marzenia i dylematy, które są 
przecież bliskie wszystkim młodym ludziom, niezależnie 
od czasów w jakich żyją. Młodzież naszego gimnazjum za-
grała wspaniale, ze zrozumieniem uczuć, realiów i ducha 
tamtych czasów.
     Na premierę spektaklu przybyli m. in. kombatanci, człon-
kowie Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, żyjący człon-
kowie rodziny Karola Łoniewskiego, absolwenci i obecni 
uczniowie naszego gimnazjum. 

Katarzyna Onyszk, Małgorzata Rec, Marek Żwirski
 Nauczyciele Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II

Fragmenty przedstawienia oraz opinie publiczności na 
jego temat: www.itv.nadarzyn.pl 

Wspólne zdjęcie, po przedstawieniu w dniu 15 marca - p. Grażyna Kotońska (siostra Karola Łoniewskiego, 6. od prawej). 
Następnie kolejno od lewej Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn, Zbigniew Reluga Dyrektor Gimnazjum oraz Nauczyciele 
dzięki którym spektakl powstał, autorka scenariusza i aktorzy.

W postać Karola Łoniewskiego wcielił się Radosław Sieczka 
uczeń klasy II e - na fot. pierwszy z prawej.

Podziękowania do uczniów oraz 
nauczycieli za podjęcie tej inicjatywy 
skierował Wójt Gminy Janusz Grzyb  

(drugi z prawej).
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Konkurs na pocztówkę
    W dniu 21 marca 2014 roku Wójt Gminy Nadarzyn Janusz 
Grzyb wręczył nagrody rzeczowe wyróżnionym w kon-
kursie na Projekt Pocztówki:„Pozdrowienia z Nadarzyna” 
uczniom Szkoły Podstawowej w Ruścu: Adzie Hop, 
Weronice Gajlewicz i Kacprowi Kacperskiemu. Czwartą 
wyróżnioną osobą jest Julia Jurek z Wolicy.

     Do zorganizowanego przez Urząd Gminy Nadarzyn, 
Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz Bibliotekę Publiczną 
Gminy Nadarzyn z okazji obchodów 560-lecia nadania 
praw miejskich konkursu zgłoszono 46 prac. Jury postano-
wiło nie przyznać głównej nagrody. Przyznano natomiast  
4 równorzędne wyróżnienia.                                          red.

 SP Rusiec
 Sukces uczniów podczas 
Dnia Języka Ojczystego 

      15 marca 2014 roku uczniowie Szkoły Podstawowej  
w Nadarzynie wzięli udział w uroczystych obchodach Dnia 
Języka Ojczystego zorganizowanych przez Gimnazjum 
im. Prymasa Tysiąclecia w Raszynie. Pod kierunkiem na-
uczyciela języka polskiego – Anny Kubik dzieci napisały 
pomysłowe i niezwykle interesujące opowiadania, wyko-
nały piękne ilustracje do swoich ulubionych książek, przy-
gotowały kunsztowne przemówienia i zdobyły rozległą 
wiedzę o epice oraz twórczości Henryka Sienkiewicza.
Niebywały talent oraz ogromne zaangażowanie naszych 
uczniów wzbudziły uznanie jury, co znalazło odzwiercie-
dlenie w przyznanych nagrodach. W konkursie plastycz-
nym I miejsce zajęła Joanna Miszczuk, II miejsce zdo-
była Karolina Skura, a wyróżnienia otrzymali Julia Lis 
i Piotr Boniecki. Zmagania w konkursie oratorskim wy-
grała Karolina Skura, która swoją piękną wymową oraz 
profesjonalnym ujęciem tematu zachwyciła jury oraz zgro-
madzoną publiczność. W konkursie wiedzy o epice nasze 
uczennice zdobyły: I miejsce – Karolina Skura, II miej-
sce – Joanna Miszczuk, III miejsce – Wiktoria Kunicka, 
wyróżnienie – Karolina Bąk. Natomiast w konkursie po-
etyckim wyróżnienia otrzymali Patrycja Wojtczyk, Piotr 
Boniecki i Olga Zacharjasiewicz – przygotowywana przez 
p. Marzenę Nowicką – Prusakiewicz.

     Podczas uroczystości uczniowie spotkali się z miłym 
przyjęciem ze strony organizatorów, którzy zadbali o wspa-
niałą atmosferę, cenne nagrody dla zwycięzców oraz słodki 
poczęstunek dla wszystkich uczestników.

Anna Kubik - Nauczyciel SP Nadarzyn

Sukces w Konkursie 
Ministra Edukacji Narodowej 

    W dniu 12 marca 2014 roku w Warszawie, w Łazienkach 
Królewskich w Starej Pomarańczarni, odbyła się Wojewódzka 
Gala Konkursu na poziomie regionalnym pod nazwą „Mam 6 lat 
i jestem aktywny”. Celem III edycji konkursu jest promowanie  
i upowszechnianie najciekawszych inicjatyw podejmowanych 
w celu zapewnienia dzieciom sześcioletnim przyjaznej adaptacji 
do edukacji szkolnej oraz promowanie aktywnego stylu życia, 
bezpieczeństwa i zdrowia wśród najmłodszych. 

Gminę Nadarzyn  
w kategorii 
„Uczeń” reprezen-
towała Amanda 
C h r o s t e k , 
uczennica kl. 
III c, ze Szkoły 
P o d s t a w o w e j  
w Ruścu. Spośród 
317 uczestni-
ków konkursu 
wyłoniono troje 
laureatów eta-
pu regionalnego,  
a ponadto Amanda 
Chrostek jako je-
dyna uczestniczka 

konkursu otrzymała wyróżnienie za pracę plastyczną  pt. „Stacja 
Rusiec”.     

Szczegóły:www.kuratorium.waw.pl
Agnieszka Sobczyńska - Nauczyciel SP Rusiec

 SP Nadarzyn

Eliminacje powiatowe 
37. Konkursu Recytatorskiego 

„Warszawska Syrenka” 
14 marca 2014 roku w Miejskim Ośrodku Kultury 

w Pruszkowie odbyły się eliminacje powiatowe 37. 
Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”. Szkołę 
Podstawową w Nadarzynie w konkursowych zmaganiach 
reprezentowały uczennice: Maja Kobacka i Oliwia Myzia 
w I kategorii wiekowej oraz Karolina Skura w II kategorii 
wiekowej. Z ogromną przyjemnością informujemy, że 
wśród nagrodzonych uczestników znalazła się Karolina 
Skura, która zaprezentowała fragment powieści Lucy Maud 
Montgomery „Ania z Zielonego Wzgórza”. Uczennica 
wykazała się niezwykle interesującą interpretacją utworu 
i wzorową dykcją. Zgodnie z werdyktem jury pokonała 
swoimi umiejętnościami recytatorskimi 20 uczniów  
z powiatu pruszkowskiego i zajęła zaszczytne II miejsce.

Anna Kubik - Nauczyciel SP Nadarzyn

Od lewej: Karol Semik - Mazowiecki Kurator 
Oświaty, Barbara Swatowska - Herczyk  
Dyrektor SP Rusiec, Maria Jaworska - 
Inspektor Oświaty, Amanda Chrostek, 
Agnieszka Sobczyńska nauczycielka SP Rusiec

Wójt Janusz Grzyb wraz z wyróżnionymi uczniami z Ruśca.
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Adopcja na odległość
    W marcu Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II  z inicjatywy 
Samorządu Uczniowskiego przystąpiło do programu 
„Adopcja na odległość”. Celem programu jest pomoc  
w kształceniu ubogich dzieci i młodzieży. Wspierana przez 
nas placówka znajduje się w Demokratycznej Republice 
Konga, gdzie pracuje polski salezjanin ks. Piotr Paziński. 

Samorząd Uczniowski zobowiązał się do przeprowadzania 
w naszej szkole różnych akcji charytatywnych, a zebrane 
pieniądze będzie przekazywał na edukację- alfabetyzację, 
dożywianie, przybory toaletowe oraz odzież dla dzieci i 
młodzieży z terenów podległych salezjańskiej misji pod 
wezwaniem św. Dominika Savio.

Joanna Lis – opiekun Samorządu Uczniowskiego
Gimnazjum im. bł Jana Pawła II w Nadarzynie 

100 lat życia
Pani Bronisławy Misztak

    Jubileusz 100 - lecia to rzadka uroczystość, więc z tym 
większą przyjemnością w dniu 14 lutego odwiedziłyśmy 
szanowną Jubilatkę Panią Bronisławę Misztak - wieloletnią 
nauczycielkę naszej szkoły. 
Serdeczne życzenia 200 lat życia złożyły: Maria Jaworska 
- inspektor ds. oświaty, reprezentująca wójta gminy Nada-
rzyn, Izabela Bogusiewicz – dyrektor Szkoły Podstawowej 
w Nadarzynie, Sylwia Kryszczuk – wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej w Nadarzynie. Jubilatka została obdarowana 
pamiątkową paterą, kryształowym sercem, nagrodą pie-
niężną i bukietami kwiatów. Uroczyście odczytano list gra-
tulacyjny od wójta gminy Nadarzyn oraz życzenia od rady 
pedagogicznej Szkoły Podstawowej w Nadarzynie. 

    Pani Bronisława przyjęła nas z ogromną radością  
i w dobrym zdrowiu. Urzekło nas jej wyjątkowe poczucie 
humoru i wspaniała pamięć. Ze wzruszeniem słuchałyśmy 
recytowanych fragmentów wierszy księdza Twardowskie-
go i wieszcza Słowackiego. Zainteresowały nas też wspo-
mnienia  o życiu na Kresach Wschodnich, o nauce w semi-
narium nauczycielskim, a także opowieści  o wydarzeniach 
związanych z wojenną repatriacją.  Dzieciństwo, młodość  
i wojnę Pani Bronisława spędziła na terenach wschodnich 
w okolicach Lwowa. Po wojnie w wyniku repatriacji znala-
zła się w Nadarzynie. W szkole podstawowej uczyła języka 
rosyjskiego, pracując do emerytury. 
Wizyta u Szanownej Jubilatki natchnęła nas wiarą w siebie  
i chyba to prawda, że dobry humor i pozytywne nastawienie 
do świata to recepta na długowieczność. 

 I tak trzymać Pani Bronisławo!
         Życzymy Pani następ-

nych stu lat życia.
 

Izabela Bogusiewicz 
- Dyrektor SP Nadarzyn 

 W dniu 18 marca br. do redakcji przyszedł list z podzię-
kowaniami od Pani Bronisławy. Jego treść na prośbę Pani 
Bronisławy zamieszczamy poniżej:

„Składam serdeczne podziękowania Panu Januszowi 
Grzybowi -  Wójtowi Gminy Nadarzyn i Pani Danucie 
Wacławiak - Przewodniczącej Rady Gminy oraz Panii 
Marii Jaworskiej - Inspektor ds. Oświaty za pamięć 
, gratulacje i wpsaniałe upominki z okazji 100.rocz-
nicy moich urodzin. Serdecznie dziekuję Pani Izabeli 
Bogusiewicz - Dyrektor i Pani Sylwii Kryszczuk - 
Wicedyrektor Szkoły Podstawowej w Nadarzynie 
oraz Radzie Pedagogicznej i Pracownikom Szkoły za 
życzenia oraz piękne, wzruszające dowody pamięci  
w 100 rocznicę moich urodzin.

Wdzięczna Jubilatka Bronisława Misztak z córką”

 Gimnazjum w Nadarzynie  

Szacowna Jubliatka Pani Bronisława Misztak wraz z Marią 
Jaworską - Inspektor Oświaty (po lewej) oraz Izabelą Bo-
gusiewicz - Dyrektor SP Nadarzyn (po prawej).
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AStudent Politechniki Warszawskiej udzieli tanio 
korepetycji z matematyki i fizyki. Tel. 503 790 338
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Tanio sprzedam komplet wypoczynkowy, okna piw-
niczno -garażowe, przedłużacze trójfazowe, 

21. calowy telewizor Tel. 511 505 265

Pani, 54 lata, z wieloletnim doświadczeniem w opie-
ce nad dziećmi, pogodna, uczciwa i punktualna, po-

dejmie pracę jako niania. Tel. 782 654 358 

    Na zaproszenie organizatorów największego w Azji 
Międzynarodowego Festiwalu Kultury Światowej do Wietnamu, 
do miejscowości Hue w dniach 9-20 kwietnia 2014 r. wyjeżdża 
jako reprezentant Polski orkiestra OSP Nadarzyn.
    Na festiwal, który cieszy się ogromną renomą w świecie mie-
liśmy zaproszenie już 2 lata temu, jednak z uwagi na brak środ-
ków finansowych musieliśmy wówczas odmówić. W tym roku 
całkowite koszty pobytu na festiwalu zapewniają nam organi-
zatorzy. Nasz wkład finansowy to koszty przelotu. Od ponad 2 
lat gromadziliśmy fundusze na ten cel często grając koncerty, za 
które na nasze konto wpływały środki finansowe. Ponadto część 
środków pochodzi z budżetu, jakim dysponuje orkiestra na bie-
żącą działalność. Mimo wszystko brakowało nam jeszcze około 
1/3 środków, aby zrealizować to artystyczne przedsięwzięcie. 
Oszacowaliśmy, że musimy jeszcze dołożyć z „własnej kiesze-
ni” po 1 tys. Zgromadzone  w ten sposób pieniądze zostały prze-
znaczone na zakup biletów.

    Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że takie wyjazdy budzą 
wiele emocji i zapytań o celowość tego typu przedsięwzięć ar-
tystycznych. Zapewniam jednak, że wiele orkiestr amatorskich 
z całej polski bierze udział w festiwalach europejskich a także 
światowych. Jako przykład podam, że orkiestra młodzieżo-
wa z Radomia koncertowała w Hong - Kongu, orkiestra OSP 
Wyszków w Nowym Yorku, a orkiestra z Koła w Australii.    
    W okresie powszechnej globalizacji także artystycznej jest to 
niezbędny element aby dalej  rozwijać się muzycznie, próbować 
„konfrontacji” z innymi, także zagranicznymi zespołami. Jest to 
po prostu naturalna kolej rzeczy. 
    Wydatki na kulturę, sport budzą emocje, ponieważ nie ma wy-
miernych efektów z wydatkowania tych pieniędzy. Jasną rzeczą 
jest, że osiągnięcia sportowe czy muzyczne, kulturalne nie przy-

Orkiestra OSP Nadarzyn czyniają się bezpośrednio do rozwoju gospodarczego, powsta-
wania nowych inwestycji. Nie postają nowe fabryki, nowe miej-
sca pracy. Ma to jednak inny, ponadczasowy wymiar medialno 
- promocyjny, wizerunkowy będący wykładnią nowoczesnego, 
otwartego na wszystkie dziedziny życia społeczeństwa. Obraz 
ten jest bardzo istotnym elementem pozytywnego postrzegania 
przez zewnętrzne czynniki opiniotwórcze. Mamy to szczęście, 
że jesteśmy integralną częścią społeczeństwa, które żywotnie 
zainteresowane jest tym aby orkiestra, która tą społeczność re-
prezentuje była dla nich powodem do dumy. 
    Chciałbym podkreślić, że obecnie jesteśmy mistrzami Polski 
na ponad 800 orkiestr amatorskich we wszystkich konkuren-
cjach (koncert, przemarsz, musztra paradna). Jesteśmy zapra-
szani na bardzo prestiżowe koncerty na terenie całego kraju, 
nagraliśmy nową 4  płytę CD. Wielokrotnie byliśmy zapraszani 
do programów telewizyjnych, gdzie doskonale mogliśmy pro-
mować Gminę Nadarzyn. Wszystkie te osiągnięcia nie byłyby 
możliwe bez wsparcia ze strony władz Gminy Nadarzyn, wiel-
kiej przychylności Rady Gminy Nadarzyn. My ze swej strony 

bardzo ciężką pracą  
i ogromnym zaangażo-
waniem robimy wszyst-
ko, aby godnie reprezen-
tować społecznośc lo-
kalną gminy Nadarzyn, 
której bardzo wiele 
zawdzięczamy – możli-
wość funkcjonowania na 
tak wysokim poziomie.

Planujemy w tym 
roku cykl koncer-
tów plenerowych 
dla Mieszkanców 

Gminy. 
Koncerty odbywać się będą  

w jedną z niedziel każdego letniego miesiąca 
na placu Poniatowskiego w Nadarzynie. 

    Mają to być koncerty parkowe wzorem tych 
organizowanych  w Łazienkach Królewskich. 

Cykl rozpocznie koncert w dniu 4 maja o godz. 13.00.
Szczegóły dotyczące kolejnych terminów będą na bie-
żąco umieszczane na stronach Gminy Nadarzyn. 

Już dziś serdecznie zapraszamy!!!
                                Z wyrazami szacunku i z podziękowaniem 

                                          Muzycy orkiestry oraz  
Mirosław Chilmanowicz - kapelmistrz orkiestry 

OSP Nadarzyn

Księgowość i doradztwo dla firm z dojazdem do 
klienta. Tel. 501 103 570
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Przyjmę do pracy w ochronie osoby 
z okolic Nadarzyna. Tel. 22 665 32 13
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Podczas jednego z koncertów w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury
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Nadarzyńskie
kryminałki

 asp. szt. Witold Gołyński
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie

Straż Gminna 
w Nadarzynie 

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

     strazgminna@nadarzyn.pl

•  W dniu 17 lutego 2014 r. około 
godz. 14.40 do Komendy Powiatowej 
Policji  w Pruszkowie, zadzwonił 
11-letni Kasjan K. z Dąbrowy 

Górniczej, który poprosił o pomoc. Chłopiec oświadczył, iż został 
pozostawiony bez opieki przez ojca, od którego otrzymał 100 zł. 
i polecenie aby sam udał się do miejsca zamieszkania. Chłopca 
odnaleźli policjanci z Nadarzyna. Z ustaleń poczynionych 
przez policjantów wynikało, iż małoletni został zabrany przez 
ojca na ferie do Nadarzyna i w tym dniu miał być przez niego 
odwieziony do matki. Około godz. 10.30 dotarł on z ojcem na pl. 
Poniatowskiego w Nadarzynie i tu pozostawiony z pieniędzmi 
w ręku na przystanku autobusowym. Chłopiec przez prawie 
cztery godziny czekał bezskutecznie na powrót ojca, a następnie 
wykonał połączenie na numer alarmowy. Po zaopiekowaniu 
się chłopcem, policjanci rozpoczęli poszukiwania jego ojca. Po 
godzinie 15.00 mężczyzna został zlokalizowany i doprowadzony 
do komisariatu, gdzie jak się okazało podczas przeprowadzonego 
badania miał on zawartość 3,5 promila alkoholu w wydychanym 
powietrzu. Remigiuszowi K. po zatrzymaniu i wytrzeźwieniu 
przedstawiono zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na 
narażeniu syna na niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowia, poprzez jego porzucenie wbrew 
obowiązkowi opieki i troszczenia się o małoletniego poniżej 
15 roku życia. Prokuratura Rejonowa w Pruszkowie wobec 
podejrzanego zastosowała środek zapobiegawczy w postaci 
oddania pod dozór Policji. 
•  W lutym 2014 r. policjanci z Nadarzyna, dokonali zatrzymania  
w sumie trzech mężczyzn (wszyscy to mieszkańcy Gminy 
Nadarzyn), którzy posiadali przy sobie środki odurzające 
w postaci haszyszu o wadze prawie 1 grama i marihuany  
o wadze ponad 2 gram. Należy w tym miejscu przypomnieć, 
iż obowiązująca w Polsce ustawa o przeciwdziałaniu 
narkomanii, przewiduję sankcje karne za posiadanie 
jakiekolwiek ilości środków odurzających lub substancji 
psychotropowych. Tak też zatrzymanym mężczyznom 
zostały przedstawione zarzuty, do których przyznali się  
i dobrowolnie poddali karze uzgodnionej z Prokuratorem.
•  W dniu 8 lutego 2014 r. policjanci z Komisariatu Policji  
w Nadarzynie, dokonali kolejnego już zatrzymania osoby, 
która próbowała wręczyć funkcjonariuszom publicznym 
korzyść majątkową w zamian za odstąpienie od wykonania 
prawnej czynności służbowej. Zatrzymany tym razem to 
Ireneusz K., który chcąc uniknąć ukarania mandatem karnym 
za popełnione wykroczenie drogowe i skłonić funkcjonariuszy 
do naruszenia prawa, wręczył policjantom – kładąc jednemu 
z nich na kolanach – banknot o nominale 100 zł. W związku 
z popełnionym przestępstwem korupcyjnym mężczyzna ten 
został zatrzymany i doprowadzony przed oblicze Prokuratora. 
Za swój czyn odpowie przez Sądem, gdzie grozi mu kara 
pozbawienia wolności od roku do 10 lat.  
•  W lutym 2014 r. policjanci z Nadarzyna dokonali również 
zatrzymania trzech sprawców kradzieży mienia o wartości 500 
zł. i usiłowania kradzieży mienia o wartości 2.500 zł., a także 
mieszkańca Ruśca Patryka K., który po dwukrotnym zatrzyma-
niu przez policjantów w związku ze złamaniem sądowego za-
kazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, dodatkowo znie-

ważył interweniujących funkcjonariuszy słowami uznawanymi 
powszechnie za obelżywe oraz dwóch nietrzeźwych kierujących 
i dwie osoby w związku realizacją nakazu doprowadzenia do 
Zakładu Karnego.    
Policjanci Komisariatu Policji w Nadarzynie poszuku-
ją sprawców kilku dotąd nie wyjaśnionych przestępstw 
kryminalnych, do których doszło na terenie naszej gminy  
w lutym 2014 r. i tak:
- w nocy z 4 na 5 lutego 2014 r. w Wolicy dokonano uszkodzenia 
budynku Przedszkola Publicznego,
- w dniu 21 lutego 2014 r. w Kajetanach przy ul. Rosy, nieznany 
sprawca dokonał z niezamkniętego pomieszczenia mieszkalne-
go, kradzieży laptopa marki Toshiba Satellite,
- w nocy z 24 na 25 lutego 2014 r. z niezamkniętego pomiesz-
czenia na posesji w Parolach, został skradziony wraz z towarem  
w postaci warzyw i owoców, samochód marki Lublin,
- w 26 lutego 2014 r. w Wolicy – na terenie stacji paliw Shell, 
dwóch nieznany nikomu mężczyzn, dokonało kradzieży z wła-
maniem po uprzednim wybiciu szyby, do samochodu marki Opel 
Vivaro, w którym nocowało małżeństwo z Białorusi. Sprawcy 
skradli zaskoczonemu mężczyźnie i kobiecie torebkę z zawarto-
ścią dużej sumy pieniędzy oraz różnego rodzaju dokumentów.  
 
Wszystkim, którzy znajdują się w posiadaniu informacji mo-
gących przyczynić się do wykrycia opisanych przestępstw,  
a zdecydują się na ich przekazanie, gwarantujemy pełną 
anonimowość. Informacje dotyczące opisanych zdarzeń oraz 
niepokojące sygnały związane z Państwa bezpieczeństwem, 
proszę zgłaszać bezpośrednio do Dyżurnego Komisariatu 
Policji w Nadarzynie, pod nr tel. 22 729 81 77.

Kalendarzowa wiosna juz się zaczęła więc wielu  
z nas porządkuje przed domem, czy też na działce. Zaczynamy 
pielęgnować trawniki, ale musimy pamiętać, że w myśl 
obowiązujących przepisów zarządcy nieruchomości są 
zobowiązani również do zadbania o tereny zielone oraz chodniki 
i drogi dojazdowe do swoich posesji, jeśli stanowią one jej 
część. Wymienione obowiązki wynikają m. in. z Uchwały Nr 
XXVII/293/2012 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 
2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku 
w gminie Nadarzyn.

Należy pamiętać również, że zabronione jest wypalanie 
trawników, czy nieużytków. Takie zachowanie może spowodować 
odpowiedzialność za wykroczenie, jak też poniesienie kosztów 
w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej. Musimy wiedzieć, że 
jeśli straż gminna, czy pożarna zostanie powiadomiona o paleniu 
ogniska, to należy liczyć się z konsekwencjami takiego działania. 
Jeśli nasze „ognisko” spowoduje pożar i zagrożenie dla ludzi  
i środowiska, na pewno ukarani zostaniemy mandatem w kwocie 
500 zł, a w skrajnych przypadkach sprawa zostanie skierowana 
do sądu. Osoba, której wyjątkowo uprzykrzane będzie życie, 
może też – powołując się na Kodeks cywilny – skierować 
sprawę do sądu.



 3(179) marzec 2014 Wiadomości Nadarzyńskie  21

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:

  Arkadiusz Kiliński  - Naczelnik OSP Nadarzyn

  Adam Piskorz 
- Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie 

Poniżej przedstawię przepisy związane z tematem m. in. palenia 
ognisk, spalania śmieci, czy wypalania trawników:
• art. 82 § 1 pkt 1 Kodeksu wykroczeń – kto dokonuje
• czynności, które mogą spowodować pożar, jego 
rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia działania 
ratowniczego lub ewakuacji, polegających na niedozwolonym 
używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych 
czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych, 
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
• art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – ten przepis dotyczy ogólnie 
zakłócania porządku w miejscu publicznym, za co grozi kara 
aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny, przy czym 
zakłócenie porządku może nastąpić nie tylko krzykiem, hałasem 
czy alarmem, ale także innym wybrykiem, do którego zaliczyć 
można także palenie liści, czy innych odpadów roślinnych,  
w wyniku czego duszący dym utrudnia nam egzystencję.
• art. 144 Kodeksu cywilnego – właściciel nieruchomości 
powinien przy wykonywaniu swego prawa własności 
powstrzymywać się od działań, które by zakłócały korzystanie 
z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą 
ze społeczno - gospodarczego przeznaczenia nieruchomości 
i stosunków miejscowych (czyli np. nie można „zadymić” 
sąsiada robiąc ognisko na swojej posesji).

Rozpalanie ogniska na terenach śródleśnych, blisko 
zabudowań, czy dróg (a w takiej lokalizacji zwykle 
usytuowane są działki) może być naprawdę groźne i przede 
wszystkim jest niedozwolone. Dym może na przykład 

ograniczyć widoczność i spowodować zagrożenie dla 
samochodów, a nagły podmuch wiatru spowodować 
niekontrolowane rozprzestrzenienie się ognia w nieznanym 
kierunku. Działkowe ogniska mają to do siebie, że często 
spala się w nich także śmieci a palenie śmieci np. folii, 
kartonów, plastikowych butelek itp. jest zabronione ustawą 
i absolutnie nie wolno tego robić.
Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku 
o odpadach, kto wbrew art. 155 termicznie przekształca 
odpady poza spalarnią odpadów lub współspalarnią 
odpadów podlega karze aresztu albo grzywny do 5000 zł.
    W ostatnim czasie nasiliły się skargi mieszkańców 
odnośnie wylewania nieczystości (opróżnienia szamb) 
do rowów, czy też na tereny zielone. W porozumieniu  
z Referatem Ochrony Środowiska oraz Przedsiębiorstwem 
Komunalnym, funkcjonariusze Straży Gminnej będą 
przeprowadzali kontrole pod tym kątem. Przedmiotem 
kontroli będzie ujawnianie nielegalnych przyłączy 
do istniejących sieci, sprawdzanie umów na wywóz 
nieczystości płynnych oraz dokumentów potwierdzających 
wywóz takich nieczystości (faktury, dowody wpłaty, 
przelewu itp.).
    Wszelkie sprawy, w których możemy Państwu służyć 
pomocą, proszę przekazywać Dyżurnemu Straży Gminnej 
pod nr 22 720 08 67, lub za pośrednictwem poczty 
elektronicznej strazgminna@nadarzyn.pl

04.02.2014 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku 
drogowego z udziałem dwóch samochodów ciężarowych, do 
którego doszło w Starej Wsi (Al. Katowicka). Działania podęte 
zostały o godzinie 24.00. Obecna na miejscu była jeszcze: WRD 
Pruszków i dwa zastępy PSP Pruszków.
04.02.2014 r. udział zastępu w usuwaniu skutków wypadku 
drogowego z udziałem dwóch samochodów osobowych, do 
którego doszło w Wolicy (Al. Katowicka). Działania zostały 
podjęte o godzinie 9.49. Obecna na miejscu była także WRD 
Pruszków.
08.02.2014 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji 
drogowej z udziałem samochodu osobowego w Wolicy  
(al. Katowicka). Działania podjęto o godzinie 15.13. Na miejscu 
zdarzenia obecne również dwa Zastępy PSP Pruszków, WRD 
Pruszków oraz Pogotowie Ratunkowe Pruszków.
12.02.2014 r. wyjazd zastępu do rzekomego pożaru altany w (ul. 
Sękocińska). Działania podjęliśmy z zastępem PSP Pruszków 
o godz. 1.49. Po dojechaniu na miejsce zgłoszenia okazało się, że 
jest to fałszywy alarm.
12.02.2014 r. udział zastępu w usuwaniu skutków kolizji 
drogowej, do której doszło w Szamotach (ul. Nadarzyńska). 
Działania podjęto o godz.8.56. Na miejscu zdarzenia obecna była 
także Policja Nadarzyn.
17.02.2014 r. udział zastępu w zabezpieczeniu miejsca lądowiska 
dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz udzielenie pomocy 

przedmedycznej jednej z dwóch osób poszkodowanych w 
wypadku na terenie firm w Wolicy (Al. Katowicka). Działania 
podjęto o godzinie 11.55. Na miejscu zdarzenia obecne 
było również Pogotowie Ratunkowe Pruszków, zastęp PSP 
Pruszków, LPR Warszawa oraz Policja Nadarzyn.
21.02.2014 r. udział dwóch zastępów w usuwaniu skutków 
wypadku drogowego z udziałem czterech samochodów w tym 
jednej ciężarówki, w Ruścu (Al. Katowicka). Działania podjęto 
o godz. 22.08 i trwały do godzin rannych następnego dnia.
Na miejscu zdarzenia obecne były dwa Zespoły Pogotowia 
Ratunkowego Pruszków, Lotnicze Pogotowie Ratunkowe 
Warszawa, 2 zastępy PSP Pruszków, WRD Pruszków i Policja 
Nadarzyn.
22.02.2014 r. udział zastępu w usuwaniu skutków po wypadku 
drogowego w Ruścu (Al. Katowicka). Działania podjęto  
o godzinie 10.55. Na miejscu zdarzenia obecna była WRD 
Pruszków i Policja Nadarzyn.
22.02.2014 r. wyjazd jednego zastępu do rzekomego pożaru 
suchej trawy w Kostowcu (Al. Katowicka). Po przybyciu na 
wskazane przez PSK Pruszków  miejsce zgłoszenia okazało się 
że jest to fałszywy alarm. 

Usługi m.in. w zakresie rozliczania ksiąg 
handlowych, przychodów i rozchodów, ZUS, US 

oraz inne rozliczenia. Biuro rachunkowe ZELOTA
Tel. 604 621 231 
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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 

i wymiana 

opon

e-mail: biuro@westcar.pgrs.pl
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Korepetycje: matematyka, fizyka, chemia na każdym 
poziomie 7 dni w tygodniu. Tel. 502 601 045
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Udzielam korepetycji z matematyki i fizyki. 
Tel. 509 834 220

Firma ochroniarska w Kajetanach zatrudni pracowni-
ków dozoru z orzeczeniem o niepełnosprawności

(w stopniu umiarkowanym) lub na umowę zlecenie
Tel. 42 682 43 32

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych.
Inspektor nadzoru, Inwestor Zastępczy, Kierownik 

Budowy. Tel. 506 800 200 / www.axisprojekt.pl
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 Fundacja Kultury Informatycznej 
zaprasza na  

otwarte spotkanie czwartkowe 
w dniu 3 kwietnia 2014 r. o godz. 18.30 

 Motywacja drogą do sukcesu 
Wykład wygłosi 

Marlena Szcześniak 
- Centrum Edukacyjne w Nadarzynie, 

ul. Wiśniowa 26 Wstęp wolny

Pogotowie ogrodnicze: wycinki i pielęgnacja drzew,
odśnieżanie, wiosenne prace porządkowe, strzyżenie 
żywopłotów, koszenie trawników. Okolice Nadarzyna.

Tel. 511 289 481 
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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) 
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Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219
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Rozliczenia roczne
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Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii:

Rekolekcje Wielkopostne dla dorosłych 
w dniach 6 – 8 kwietnia 2014 r. 

Niedziela - nauka na każdej Mszy św.
Poniedziałek: 8.30  - spowiedź, 9.00   - Msza św. z nauką dla 
dorosłych, 17.30  - spowiedź, 18.00  - Msza św. z nauką dla 
dorosłych,19.30  - Msza św. z nauką dla młodzieży pracującej 
i studentów.
Wtorek: 8.30  - spowiedź, 9.00   - Msza św. z nauką dla 
dorosłych, 7.30 - spowiedź,18.00  -  Msza św. z  nauką dla 
dorosłych, 19.30  - Msza św. z nauką dla młodzieży pracującej 
i studentów.
Rekolekcje prowadzi ks. Ryszard Piekut.
Zachęcamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty w każdą 
sobotę od godz. 17.00 – 18.00.

Projekt kaplicy, która ma powstać 
na parafialnym cmentarzu 

w Nadarzynie:

Projekt arch. Małgorzata Lis Naskręt

Z radością informujemy, że w lutym 2014  roku-
Sakrament Chrztu przyjęli: Jan Wojda, Franciszek 
Mądry.

Z przykrością informujemy, że w lutym ode-
szli z naszej Parafii: śp. Halina Zakrzewska, śp. Irena 
Kalisiewicz, śp. Leokadia Lenart
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... .
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin. 
       

Ks. Andrzej Wieczorek Proboszcz

Rekolekcje Wielkopostne 2014 
dla dzieci i młodzieży 

dla Gimnazjum w Nadarzynie:
 - 9 kwietnia: 

kl. I i II  godz. 8.00
kl. III    godz. 11.00

- 10 kwietnia: 
Kl. I i II godz. 8.00
Kl. III  godz. 11.00

- 11 kwietnia: 
Kl. I i II godz. 9.00
Kl. III godz. 11.00
dla Szkoły Podstawowej  w  Nadarzynie: 
14 – 15 -16 kwietnia: kl. I – III godz. 9.00,
kl. IV – VI godz. 11.00
dla Szkoły Podstawowej  w Ruścu: 
14 -15 - 16 kwietnia godz.  7.45.
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   Zgodnie z prawem po 20 latach od pogrzebu, jeśli bliscy 
nie zapłacą za następne 20 lat, administrator cmentarza może 
zlikwidować grób i sprzedać miejsce komuś innemu. Np. na 
cmentarzu rakowieckim w Krakowie likwidowanych jest 
ok. 200 mogił rocznie. Po odczekaniu kilku lat po ustalonym 
20 - letnim terminie i próbach przesłania kolejnych informacji 
na podane w kartotekach adresy, kiedy nie ma odpowiedzi,  
wysyłane są wnioski do sanepidu. Następnie wykonywane 
są ekshumacje grobów.  Np. w Krakowie na ww. cmentarzu 
obecnie tych z lat 1999-2000. Szczątki trafiają do zbiorowych 
mogił. Na największej nekropolii w Polsce – znajdującej się w 
Szczecinie - jest obecnie ponad 8 tys. grobów nieopłaconych. 
Często administratorzy cmentarzy zarówno świeccy jak  
i duchowni przedłużają 20-letni okres, czekają kilka lat po 
terminie, lub też już po jego upływie, likwidują tylko najbardziej 
zaniedbane, zasypane śmieciami groby. Jeśli chodzi o wysokość 
opłat za groby to najdroższe są one w stolicy. Różnice cenowe 
są niemal siedmiokrotne w różnych częściach Polski, co jest 
spowodowane różnicami w kosztach ponoszonych m.in. na 
utrzymanie cmentarzy, pielęgnację zieleni i wywóz śmieci.
Na podstawie art. „Płać bo stracisz grób. Znikają setki mogił 
rocznie” - Gazeta Wyborcza 30.10.2013 r.

Odpowiedzi na częste pytania zadawane w sprawie kwestii 
związanych z własnością grobów:

Informacje na temat kwestii prawnych 
związanych z prawami do grobu

 - Czy grób, w którym zostali pochowani dwadzieścia lat temu 
moi krewni – dziadkowie rodzeni i cioteczni – jest moją własno-
ścią, czy może należy on do całej rodziny?

NIE. W polskim systemie prawa prawo do grobu nie jest ani jed-
norodowe, ani tak oczywiste jak prawo własności. Co więcej, 
ani grób (to, co w ziemi), ani nagrobek (to, co nad ziemią) nie 
są własnością ani pani, ani pani krewnych. W ogóle nie ma bo-
wiem u nas mowy o prawie własności do grobu. Wynika to stąd, 
że nie jest on rzeczą. Zawsze stanowi jedynie część składową 
nieruchomości, jaką jest cmentarz. Jeżeli więc grób, do którego 
rości pani sobie prawa, został wewnątrz wymurowany, to prawo 
do niego jest tylko porównywalne do prawa użytkowania wie-
czystego, choć w sensie dosłownym, też nim nie jest. 
    Sąd Najwyższy określił władztwo faktyczne nad grobem jako 
posiadanie zależne, a samo prawo do grobu jako swoisty stosu-
nek cywilnoprawny. Niemniej z punktu widzenia osób w takiej 
sytuacji jak pani ważne jest przede wszystkim to, że źródłem 
uprawnień do grobu jest umowa cywilna zawarta między zarzą-
dem cmentarza a osobą uprawnioną do pochowania zmarłego. 
W tym wypadku prawo takie wykupił zapewne któryś z pani 
przodków, wnosząc stosowne opłaty, kiedy chował pierwsza 
osobę sobie bliską. Dlatego prawo do pochówku w tym  konkret-
nym grobie (nie prawo własności grobu) mają najbliżsi krew-
ni tej osoby. Trzeba wszak pamiętać, że konglomerat praw do 
grobu nie jest prawem majątkowym. Ma dużą domieszkę praw 
określanych jako dobra osobiste. Dlatego nie podlega ogólnym 
zasadom dziedziczenia. Prawo do pochówku w grobie przysłu-
guje więc pozostałym  przy życiu małżonkom pochowanego, 
czyli pani babkom – rodzonej i ciotecznej, ich dzieciom, a więc 
m.in. pani rodzicom, pani i pani rodzeństwu, a także – co do za-
sady – krewnym bocznym rodzeństwu) pierwszego up0rawnio-
nego, i to aż do czwartego stopnia pokrewieństwa. Uprawnieni 
są również powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia, 
tzn. teściowie, synowie, zięciowie. Taka jest zasada. I zgodnie 

z nią wszyscy uprawnieni po0winni móc dysponować grobem 
i decydować, kto będzie w nim pochowany. W razie jednak za-
ognionego konfliktu, czy choćby tylko kłótni, zainteresowanym 
pozostaje skierowanie sprawy do sadu cywilnego.
Osobną kwestią pozostaje rozliczenie za pomnik, które powinni 
państwo przeprowadzić zgodnie z zasadami słuszności, biorąc 
pod uwagę plany pochówkowe dotyczące waszego grobu. 
Podstawa prawna: Art. 10 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmen-
tarzach i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 
687 z późn. Zm.). Uchwały Sądu Najwyższego II CZP 75/70 i 
IIOCZP 56/78, III CZP155/94, wyrok SN I CSK 66/10.

- Czy są groby rodzinne
Czy umowa zawarta przez moją babkę, która kupiła w latach 
trzydziestych XX wieku prawo do grobu określonego wówczas 
jako familijny, jest dziś ważna? Mam stosowny dokument świad-
czący o opłacie wniesionej na rzecz kościoła, przy którym mieści 
się cmentarz.
TAK. Umowa jest ważna. I nie ma znaczenia, że ustawa z 
1959 r. nie przewiduje wśród wyliczanych przez nią rodzajów 
grobów familijnych. Dziś mamy wprawdzie wyłącznie groby 
zwykłe, czyli ziemne, niewymurowane w środku (jest to dół, 
do którego chowa się trumnę ze zwłokami lub urnę i zasypuje 
ziemią), murowane, stanowiące dół, w którym boki są z cegieł 
i cementu, w których nad trumną zakłada się sklepienie, a tak-
że katakumby, czyli nisze w pionowej ścianie, położone obok 
siebie w szeregu i nad sobą, przeznaczone do chowania zwłok, 
oraz kolumbaria, czyli budowle (przeważnie grubsze ściany)  
z niszami do składania w nich urn. Nowy podział nie oznacza 
jednak, że dawne określenia w starszych umowach wpływają 
na ich moc. Dziś groby familijne to groby rodzinne, które mogą 
być zarówno ziemne, jak i murowane. I jeśli należą do tej dru-
giej grupy, to prawo do nich zostało wykupione na 99 lat. Warto 
przy tym pamiętać, że każdy pochówek w takim grobie i opłaty 
z nim związane przedłużają prawo do niego o kolejne 99 lat.
Podstawa prawna: Par. 2 rozporządzenie ministra infrastruktury 
z 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać 
cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków 
(Dz.U. nr 48, poz. 284).

- Czy opieka nad mogiłą daje prawa.
Czy opiekowanie się grobem przez wiele lat uprawnia mnie do 
żądania pochowania mnie w nim, skoro wewnątrz zostało złożo-
ne ciało osoby niespokrewnionej ze mną ani nawet niespowino-
waconej? Jest to grób konkubenta mojej matki, który wychowy-
wał mnie niczym ojciec, ale obawiam się, że kiedy umrę, moje 
dzieci wejdą w spór z dziećmi pochowanego. Sytuację kompliku-
je top, że moja matka leży gdzie indziej.
NIE. Prawo do pochówku w grobie swego krewnego ma  naj-
bliższa rodzina, a więc w tym wypadku dzieci konkubenta pani 
matki, ale nie pani. I jeśli nie umówicie  się z nimi, to mogę one 
nie pozwolić na pochowanie pani w grobie ich ojca czy dziadka. 
Wszystko zależy w tym wypadku od ich dobrej woli.
     Nie można nawet uznać – co podkreślił kilkakrotnie SN w 
swoich orzeczeniach – że, osobie, która wybudowała grób ro-
dzinny, wolno samej decydować o prawie pochowania w nim 
zwłok innych osób. Taka decyzja mogłaby bowiem godzić w 
uczucia członków najbliższej rodziny już pochowanego. Pani 
pochowanie w grobie konkubenta matki mogłoby też ewentual-
nie utrudniać im korzystanie z ich uprawnień. Trzeba więc przy-
jąć, że o pochowaniu nawet dużym grobie rodzinnym decydują 
wspólnie ten, kto poniósł koszty jego budowy i uiścił opłaty za 
korzystanie z miejsca na cmentarzu, oraz członkowie najbliż-
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Internet: www.parafianadarzyn.pl,  e-mail: parafianadarzyn@wp.pl
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek  - Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

szej rodziny osoby, dla której grób został pierwotnie przezna-
czony. 
Podstawa prawna;:Art. 10 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmen-
tarzu i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 118, poz. 687 
z późn. Zm.). Wyrok Sądu Najwyższego ICR 25/79
Czy są ustawowe wymiary grobu
- Czy grobowiec musi mieć konkretne parametry? Chcę bowiem 
kupić od administracji cmentarza miejsce pochówku, w którym le-
żały kiedyś osoby, które nie pozostawiły żadnej rodziny zgłaszają-
cej pretensje do tego miejsca. Wiem jednak, że moi znajomi mieli 
w innej miejscowości problem z szerokością i głębokością.
TAK Grób ziemny pojedynczy, w którym będzie pochowany 
dorosły, powinien mieć 2 metry długości, metr szerokości i 1,7 m 
głębokości. Gdyby w takim ziemnym grobie miała być złożona 
urna, to musi on mieć długość i szerokość 0,5 m oraz 0,7 m głę-
bokości. Groby murowane pojedyncze powinny mieć długość 
2,2 m, szerokość 0,8 m i taką samą głębokość. Przeznaczone  na 
urnę powinny mieć  takie same rozmiary jak ziemne groby na 
urnę. Nad każdą trumną składaną w grobie murowanym powin-
no być złożone sklepienie. Nad ostatnim wykonuje się podmu-
rówkę dla warstwy sanitarnej ziemi. Jest to izolacja o grubości 
co najmniej 0,3 m od sklepienia do poziomu ziemi.
    W zależności od warunków gruntowych i wodnych można 
chować zwłoki piętrowo i w grobach ziemnych, i murowanych. 
Trumny należy jednak oddzielać warstwą ziemi o grubości  co 
najmniej 0,3 m albo murem betonowym zbrojonym o grubości 6 
cm. Głębokość grobu rodzinnego ziemnego dla dwóch trumien 
umieszczonych jednak nad drugą powinna wynosić co najmniej 
2,5 m. Dla każdej następnej grób powinien być głębszy o 0,8 m. 
Groby rodzinne ziemne, w których trumny mają być składane 
obok siebie, na jednym poziomie, powinny mieć 2 m długości 
i sze5rokość 1,8 m, niezależnie od głębokości. Groby rodzin-
ne murowane, gdzie trumny będą umieszczane obok siebie na 
jednym poziomie, powinny mieć dla każdej trumny komory  
o długości 2,2 m oraz szerokość i głębkość po 0,8 m. 
Podstawa prawna: Par. 10 i 11 rozporządzenia ministra infra-
struktury z 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań. Jakie  mu-
szą spełnić cmentarze, groby i inne miejsca pochówku zwłok  
i szczątków (Dz.U. nr 48, poz. 284).
 - Czy można odebrać mi miejsce.
Opiekuję się grobem ziemnym mojej mamy. Nie jest on 
wprawdzie wymurowany od wewnątrz , nie postawiłam tak-
że pomnika. Są na nim tylko krzyż, trawa i kwiaty. Nie mam 
rodzeństwa ani innej rodziny. Czy to prawda, że grób może 

mi  zostać odebrany przez władze cmentarza?
TAK. Ale tylko wtedy, kiedy nie uiści pani powtórnie, po 
dwudziestu latach od pochowania matki opłaty, która  na-
zywa się pokładanym. Po upływie tego okresu ochronne-
go grób – zgodnie z ustawą – może, choć oczywiście nie 
musi, być użyty do ponownego pochówku. Z tym że nawet 
wtedy szczątki poprzednio złożonych w nim osób i resztki 
trumny muszą być pochowane w miejscu wyznaczonym 
na tym samym cmentarzu. Proszę jednak pamiętać, że nie 
można odebrać grobu ziemnego, jeżeli ktokolwiek zgłosi 
przeciwko temu zastrzeżenie i uiści przewidzianą opłatę (jak 
za pochowanie zwłok). Działanie takie ma skutek na dalsze 
dwadzieścia lat i prawo do grobu ziemnego może być w ten 
sposób kolejny raz odnowione. 
Podstawa prawna: Art. 7 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmen-
tarzu i chowaniu zmarłych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 118,  poz. 
687 z późń. Zm.).
- Czy za rozbiórkę płacą krewni 
Czy gmina, która jest właścicielem cmentarza może zażądać 
od rodziny, osób pochowanych w ziemnym grobie, który nie 
został na kolejny dwudziestoletni czas opłacony, zapłaty za de-
montaż starego pomnika?
NIE Skoro gmina przystąpiła do likwidacji starych, niepłaco-
nych grobów, to postąpiła zgodnie z tym, czego wymaga od 
niej prawo. Przygotowanie miejsc pod nowe groby należy do 
zadań własnych gminy, więc nie można obciążać krewnych 
pochowanego w likwidowanym grobie kosztami rozbiórki 
zrujnowanego pomnika. Co więcej, nawet gdyby ktoś opłacił 
na kolejny okres prawo do grobu, w którym leżą jego krewni, 
a potem zrezygnował z jego utrzymywania, godząc się na roz-
biórkę, ma on prawo odebrać swoje pieniądze.
Podstaw prawna: Ustawa z 8 marca 1990 r. samorządzie gmin-
nym (Dz.U. z 1990 r. nr 16, poz. 95).
Czy muszę mieć zgodę na drzewo
- Chcę zrobić płotek przy grobie mojej siostry, chodniki i zamie-
rzam postawić ławeczkę. Zastanawiam się też, czy nie posadzić 
obok nagrobka drzewa. Czy muszę kogoś pytać o zgodę?
TAK Robienie wszelkich ogrodzeń, rabatek, chodników, sa-
dzenie drzew i stawianie ławek wymaga zezwolenia zarządcy 
cmentarza. Wynika to przeważnie z regulaminów cmentarzy.
Podstawa: regulamin właściwego cmentarza.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 23.102103 r. nr 206; 
Dobromiła Niedzielska - Jakubczyk

Praca na stanowisku:  Mechanik – Elektromechanik Chłodnictwa. Miejsce pracy: Tarczyn

Opis stanowiska: przeglądy, konserwacja i naprawy bieżące agregatów chłodniczych, montaż nowych agre-
gatów. Wymagania: wykształcenie techniczne (kierunkowe zawodowe lub średnie), doświadczenie w serwisie  
i konserwacji urządzeń chłodzących, przemysłowych lub w serwisie samochodowym będzie dodatkowym atutem, umiejętność posłu-
giwania się dokumentacją techniczną, wysoka motywacja do pracy, odpowiedzialność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w ze-
spole, umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, dobra organizacja pracy, preferowane zamieszkanie w bliskiej okolicy.
Oferujemy: atrakcyjne wynagrodzenie, ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej, pracę w miłym, młodym zespole, 
pakiet szkoleń krajowych i zagranicznych, stałą umowę o pracę, rozbudowany pakiet socjalny, dostęp do nowoczesnych technologii. 

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres:rekrutacja@thermokiny.pl z dopiskiem ,,Mechanik Tarczyn”. 
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PENDERECKI K.: 
Pendereccy: saga rodzinna
  Jeden z najważniejszych 
kompozytorów XX wieku. Całe życie 
poświęcił muzyce, ale, jak twierdzi, 
jego największą miłością są... drzewa. 
Krzysztof Penderecki z okazji swoich 
80. urodzin obdarowuje czytelników 
wyjątkowym prezentem: autobiografią, 
w której ukazuje się od bardziej 

prywatnej strony, dotychczas pozostającej w ukryciu. Ta książka 
to przede wszystkim Krzysztof Penderecki pośród rodziny, 
przyjaciół, w Lusławicach, wśród drzew i dźwięków. Jego 
babcia była Ormianką, a dziadek Niemcem. Ojciec i dziadek 
fascynowali się grecką literaturą i kulturą, dlatego Penderecki 
przyznaje się do wychowania w tradycji śródziemnomorskiej. 
Autor wspomina młodość: studia, przyjaźnie, pierwsze sukcesy, 
początek drogi do międzynarodowej sławy. Książka zawiera też 
odpowiedzi na wiele pytań, które odkryją, jaki jest Krzysztof 
Penderecki dla bliskich i przyjaciół, uczniów i kolegów, co 
myśli o swoim życiu i drodze, jaką przebył, komu zawdzięcza 
sukces, co najbardziej w życiu ceni, jak i kiedy wypoczywa, czy 
lubi spotkania z ludźmi, a kiedy potrzebuje samotności.
ChWALBA A.: Samobójstwo 
Europy: wielka wojna 1914 -1918 
    W 2014 roku cała Europa będzie 
obchodzić setną rocznicę wybuchu 
I wojny światowej. „Samobójstwo 
Europy” Andrzeja Chwalby to 
pasjonująca książka, która jest 
pierwszą od lat polskojęzyczną, 
w pełni aktualną, i pierwszą tak 
wszechstronną popularnonaukową 
syntezą Wielkiej Wojny.

RACZYŃSKA T., NUROWSKA 
M.: Matka i córka w rozmowach 
z Martą Mizuro
   Matka i córka” to nie tylko 
książka o relacjach słynnej pisarki 
i jej córki, ale przede wszystkim 
szczera i poruszająca rozmowa 
kobiet o roli matki. Z rozmów 
wyłania się niezwykle ciekawa 
opowieść o matce i córce, ale 
także o wszystkich tych, którzy 
kształtowali ich charaktery  

i życiowe postawy. To książka o wspaniałych, silnych 
kobietach, którym pomimo przeciwności losu udało się 
znaleźć swoje miejsce i budować wyjątkowe relacje. 

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  

MegaMatma.pl uczy w bibliotece
   Uczysz się w szkole podstawowej, gimnazjum, liceum, 
technikum, a może studiujesz? Matma jest jednym z Twoich 
przedmiotów? Chcesz wiedzieć o niej więcej? A może po prostu 
chcesz ją w końcu zrozumieć?
Na portalu MegaMatma znajdziesz wiele przydatnych 
informacji, nieważne, czy matematyka jest Twoją pasją, czy też 
uczysz się jej dlatego, że tak trzeba.
   Jesteś w idealnym miejscu dla Ciebie! Od dziś MegaMatma 
jest w Twojej bibliotece całkowicie za darmo! 
   Znajdziesz tutaj tematy, z którymi NA PEWNO spotkasz 
się na lekcjach czy zajęciach. Dodatkowo masz szansę 
przypomnieć sobie to, czego uczyłeś/uczyłaś się już wcześniej 
-  bez przeszukiwania starych podręczników czy zeszytów. 
Możesz rozwiązywac testy, klasówki i arkusze egzaminacyjne, 
a co najważniejsze zawsze sprawdzać prawidłowe rozwiązania 
każdego zadania. Portal MegaMatma to wiedza przedstawiona 
w łatwy i przyjazny sposób. A jeśli zechcesz pogłębiać wiedzę, 
będzie to Twój ulubiony adres internetowy.

 
Na co czekasz? Rozpoczynaj naukę z MegaMatmą  

w swojej bibliotece!

Urząd Skarbowy 
w Bibliotece

  Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn serdecznie 
zaprasza na dyżur pracownika Urzędu Skarbowego, który 
odbędzie się w terminach: 8 kwietnia (wtorek)  
oraz 22 kwietnia 2014 r. (wtorek) w godz.: 10:00 - 15:00. 
W tym czasie pracownik Urzędu Skarbowego będzie: 
wydawać formularze podatkowe, udzielać wyjaśnień 
niezbędnych do prawidłowego, wypełnienia zeznania 
podatkowego, przyjmować wypełnione zeznania podatkowe. 
Na  udostępnionych stanowiskach komputerowych  będzie 
można złożyć deklaracje elektronicznie (e-pit).

    Więcej informacji: Biblioteka Publiczna Gminy 
Nadarzyn Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 89 13; http://www.biblioteka.nadarzyn.pl

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

 www.nok.pl

To wydarzyło się w naszych świetlicach...
Wolica

GOTUJĘ…BO LUBIĘ 
    Od ponad dwóch lat w świetlicach NOK dla wszystkich 
mieszkańców gminy organizowane są cykliczne imprezy, 
które wpisują się w ogólnopolski trend gotowania! Do 
tej pory można było przygotować potrawę z ziemniaka 
(świetlica w Młochowie), upiec ciasto z owocami (świetlica 
w Urzucie), skosztować potraw z jabłkiem (świetlica w 
Parolach), a w marcu tego roku świetlica w Wolicy zaprosiła 
do udziału w konkursie na najlepszą sałatkę. Jury musiało 
zmierzyć się z oceną… 17 sałatek!!! Kiedy nasze jurorki 
w skupieniu wymieniały się uwagami i smakowały, dzieci 
ze świetlic zostały zaproszone do udziału w zabawach 
i konkursach prowadzonych przez Basię Skrobisz-
instruktora świetlicy w Wolicy. Zaprezentował się zespół 
taneczny prowadzony w świetlicy przez Paulinę Piśkiewicz 
w urzekającym układzie do piosenki Andrzeja Zauchy 
„Jak na lotni” w interpretacji Kuby Badacha. Dziewczynki 
tańczyły z pasją i determinacją. Widać, że taniec sprawia 
im ogromną przyjemność a my, oglądając wypracowane 
układy taneczne, możemy dziewczynki tylko podziwiać.
    Emocje sięgnęły zenitu, kiedy okazało się, że jury jest 
gotowe do ogłoszenia werdyktu w konkursie „Sałatkowy 
zawrót głowy”. Pierwsze miejsce przypadło Kołu Gospodyń 
Wiejskich z Parol, drugie zajęło koło LOK z Wolicy, na 
trzecie miejsce na podium zasłużyło Koło Gospodyń 
Wiejskich z Młochowa. Serdecznie gratulujemy!!! Trzeba 
przyznać, że sałatki wyglądały imponująco i smakowały 
wyjątkowo. Wymieniliśmy się kulinarnymi uwagami i 
spostrzeżeniami, dzieci miło spędziły czas…piątkowe 
popołudnie naprawdę można spędzić ciekawie. 

Bardzo dziękujemy Paniom Barbarze Szmel, Monice 
Kołakowskiej oraz Agnieszce Kmieć, za to, 

że poświęciły czas i podjęły się trudnego zadania 
oceny dań zgłoszonych do konkursu. 

                          
Katarzyna Akram - Instruktor NOK

Darcie pierza…, 
czyli 8 marca w NOK

…nich żałuje ten, kto nie był…, druga edycja imprezy była 
równie emocjonująca i obfitująca w ciekawe wydarzenia. 
Nie zabrakło hymnu naszego spotkania śpiewanego przez 
Kamilę Michalską-dyrektorkę NOK, czyli „Babę zesłał Bóg” 
z repertuaru Renaty Przemyk, własnoręcznych wypieków, 
kwiatów, muzyki, sympatycznych słów, piór oraz…freestylu!!! 
W tym roku na czerwonej kanapie gościliśmy: Teodozję 
Piotrkowicz (pasjonatkę poezji i amatorkę jazdy na rowerze), 
wicestarostę powiatu pruszkowskiego Agnieszkę Kuźmińską 
(m.in. współautorkę materiałów metodycznych z przyrody i 
geografii oraz autorkę wyjątkowych prac z rękodzieła), Danutę 
Woźniak (piosenkarkę amatorkę, która zdobyła wyróżnienie 
na Ogólnopolskim Przeglądzie Twórczości Seniorów), Jolantę 
Mąkosę (m.in. scenografkę, scenarzystkę, fotografkę), Agnieszkę 
Sokołowską (wielbicielkę kuchni niekonwencjonalnej, autorkę 
zupy z jabłek, której mogliśmy skosztować!). Wywiady z 
zaproszonymi Paniami przeprowadzała dziennikarka TVP 
Katarzyna Wołkowycka, która jest w tej roli niezastąpiona!!! 
W tym miejscu bardzo dziękujemy Kasi za profesjonalizm, 
dobre słowo i…do zobaczenia za rok!  Zaskakującym 
wydarzeniem tego wieczoru był występ MC. Czexena 
(performera, niezależnego twórcy, animatora), który we 
freestylowo-hip-hopowo-kabaretowym show z niezwykłym 
wdziękiem i niebanalnym poczuciem humoru dziękował 
za występ i tworzył jedyną w swoim rodzaju indywidualną 
charakterystykę zaproszonych Pań. Tradycyjnie na oczach gości 
przeprowadzana była Metamorfoza zaproszonej mieszkanki 
Nadarzyna. Autorkami sukcesu są Panie z ELI Salonu Piękności 
mieszczącego się w Nadarzynie przy ulicy Mszczonowskiej 
50K oraz Pani ze sklepu KLASYKA (Centrum Mody Nadarzyn 
sklep nr.170). Miłym akcentem wieczoru były życzenia (video) 
złożone wszystkim paniom przez: Janusza Grzyba-Wójta 
Gminy Nadarzyn, Darka Boschke, Piotrusia Sierputowskiego, 
Michała Stawarskiego, Marcina Szweda (świetnie parodiującego 
Lecha Wałęsę), Igancego Różańskiego i Katarzynę Pakosińską.  
   Trzeba zaznaczyć, że każda kobieta, która pojawiła 
się na imprezie, została obdarowana symbolem 
8 marca minionej epoki, czyli podkolanówkami! 
 
Tego wieczoru bawiła nas także kapela dixielandowa: Happy 
Play Dixieland Band, której jednym z muzyków, grającym 
na trąbce jest mieszkaniec naszej gminy pan Adam Kupiec ! 

Serdecznie dziękujemy wszystkim Paniom, które 
„zasiadły” na naszej czerwonej kanapie i opowiedziały  
o swoich pasjach, dziękujemy Kasi Wołkowyckiej,  Marii 
Kołeckiej, która poddała się metamorfozie,  Joannie 
Łupińskiej właścicielce sklepu KLASYKA, Paniom  
i Panu z ELI Salonu Piękności: Paulinie Skupio, Elżbiecie 
Mierzejewskiej-Myszk, Katarzynie Wolskiej-Rzewuskiej, 
Pawłowi Chomiukowi, Magdalenie Karolak, Kindze Rybka 
dziękujemy za zmysł artystyczny, interesującą wizję modelki 
oraz realizację pomysłu na bardzo wysokim poziomie. 
 

Kłaniamy się wszystkim, którzy przyjęli nasze zaproszenie 
na imprezę! To przecież dla Państwa staramy się 
przygotowywać interesującą ofertę i jest nam bardzo miło, 
że doceniacie to...swoją obecnością. Do zobaczenia za rok! 
 
                                           Katarzyna Akram -  Instruktor NOK

To wydarzyło...
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Rubrykę Kultura redaguje 
Kamila Michalska - Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 

ZAPRASZAMY
5 kwietnia 

2014 r.
 o godz. 19.00
Teatr Jednego 

Mima, czyli 
Ireneusz 
Krosny 
w NOK

Trudno jest przyznać człowiekowi, 
który całe swe artystyczne życie 

poświęcił teatrowi słowa, że bywa fenomen teatru, który to 
słowo pomija. Tak, gdyż właśnie w kategorii TEATRU rozpatruję 
wydarzenie artystyczne o nazwie IRENEUSZ KROSNY. To, 
co robi pan Krosny to jest właśnie teatr, gdzie obserwuje 
człowieka z jego śmiesznością, chaplinowską naiwnością, 
absurdem. (...) Jest teatrem. Krosny jest sam i jest teatrem bez 
słowa fascynującym! Ujmującym od pierwszego gestu.                                                                                                    
Jerzy Stuhr

Ireneusz Krosny - urodził się w Tychach (1968 r.). Naukę 
pantomimy rozpoczął w wieku lat 14. W 1992 roku rozpoczął 
zawodową działalność solową pod nazwą „Teatr Jednego 
Mima”. W sezonie 1995/6 Ireneusz Krosny wziął udział 

Gratulacje dla Pań z Koła Gospodyń Wiejskich z Parol za 
zajęcie I miejsca w konkursie „Sałatkowy Zawrót Głowy”. 
Chciałabym również bardzo podziękować za przekazanie 

wygranej na rzecz świetlicy. 

Monika Majewska  - Instruktor świetlicy NOK w Parolach

Młochów

FREESTYLE czyli MC CZEXEN 
 7 marca 2014r odwiedził nas  Czesław Bukowiec, bardziej 
znany jako MC CZEXEN. Podczas blisko półtora godzinnego 
występu, zaprezentował się w autorskim programie  ,,Czary 
Mary – Show” ,  kabaretowo – freestylowo -  hiphopowym show!  
Nasz gość zaprosił do zabawy licznie przybyłą publiczność,  
której zadaniem było znaleźć jakiś ciekawy przedmiot a następnie 
umieścić go w specjalnie wcześniej przygotowanym pojemniku. 
Zabawa zaczęła się gdy MC CZEXEN zaczął freestylować na 
temat każdego z nich! I tak przedmioty codziennego użytku 
jak  widelec czy nóż do krojenia pizzy, stały się na krótką 
chwilę bohaterami improwizowanego mini show. Jesteśmy pod 
wrażeniem talentu MC Czexena i mamy nadzieję, że młody 
artysta z Wrocławia zawita jeszcze do naszej świetlicy.

 Danuta Strzelczyk - Żyta, Marcin Szwed 
- Instruktorzy świetlicy w Młochowie

w trzech najważniejszych festiwalach komicznych w Polsce  
i wszystkie wygrywa otrzymując trzy Grand Prix. To otwiera mu 
drogę do telewizji - nagrywa wiele programów telewizyjnych,  
w tym dwa cykliczne. W 1997 prowadzi warsztaty 
pantomimiczne w szkołach teatralnych w Krakowie i Wilnie. 
W 1998 roku zdobywa czwarte Grand Prix na pierwszej edycji  
festiwalu komedii „Kataryniarze”. Występuje w wielu krajach 
Europy oraz w Kanadzie i USA, gdzie otrzymuje nagrodę 
„Critic’s Choice” amerykańskiej gazety artystycznej Chicago 
Reader za najlepszy w tym czasie, zdaniem krytyków, spektakl 
w Chicago.  
   Występuje na międzynarodowych festiwalach komedii  
i pantomimy.   Jest niewątpliwie najbardziej znanym i uznanym 
mimem komicznym w Polsce, a jego sztuka, poprzez czystość 
formy i oryginalność stylu zyskuje coraz szerszą publiczność na 
całym świecie. Tworzy autorskie spektakle komediowe. Siłą jego 
sztuki jest kreatywność, oryginalne poczucie humoru i własny 
styl. Krosny wypracował oryginalną technikę poruszania się 
mima w grze komediowej. Jego technika jest przezroczysta jak 
dykcja u aktora - czyni każdy ruch zrozumiałym, ale nie zwraca 
uwagi sama na siebie, daje widzowi poczucie łatwości pracy 
mima na scenie. Krosny nie stosuje makijażu, w szczególności 
nie stosuje pobielania twarzy. Występuje zawsze w czarnym, 
neutralnym kostiumie. 
       Opracowano na podstawie strony internetowej artysty.
Bilety w cenie 30 zł.w sprzedaży od 24.03.2014 r. w kasie NOK

Proponujemy...
UWAGA – 6 KWIETNIA 2014 r.

 KIERMASZ I KONCERT 
w godz. 11.00 - 16.00

zapraszamy na Wielkanocny Kiermasz Ceramiki
Duży wybór naczyń i ozdób wielkanocnych: kolorowe bara-
ny, koguty, jaja,  misy, miski i kubeczki. Wstęp wolny. 

O godz. 16.00
z cyklu „Czym 

skorupka za młodu…” 
zapraszamy na koncert „hELLO JAZZ”

 Andrzej Antolak - saksofon tenorowy, saksofon sopranowy, 
Wojtek Gogolewski - instrumenty klawiszowe, Bożena Zalewska 
- śpiew. W programie standardy muzyki polskiej i światowej  
w jazzowych aranżacjach, specjalnie opracowane dla dzieci.

Wstęp –  5zł.

Z cyklu  „Teatrzyk w walizce”
13 kwietnia o godz. 16.00 

 zapraszamy dzieci na przedsta-
wienie „Jaśkowe przygody” 

Teatru Bajabajki
   Bajka oparta jest na motywach poetyckiej baśni  „Na 
Jagody” Marii Konopnickiej. Opowiada o przygodach 
małego Janka, który wyrusza do lasu, aby sprawić mamie 
niespodziankę. Las otwiera przed nim swoje tajemnice,  
a przewodniczką po bajkowym lesie jest leśna babcia. Uroku 
przedstawieniu dodaje polska muzyka ludowa, grane jest  
w planie żywym i lalkowym z aktywnym udziałem dzieci.
Przedstawienie dla dzieci 3-7 lat. Wstęp 5 zł/dziecko.
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Sekcja Tenisa Stołowego GLKS Nadarzyn 

Sport

                   W mocnym uderzeniu
   Tenisiści stołowy GLKS Nadarzyn od początku roku 
prezentują się bardzo dobrze w rozgrywkach ligowych  
i indywidualnych. W lidze w ostatnim czasie wygrali oni 
8 na 11 meczy ligowych w ekstraklasie i pierwszej lidze 
kobiet oraz mężczyzn. Pierwszy zespół pań występujący 
w najwyższej klasie rozgrywkowej  w tym sezonie doznał 
tylko jednej porażki  z (aktualnym obrońcą tytułu Mistrza 
Polski – KTS  Zamek Tarnobrzeg) i zajmuje pod koniec 
rundy zasadniczej II miejsce. 
    W ostatnim czasie GLKS Wanzl Scania Nadarzyn po 
3-0 rozprawił się z: KS Bronowianką Kraków, SKTS 
Sochaczew, LUKS Warmią Zalmer Polmlek Lidzbark 
warmiński i 3-2 z MKTS Polkowice. Nad kolejnym  
w tabeli MKTSem z Polkowice nasze dziewczęta mają  
8 punktów przewagi i już dziś są pewne udziału w fazie 
play-off w walce o medale Mistrzostw Polski.
   Równie dobrze wiedzie się naszym pingpongistą  
w turniejach indywidualnych. Antonina Szymańska 
wygrała pod koniec lutego III Grand Prix Polski seniorek. 
W tych zawodach Klaudia Kusińska była 5., a Michał 
Murawski 13. Startowało ponad 180 graczy.
 

    Tydzień później odbyły się w Ostródzie Indywidualne 
Mistrzostwa Polski w kategorii młodzieżowców do lat 
21. Nasi gracze zdobyli w nich 10 medali!!! 
    Indywidualną Mistrzynią Polski została KLAUDIA 
KUSIŃSKA, która w finale pokonała koleżankę klubową 
SANDRĘ WABIK. Wśród panów srebro indywidualnie 
wywalczył ANTONI WITKOWSKI, który minimalnie 
uległ w finale zawodnikowi gospodarzy.  Po za nimi złote 
medale zdobywali: w deblu  K. Kusińska i S. Wabik, Michał 
Bańkosz oraz w miksta M. Bańkosz i S. Wabik, brązowe 
medale  Tomasz  Wiśniewski  w deblu i K. Kusińska  w mikście. 

   Do tego bardzo dobrze w turniejach wojewódzkich  
startowali najmłodsi nadarzyńscy tenisiści stołowi.  Mikołaj 
Kiciński (U-12), Zuzia Rednowska  (U-12), Dorotka  Sass 
(U -9), Patryk Bożek (U-15), Weronika Bożek (U-14)  
i Zuzia Kardas (U-9) stawali na podium tych zawodów.
                  

   Siatkarki GLKS Nadarzyn powoli kończą rozgrywki ligowe. 
Niestety w tym sezonie nie udało im się zdobyć medalu 
Mistrzostw Mazowsza i wystąpić w bezpośrednich eliminacjach 
do Mistrzostw Polski. Najbliżej szczęścia były nasze juniorki, 
które w ostatniej rundzie fazy play-off dwukrotnie po 3-2 uległy 
w walce o awans do finału Mistrzostw Mazowsza zespołowi 
LTS Legionovia Legionowo. Rundę wcześniej w play-offach 
przegrały kadetki (U-15). One z kolei  uległy dwukrotnie OTPS 
Nike Ostrołęką w takim samym stosunku setów (2-3). 
   Najmłodszy zespół młodziczek (U-13) pod koniec marca 
wystąpi w ostatnim turnieju, którego stawką będzie miejsce 11 na 
Mazowszu. W grze nadal są nasze seniorki, które zachowują szanse 
gry w barażach o II ligę. Byłby to fantastyczny wynik biorąc pod 
uwagę , że drużynę tworzą przede wszystkim juniorki i kadetki. 
    Na uwagę zasługuje start naszych  mini-siatkarek startujących 
w kategorii trójek (U-11). Dziewczęta w pierwszym turnieju 
eliminacyjnym do wielkiego Finału  Mazowsza pewnie wygrały 
swoją grupę pokonując zespołu  bardzo silnych klubów, takich 
jak Legionovia, Praska 30, Volley Płock, Nike Ostrołęka, Polonez 
Wyszków.

Bieżące informacje o sekcji na www.glksnadarzyn.pl

SPORT SZKOLNY
    W ostatnim czasie wiele wydarzało się w szkolnym 
sporcie. Luty i marzec to czas rozgrywek siatkarskich. Na 
początku startowali uczniowie szkół podstawowych. W 
Mistrzostwach Powiatu dziewcząt zwyciężyła drużyna Szkoły 
Podstawowej z Nadarzyna. Ten wynik młode nadarzynianki 
powtórzyły  później w eliminacjach międzypowiatowych 
do finału Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej. 
W rozgrywanych w Międzyborowie zawodach po kilku 
zwycięstwach  w finale turnieju  pokonały one zespół z 
Grodziska i awansowały do Finału MIMłSz, które zostaną 
rozegrane na początku czerwca.

    W czwartek 13 marca 2014 r. zostały rozegrane 
Mistrzostwa Powiatu Szkolnego Związku Sportowego dla 
szkół gimnazjalnych w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców. 
W obu przypadkach zwyciężyły drużyny z Gimnazjum 
w Nadarzynie, które w finale imprezy wygrywały z 
reprezentacją Gminy Pruszków - Gimnazjum nr 4.  Duże 
powody do radości miał szczególnie Dyrektor nadarzyńskiej 
placówki pan Zbigniew Reluga, który aktywnie wspiera 
rozwój siatkówki w swojej szkole. Jak widać z efektami.

Sekcja Piłki Siatkowej GLKS Nadarzyn 

Dekoracja „złotych” nadarzyńskich  ginnazjalistek. 

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

Od lewej: Klaudia Kusińska, trener Piotr Napiórkowski
 i Sandra Wabik.

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 



                                         3 (179) marzec 201434   Wiadomości Nadarzyńskie
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,,ORLIK 2012” Rusiec - 
harmonogram pracy

   Informujemy, że kompleks boisk sportowych ,,ORLIK 
2012’’ w Ruścu ( przy ul. Górnej) w miesiącu kwiecień br. 
czynny będzie: ogólnodostępny dla wszystkich -  wtorki/
środy/czwartki/piątki - w godz. 15.00 -17.00. Grupy 
zorganizowane - piłka nożna - wtorki/środy/czwartki/piątki 
- w godz. 14.00 - 19.00, soboty - w godz. 14.00 - 19.00 
W pozostałe dni i godziny istnieje możliwość rezerwacji 
boisk, dla grup zorganizowanych liczących co najmniej 10 
osób. Rezerwacji dokonać można pod numerem telefonu 
692 767 250.

Zbigniew Siwiec - Animator Sportu

28 Turniej Piłki Siatkowej 
o Puchar Zastępcy Wójta 

Gminy Nadarzyn
    W dniu 15 marca 2014 r. odbył się 28 Turniej Piłki 
Siatkowej o Puchar Zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn. 
Zgłosiło się 7 drużyn, które podzielone zostały na dwie 
grupy A i B. Poziom gry poszczególnych drużyn był dość 
zróżnicowany, zespoły, które zajęły w swoich grupach I i II 
miejsce rywalizowały o miejsca I - IV natomiast pozostałe 
drużyny o miejsca V - VII. W niektórych drużynach 
rywalizowały również panie, które swoją postawą i dużymi 
umiejętnościami siatkarskimi uatrakcyjniły zawody.
   Cały przebieg turnieju sędziowany był przez sędziów 
z MZPS. Chciałem podziękować panu Tomaszowi 
Muchalskiemu zastępcy wójta gminy Nadarzyn za patronat 
nad turniejem i ufundowanie nagród rzeczowych dla trzech 
pierwszych drużyn oraz wyróżnionych zawodników. 
Podziękowania składam również na ręce Prezesa klubu 
sportowego LKS Orzeł Nadarzyn pana Zbigniewa 
Siwca, który ufundował puchary i statuetki i brał czynny 
udział w organizacji turnieju. Dziękuję państwu Danucie  
i Grzegorzowi Padamczyk za pomoc w utrzymaniu ładu  
i porządku w czasie zawodów i po ich zakończeniu. 
Dziękuję również uczniom Gimnazjum im. bł. Jana Pawła 
II w Nadarzynie Natalii Dmoch kl. III, Karolinie Prus kl. 
III i Albertowi Oleksiewicz kl. I za pomoc w sędziom 
głównym zawodów.

Bogdan Malinowski  - Kierownik hali sportowej 
w Nadarzynie   

Szkoła Podstawowa 
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza 

w Woli Krakowiańskiej

    Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Bronisława 
Markiewicza w Woli Krakowiańskiej oraz Rada Rodziców 
zaprasza wszystkich chętnych do korzystania z pełnowy-
miarowej sali gimnastycznej od poniedziałku do piątku  

w godzinach pozalekcyjnych. Atrakcyjne ceny, 
możliwość korzystania z szatni i wyposażenia. 

Wszelkie informacje można uzyskać 
pod numerem telefonu  22 729 91 81, 

bądź pisząc na adres e- mail:spwolakrak@poczta.fm

                                   Jolanta Ludwiniak 
p.o. Dyrektora SP Wola Krakowiańska

Wyniki  Gminnych Zawodów 
Strzeleckich z KPN

„O Puchar Wójta Gminy Nadarzyn”, 
które odbyły się w dniu 16.03.2014 r.

Juniorki:
m-ce   Imię i Nazwisko        Przynależność            Łącznie     
1. Gabriela Zakrzewska Gimnazjum                           83
2. Klaudia Kłapkowska  GODM „Tęcza”              81
3. Marta Auguścińska     Gimnazjum                          68

Juniorzy:
1. Dawid Kłapkowski GODM „Tęcza”                      89
2. Paweł Podladowski Gimnazjum                 83                                                  
3. Tomasz Latoszek GODM „Tęcza”               83
Kobiety:
1. Krystyna Masłowska    UG Nadarzyn                    89 
2. Marzena Latoszek GODM „Tęcza”        87
3. Agnieszka Peikert UG Nadarzyn                   83 

       Mężczyźni
1.Jarosław Kuśmierczyk Naucz. Gimnazjum             89
2. Piotr Beńko           Naucz. Gimnazjum              84
3. Włodzimierz Jakubiak  LOK Wolica                      83       

Wyniki drużynowe:
1. LOK GODM „Tęcza” Młochów  342 pkt
2. SK LOK Gmnazjun Nadarzyn                              333 pkt
3. LOK Wolica                                                          327 pkt

Sekcja Piłki Siatkowej GLKS Nadarzyn, przy współ-
pracy z Urzędem Gminy Nadarzyn  

ogłasza nabór do Akademii Siatkówki 
dla dziewcząt urodzonych w latach 2004 - 2005. 

Zajęcia na początek będą odbywać się w każdą sobotę  
w godzinach 9.30 - 11.00. w hali przy ulicy Żółwińskiej 41 
w Nadarzynie. Treningi prowadzić będzie wykwalifikowa-
na kadra trenerska, w tym Mistrzyni Europy z 2003 roku 
- Dominika Leśniewicz. ZAPRASZAMY.
     Zapisy i dodatkowe informacje na miejscu (podczas tre-
ningu) lub na adres darek.zwolinski@op.pl  - tel 604 462 
392 .Uczestniczki zajęć powinny posiadać zmienne obuwie 
na halę sportową oraz strój sportowy. Ponieważ trening pro-
wadzony jest przy zachowaniu dużej intensywności, rodzi-
ce powinni wyposażyć dziecko w wodę mineralną, najlepiej 
nie gazowaną. Więcej informacji o nadarzyńskiej siatkówce 
na stronie: www.glksnadarzyn.pl/siatkowka. 
     Treningi siatkarkie dla dziewcząt z roczników 2002 
-2001 odbywają sie w hali sportowej Szkoły Podstawowej 
w Nadarzynie w terminach: poniedziałek 16.00 - 17.30, 
środa 16.00-17.30, czwartek 15.30 -17.00. Zapisy u trenera 
pod numerem 512 541 350 - Damian Krzemiński

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 
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Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41) 
1.   Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16.00 - 22.00.
2.  Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu, godziny do uzgodnienia.
3.  Profesjonalny masaż 2 razy w tygodniu (środa, piątek), godzina do uzgodnienia.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41.

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

Kolegium redakcyjne: Dorota Sobolewska - 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 zawarte w artykułach autoryzowanych, zastrzega sobie możliwość dokonywania 
poprawek i skracania materiałów. Anonimów nie drukujemy!!! 

Zamieszczone publikacje objęte są ochroną prawną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych 
(Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) i jej naruszenie może powodować odpowiedzialność przewidzianą w przepisach w/w ustawy 

oraz odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach Kodeksu cywilnego. 
Adres Redakcji: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem „Wiadomości” 

tel. 22 729 81 85 w. 165, 166; e-mail: gazeta@nadarzyn.pl; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: Studio Jeden s.c. ul. Bielska 61/1, 09-400 Płock, tel. 24 268 24 41

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. 
2.     Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez mgr Beatę Pawłowską, 
        tel. 501 574 794.
3.    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  – 5 x w tygodniu do uzgodnienia).

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

Puchar dla zwycięzców GODM „Tęcza” oraz medale dla 
zawodników, którzy zajęli czołowe miejsca wręczył Wójt 
Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb (na fot. powyżej).

Wyniki Gminnych Zawodów Strzeleckich z KPN dla SP
„O Puchar Inspektora ds. Oświaty Gminy Nadarzyn”

w Młochowie dn.16.03.2014 r.
Dziewczęta:

m-ce   Imię i Nazwisko       Przynależność              Wynik      
Zuzanna Reszka    Rusiec      47    1. 
Karolina Bąk Nadarzyn  43     2. 
Wiktoria Kunicka Nadarzyn  42     3. 

Chłopcy:
Dariusz Boschke  Młochów 441. 
Mateusz Jackowski Młochów 412. 

Filip Bartosiak  Nadarzyn 40 3. 
  

Wyniki drużynowe:
Dziewczęta: I m. SP Nadarzyn 117 pkt, II m.SP Rusiec 115 
pkt, III m.  Młochów 113 pkt, IV m. SP Kostowiec 100 pkt,  
V m. Wola Krakowiańska 78 pkt.
Chłopcy: I m. SP Młochów 124 pkt., II m. SP Nadarzyn  116 
pkt, III m. SP Rusiec 114 pkt, IV m. SP Kostowiec 114 pkt,  
V m. SP Wola Krakowiańska 75 pkt.

Klasyfikacja generalna:
1. S.K. LOK przy SP w Młochowie              237 pkt
2. S.K. LOK przy SP Nadarzynie                 233 pkt
3. S.K. LOK przy SP w Ruścu                 229 pkt
4. S.K. LOK przy SP w Kostowcu                   209 pkt
5. S.K. LOK przy SP w Woli Krakowiańskiej 153 pkt.

                 Franciszek Antonik                                         
Ireneusz Pisarski

- Sędziowie Zawodów   



                                         3 (179) marzec 201436   Wiadomości Nadarzyńskie


