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Krzyż Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa 
- Wierni tradycji i historii  

Ogólnopolski Komitet Budowy 
Pomnika Ofiar Ludobójstwa doko-
nanego przez OUN-UPA przyznał 
zasłużonym mieszkańcom Gmi-
ny Nadarzyn honorowe odznacze-
nia. Krzyże i pamiątkowe dyplomy  
w imieniu płk. Jana Niewińskiego, 
Prezesa Komitetu wręczył Jacek Gro-
mek, Prezes Zarządu Powiatowego 
ZOSP RP oraz Wicestarosta Prusz-
kowski Agnieszka Kuźminska.

Ogólnopolski Komitet Budowy 
Pomnika Ofiar Ludobójstwa doko-
nanego przez OUN-UPA (OUN 
- Organizacja Ukraińskich Nacjona-
listów, UPA - Ukraińska Powstańcza 
Armia) na ludności polskiej Kresów 

Wschodnich w latach 1939-1947 to 
organizacja zabiegająca o pamięć  
i prawdę historyczną. Nadrzędnym 
celem Komitetu jest upamiętnie-
nie ludności polskiej zamordowa-
nej przez Banderowców. Nadawane 
przez kapitułę Krzyże Pamięci Ofiar 
Banderowskiego Ludobójstwa otrzy-
mali już m. in.: ojciec Ludwik Wro-
darczyk, prof. Aleksander Kołodziej-
czyk, ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, 
Paweł Adamowicz Prezydent Gdań-
ska, prof. Leszek Jazownik, poseł Ar-
tur Górski, eurodeputowany Jarosław 
Kalinowski, Katolickie Stowarzysze-
nie Dziennikarzy, red. Agnieszka Pi-
war – sekretarz Zarządu Katolickiego Janusz Grzyb  - Wójt Gminy Nadarzyn 

odbiera odznaczenie.

Stowarzyszenia Dziennikarzy, admi-
rał Mark Toczek, Bolesław Szenice-
row, przewodniczący Gminy Wyzna-
niowej Starozakonnych w RP, prof. 
Ryszard Szawłowski, a także tygodnik 
„Przegląd”. 

W sobotę, 10 maja 2014 r. do gro-
na odznaczonych Krzyżem Pamięci 
Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa 
dołączyli Janusz Grzyb - Wójt Gminy 
Nadarzyn, Tomasz Muchalski - Za-
stępca Wójta, ks. Andrzej Wieczorek, 
Proboszcz parafii pw. św. Klemensa  
w Nadarzynie oraz Anna Szabat, eme-
rytowany pracownik Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

    Prezesem Ogólnopolskiego Ko-
mitetu Budowy Pomnika Ofiar Lu-
dobójstwa dokonanego przez OUN-
-UPA jest pułkownik Jan Niewiński 
kombatant z okresu II wojny świato-
wej. Podczas wojny jako żołnierz AK 
organizował samoobronę ludności 
polskiej na Wołyniu w powiecie krze-
mienieckim. Niewiński, pseudonim 
„Sokół” dowodził obroną Rybczy. 
Jak sam podkreśla całe jego życie jest 
walką, najpierw z okupantami, obec-
nie o pamięć i prawdę historyczną.

Od 1995 roku wydaje biuletyn 
„Głos Kresowian”, przewodniczy 
Kresowemu Ruchowi Patriotyczne-
mu. Jest inicjatorem budowy w War-
szawie Pomnika ku czci Polaków po-
mordowanych przez UPA.

Referat Promocji i Rozwoju
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wej - kończą się prace tynkarskie,  
a wykonanie podłoży pod wykładziny 
w salach dydaktycznych są na etapie 
zaawansowanym. W tej części budynku 
trwają także prace instalacyjne. Najmniej 
zaawansowane są prace wykończeniowe 
w segmencie C, co jest zgodne z zało-
żeniami przyjętymi na naradach robo-
czych. Tempo robót wskazuje jednak, 
że i ten zakres prac zostanie zakończony 
w pierwszych dniach czerwca.

Czerwiec będzie okresem bardzo in-
tensywnych prac montażowych instala-
cji. W tym okresie przewiduje się mon-
taż kotłowni, central wentylacyjnych, 
zabudowy otworów zewnętrznych.

Ze względu na ustawione rusztowa-
nia niezbędne do wykonania elewacji
konieczne było wstrzymanie prac dro-
gowych, jednak są one na tyle zaawan-

Oczywiście prace te rozpoczną się po 
uzyskaniu właściwych parametrów wil-
gotności tynków i podłoża betonowego.
W segmencie D – części dy-
daktycznej szkoły podstawo-

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

Budowa kompleksu oświatowego w Ruścu
100% dachu zespołu szkół w Ruścu zostało już przykryte papą  

i zabezpieczone przed deszczem. Równie sprawnie przebiegają prace  

na terenie Skweru przy ul. Lipowej w Nadarzynie. 

Już we wrześniu plac zabaw powinien być gotowy.

Na fot. poniżej Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn podczas cotygodniowej wizytacji budowy. 

   Na terenie budowy kompleksu szkół 
w Ruścu widać wyraźny postęp prac. 
Zakończono montaż stolarki okiennej 
i drzwiowej zewnętrznej. Do końca 
zbliżają się również prace związane  
z ociepleniem budynku. Na jego ścia-
nach robotnicy kładą styropianową 
izolację (fot. poniżej).  Prace w środku 
budynku postępują równie sprawnie. 
Sala gimnastyczna z zapleczem (seg-
ment E) jest gotowa do prac malarskich 
i montażu wyposażenia. 

Jedna z sal

sowane, że nie stanowi to zagrożenia 
dla terminu gotowości obiektu do od-
bioru. Jednocześnie trwają prace przy 
betonowaniu fundamentów pod część 
dydaktyczną gimnazjum.

Ponadto Gmina ogłasza kolejne po-
stępowania przetargowe na dostawę 
sprzętu stanowiącego ruchome wypo-
sażenie szkoły.
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Skwer przy 
ul. Lipowej w Nadarzynie

Kończy się montaż zabawek na 
terenie placu zabaw (fot. z prawej). 
Wszystko wskazuje na to, że ta część 
obiektu zostanie oddana do użytku 
już we wrześniu.

- Do 10 września nie tylko powinny 
zakończyć się prace budowlane, ale do tego 
czasu powinno zostać wydane pozwolenie na 
użytkowanie – informuje Janusz Grzyb 
Wójt Gminy Nadarzyn.

Pozostałe inwestycje
W Rozalinie prowadzone są pra-

ce związane z nadbudową i rozbudo-
wą miejscowej świetlicy. Moderniza-
cja zostanie dofinasowana w ramach 
projektu pod nazwą „Nadbudowa  
i rozbudowa budynku świetlicy  
w Rozalinie” realizowanego z działa-
nia „Odnowa i rozwój wsi” PROW.

Na ulicy Łoniewskiego w Kajetanach 
trwa przebudowa drogi w zakresie robót 
kanalizacyjnych oraz robót drogowych. 
Natomiast na ulicach Wiklinowej w 
Urzucie, Przepiórki w Szamotach i Po-
rzeczkowej w Strzeniówce zakończono 
asfaltowanie nawierzchni.

Trwają prace związane z budową 
oświetlenia ulicznego. Jaśniej będzie na 
ulicach: Poranka w Kajetanach, Żwiro-
wej w Ruścu, Przemysłowej w Rozalinie, 
Ekologicznej w Urzucie, Grodziskiej w 
Starej Wsi i Młochowskiej w Rozalinie. 

Realizowana jest również budo-
wa sieci wodociągowej w ul. Pawiej  
w Rozalinie.

Świetlica 
w Parolach

W dniu 20 maja podpisano umowę 
z F.H.U. Błaszczyk z Kotlina na opra-
cowanie kompleksowego projektu bu-
dowy świetlicy w Parolach. 

Projekt obiektu ma być gotowy do 
30 listopada 2014 r. Świetlica powsta-
nie na działce o numerze ewidencyj-
nym nr 65 w Parolach.

W projektowanym budynku ma 
znaleźć się między innymi: sala spo-
tkań na 100-120 osób, dwie mniejsze 
sale spotkań dla dzieci i młodzieży, 
pokój sołtysa i Rady Sołeckiej, kuch-
nia, zaplecze sanitarne, szatnia. 

Ponadto przy świetlicy ma powstać 
również boisko sportowe i plac zabaw.

Fot. poniżej: montaż oświetlenia na Skwerze.

Inwestycje oprócz nadzoru budowlanego 
oraz bieżącej wymiany informacji dotyczącej 
ich postępu są regularnie wizytowane przez 
Wójta Gminy Janusza Grzyba. 

Na fot. poniżej ul. Pawia w Rozalinie. Ref. Inwestycji

Informacje o prowadzonych oraz planowanych inwestycjach znajdują się  
w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.nadarzyn.pl oraz na gminnej 

stronie www.nadarzyn.pl i gminnym profilu na facebooku.
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XLIII Sesja Rady Gminy 

Biuro Rady Gminy Nadarzyn 
UG Nadarzyn (ul. Mszczonowska 24)

 - tel. 22 729 81 94 w. 176, 179

Spotkania z radnymi po osobistym bądź telefonicznym ustaleniu terminu w Biurze Rady.

- w dniu 30 kwietnia 2014 r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której 
radni podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr XLIII/430/2014   
w sprawie przyjęcia oceny zasobów po-
mocy społecznej dla Gminy Nadarzyn 
na rok 2013.
Zadaniem gminy wynikającym ze znowe-
lizowanego art. 16 a ustawy o pomocy spo-
łecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U.  
z 2013 r. poz. 182 ze zm.) jest obowiązek 
sporządzania oceny zasobów w zakresie 
pomocy społecznej. Ocena ta przygotowywa-
na jest w oparciu o analizę lokalnej sytuacji 
społeczno - demograficznej i obejmuje infra-
strukturę, kadrę, organizacje pozarządowe  
i nakłady finansowe na zadania pomocy spo-
łecznej bez względu na podmiot je finansują-
cy. Informacje w nim zawarte dotyczą osób 
i rodzin korzystających z pomocy społecz-
nej oraz obejmują swym zasięgiem szerokie 
spektrum infrastruktury polityki społecznej 
w gminie.
2. Uchwała Nr XLIII/431/2014  
w sprawie podwyższenia kryterium do-
chodowego do przyznania nieodpłatnej 
pomocy oraz zasad zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania dla osób obję-
tych wieloletnim programem wspiera-
nia finansowego gmin w zakresie do-
żywiania „Pomoc państwa w zakresie 
dożywiania” na lata 2014 - 2020. 

Prawo do świadczeń z pomocy społecz-
nej przysługuje osobom i rodzinom, jeżeli 
dochód osoby samotnie gospodarującej lub 
dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 
kryterium dochodowego, o którym mowa 
odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt. 1 i 2 
ustawy o pomocy społecznej. Kryterium to 
od 1.10.2013 r. wynosi 542 zł dla osoby 
samotnie gospodarującej i 456 zł  na oso-
bę w rodzinie. Uchwała Rady Ministrów  
z dnia 10 grudnia 2013 r.  w sprawie  usta-
nowienia wieloletniego programu wspierania 
finansowego gmin w zakresie dożywiania 
„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 
na lata 2014-2020 (M.P. z 20132 r., poz. 
1024) ustanowiła rządowy program, który 
przewiduje udzielanie wsparcia w zakresie 
dożywiania osobom spełniającym kryterium 
dochodowe w wysokości 150 % kryterium, 
o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy 
społecznej.

Przyjęcie uchwały było zasadne i ko-
nieczne, aby gmina otrzymała dotację na 

dożywianie dla osób i rodzin o dochodach od  
100, 01 %  do 150 % kryterium, a także 
do podpisania aneksu do umowy  o wsparcie 
z programu dożywianie. Bez proponowanej 
uchwały, gmina otrzymałaby  tylko dotację 
na wydatki poniesione na dożywianie dla 
osób i rodzin o dochodach do 100 % kryte-
rium z ustawy o pomocy społecznej.

3. Uchwała Nr XLIII/432/2014  
w sprawie zatwierdzenia do realizacji 
projektu POIG.08.03.00-14-580/13 
pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Nadarzyn”.
Artykuł na temat projektu strona 9 WN.
4. Uchwała Nr XLIII/433/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
w drodze darowizny na rzecz Gminy 
Nadarzyn nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Stara Wieś, gm. 
Nadarzyn. 

5. Uchwała Nr XLIII/434/2014 w 
sprawie uchwalenia miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
dla części wsi Młochów – rejon parku.

Zmiana miejscowego planu zagospo-
darownia przestrzennego dla tego terenu 
związana jest z planowaną budową nowego 
kościoła w Młochowie. Obecny kościół pa-
rafialny pw. św. Michała Archanioła, któ-
ry prowadzony jest przez księży Michalitów 
funkcjonuje w zabudowaniach, które były 
jedną z oranżerii miejscowego zespołu pa-
łacowo - parkowego. Warto zaznaczyć, iż 
w tym roku mija 70. rocznica obecności 
Zgromadzenia św. Michała Archanioła 
w Gminie Nadarzyn. W 1944 roku gru-
pa wychowanków zakładu prowadzonego 
przez Zakonników w Strudze w wyniku 
zawieruchy wojennej i wydarzeń związanych 
z Powstaniem Warszawskim znalazła 
schronienie w Młochowie. Dzięki hojno-
ści ówczesnego właściciela Eryka hrabiego 
Kurnatowskiego w 1945 roku  w miejscu 

obecnego kościoła funkcjonuje już kaplica, 
w której w 1956 roku utworzona została 
filia parafialna, następnie dekretem Prymasa 
Polski Stefana Wyszyńskiego z 1976 roku 
ogłoszona parafią. Obecna parafia liczy sobie 
ponad  2 tysiące osób i wciąż rozrasta się. 
6. Uchwała Nr XLIII/435/2014   
w sprawie zaciągnięcia długotermi-
nowej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 
„Budowa kolektora tłocznego  
w Starej Wsi – Nadarzyn.” 
7. Uchwała Nr XLIII/436/2014  
w sprawie zaciągnięcia długotermi-
nowej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 
„Budowa kanalizacji w ul. Wiosennej 
i ul. Liliowej.”

8. Uchwała Nr XLIII/437/2014  
w sprawie zaciągnięcia długotermi-
nowej pożyczki z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 
„Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Nadarzynie ul. Fiołkowa i ul. 
Malwy.”
9. Uchwała Nr XLIII/438/2014   
w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Nadarzyn  na rok 2014. 
Dochody budżetu gminy po zmianach stano-
wią kwotę 78 662 151,17 zł. Natomiast 
wydatki budżetu gminy po zmianach stano-
wią kwotę 88 558 151,17 zł.
10. Uchwała Nr XLIII/439/2014 w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2014 - 2019. 
Wszystkie podjęte uchwały wraz  

z załącznikami znajdują się  
w Biuletynie Informacji 

Publicznej: www.bip.nadarzyn.pl
 red.
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Pani Elżbiecie Osińskiej
serdeczne wyrazy 

współczucia 
z powodu śmierci 

Teściowej 
składają 

Pracownicy 
Publicznego Przedszkola

w Wolicy

Janusz Grzyb - Wójt Gminy wraz z gimazjalistami podczas otwarcia. 

go na rękach kolegów po powołaniu 
nowych samorządnych związków 
zawodowych i papieża Jana Pawła 
II w czasie pielgrzymki do Polski w 
czerwcu 1979 roku. Z fotografii do 
robotników strajkujących w Stoczni 
Gdańskiej przemawia Anna Walen-
tynowicz, a obok ekspedientki „pre-
zentującej” puste półki idą kobie-
ty z wózkami w jednym z licznych 
wówczas „marszy głodowych”. Na 
zdjęciach są milicjanci z tarczami, 
śmigłowce i czołgi, jest też Jack Ni-
cholson ze znaczkiem „Solidarności” 
w klapie marynarki.

-  Doskonale pamiętam początki po-
wstania „Solidarności” – przyznał Wójt 
Gminy Nadarzyn, Janusz Grzyb pod-
czas otwarcia przygotowanej przez 
Instytut Pamięci Narodowej wystawy 
„Fenomen „Solidarności”. Migawki  
z dziejów Polski, 1980-1981”. Pod-
kreślił, że przemiany, do których 
doprowadzili związkowcy w Polsce, 
zapoczątkowały systemowe i ekono-
miczne zmiany w krajach dawnego 
bloku wschodniego.

W dniu 9 maja 2014 roku w budyn-
ku Urzędu Gminy Nadarzyn odbyło 
się uroczyste otwarcie wystawy foto-
graficznej przygotowanej przez Biuro 
Edukacji Publicznej Instytutu Pamię-
ci Narodowej. W uroczystości uczest-
niczyli Przewodnicząca Rady Gminy 
Nadarzyn, Wójt Gminy Nadarzyn 
oraz Zastępca, a także reprezentują-
cy Instytut Pamięci Narodowej dr Jan 
Olaszek, radni, sołtysi oraz uczniowie  
i kadra pedagogiczna z nadarzyńskie-
go gimnazjum. Po inauguracji ekspo-
zycji gimnazjaliści wysłuchali krótkiej 
prezentacji dotyczącej „Solidarności”, 
którą w auli szkoły przedstawił dr Jan 
Olaszek.

Autorem obejmującej 16 tematów 
wystawy fotograficznej, jest dr Łu-
kasz Kamiński, prezes IPN. Ekspozy-
cję ilustrującą wydarzenia w Polsce od 
powstawania związku zawodowego 
po wprowadzenie stanu wojennego 
przygotowano w polskiej i angielskiej 
wersji językowej. Zaprezentowane 
zdjęcia nie tylko dokumentują waż-
ne, przełomowe momenty, ale oddają 
również ducha i atmosferę tamtych 
czasów. 

Wystawa ukazuje narodziny NSZZ 
„Solidarność”, jej relacje z komuni-
styczną władzą i Kościołem oraz sto-
sunek społeczeństwa na tle wydarzeń 
życia politycznego, społecznego i go-
spodarczego kraju.

Plansze zatytułowane m.in. „Na-
pięcie”, Bunt”, „Pamięć”, „Triumf ”, 
„Głód”, aż po „Wojnę” oddają za-
równo radosne chwile jak i grozę lat 
1980-1981. Przedstawiają zarówno 
znane osoby i zdarzenia jak i anoni-
mowych bohaterów tamtych czasów. 
Jest zdjęcie Lecha Wałęsy niesione-

„Solidarność” w Urzędzie Gminy 
- wystawa „Fenomen „Solidarności”. Migawki z dziejów Polski, 1980-1981”.

Referat Promocji i Rozwoju
 Gminy Nadarzyn

Wystawę w budynku 
Urzędu Gminy Nadarzyn 

można zwiedzać 
do 9 czerwca 2014 roku

Wójt Gminy Nadarzyn 
oraz IPN

serdecznie zapraszają

Pani Elżbiecie Osińskiej
wyrazy współczucia 
z powodu śmierci 

Teściowej 
składają

 
Wójt i Pracownicy Urzędu 

Gminy Nadarzyn 
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10 lat w Unii Europejskiej 
– 1 maja 2014 roku minęło 10 lat od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 

ZaPARKowali w MŁOCHOWIE 
– piknik rodzinny w młochowskim parku

Piknikowa, radosna atmosfera to-
warzyszyła konkursom i zabawom 
zrealizowanym w ramach imprezy 
„ZaPARKuj w Młochowie”. Byli 
clowni na szczudłach i balonowe 
zwierzaki, uśmiechnięte pomalowane 
buzie dzieci oraz zadowolone miny 
smakoszy ciast.

Kilkaset osób bawiło się na mini 
pikniku rodzinnym w młochow-
skim parku. Największą atrakcją dla 
najmłodszych uczestników pikniku  
był konkurs plastyczny  „Mieszkam  
w Europie”. Jury z ponad 50 prac 
wyłoniło 6 najciekawszych rysunków. 
Nagrody przyznano zwycięzcom  
w dwóch grupach wiekowych.

Równie emocjonujący oka-
zał się konkurs na najsmaczniej-
sze ciasto drożdżowe.  Zwyciężył 
NOK Urzut, który za swój wy-
piek otrzymał bon na zakupy  
w sklepie IKEA wartości 200 zł. II miej-
sce i nagrodę wartości 150 zł otrzyma-
ło Koło Gospodyń Wiejskich z Parol, 
 a miejsce trzecie i bon o wartości 100 zł 
odebrało Koło Gospodyń Wiejskich  
w Młochowie. Po zakończeniu konkur-
su wypieki chętnie degustowali uczest-
nicy pikniku. Furorę zrobili artyści  
z NOK! Teatr, którzy wystawili spek-
takl „Jestem Zabójcą” A. Fredy.  

Szczególną atrakcją imprezy oka-
zał się także występ Orkiestry OSP 
Nadarzyn, pod dyr. Mirosława 
Chilmanowicza (fot. z prawej).

Organizatorami Pikniku był 
UG Nadarzyn wraz z NOK  

i GODM  „Tęcza”.    
                                   

     Referat Promocji i Rozwoju 

Piknik w Młochowie zorganizo-
wano w ramach ogólnopolskiej ak-
cji promocyjnej pn. „Dni Otwarte 
Funduszy Europejskich” realizowa-
nej z okazji przypadającej w tym roku  
10. rocznicy członkostwa Polski w Unii 
Europejskiej.

Celem trwającej od 1 do 11 maja 
akcji realizowanej przez Ministerstwo 
Infrastruktury i Rozwoju we współ-
pracy z Telewizją Polską S.A. była 
prezentacja przedsięwzięć i inwestycji 
dofinansowanych z funduszy euro-
pejskich. Nasz Piknik został wpisany 

Katarzyna Dombska
 Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

do ogólnopolskiej bazy imprez zwią-
zanych z akcją 10 lat w UE. W całym 
kraju zapraszano gości do miejsc, gdzie 
zostały zrealizowane projekty unij-
ne. Zaprosiliśmy Państwa właśnie do 
Młochowa ponieważ na rewitalizację 
parku gmina otrzymała dofinanso-
wanie w wysokości blisko 6.000.000 
zł ze środków Unii Europejskiej  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego.  

Odnowienie parku to tylko jeden z pro-
jektów zrealizowanych z unijnych pieniędzy. 
Warto przypomnieć, że dzięki środkom 
unijnym współfinansowano m.in. budowę 
oczyszczalni i kanalizacji w Wolicy, kom-
pleks boisk Orlik w Ruścu,  wyposażenie 
pracowni komputerowych w placówkach 
oświatowych w sprzęt komputerowy i tablice 
interaktywne, budowę placu zabaw przy SP 
Rusiec, wyposażenie w sprzęt oświetlenio-
wy i sterujący sali widowiskowej w NOK, 
budowę sali widowiskowo-sportowej przy 
przedszkolu w Nadarzynie. Poza tym 
gimnazjum i każda szkoła podstawowa 
w naszej gminie od 2008 roku realizowa-
ły i nadal realizują różne programy unijne  
z zakresu wyrównywania szans eduka-
cyjnych dzieci i młodzieży. Kwota otrzy-
manego dofinansowania ze środków Unii 
Europejskiej w projektach już zrealizowa-
nych wyniosła ponad 12,5 mln zł.
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Fundusze unijne 
Jeszcze w maju br. zostanie pod-

pisana umowa na dofinansowanie 
nowego projektu pn. „Przeciw-
działanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Nadarzyn” z Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Go-
spodarka. Gmina Nadarzyn pozy-
skała 866.890 zł (ze 100% dofinan-
sowaniem ze środków unijnych) na 
realizację projektu, który pozwoli 
na zmniejszenie problemu wyklu-
czenia cyfrowego na terenie naszej 
gminy. 

W ramach projektu: 
1) 52. rodziny spełniające jednocze-
śnie następujące trzy kryteria: 
• posiadające dzieci, młodzież od 
urodzenia do 25 lat.
• z orzeczeniem o niepełnospraw-
ności lub orzeczeniem o stopniu 
niepełnosprawności umiarkowa-
nym lub znacznym pobierające 

zasiłek pielęgnacyjny z tego tytułu 
w nadarzyńskim GOPS.
• mieszkańcy naszej gminy (za-
meldowani) otrzymają sprzęt 
komputerowy wraz z oprogramo-
waniem oraz dostęp do Internetu 
na sześć lat (płatny 1 rok ze środ-
ków zarezerwowanych w projekcie 
i 5 lat po zakończeniu ze środków 
własnych gminy). Zostanie także 
zakupiony dodatkowy osprzęt dla 
niepełnosprawnych czyli specjal-
ne narzędzia do obsługi kompute-
ra jak np. nakładki na klawiaturę, 
ekrany dotykowe itp.
2) 13. placówek z terenu na-
szej gminy zostanie doposa-
żonych w sprzęt komputerowy 
(90 szt.) – Szkoła Podstawowa  
w Nadarzynie, Szkoła Podstawowa  
w Młochowie, Szkoła Podstawo-
wa w Ruścu, Szkoła Podstawowa  
w Kostowcu, Szkoła Podstawowa 
w Woli Krakowiańskiej, Gimna-
zjum, Nadarzyński Ośrodek Kul-
tury i świetlice gminne, Ognisko 
„Tęcza”. Z projektu przez rok bę-

dzie płacony dostęp do Internetu. 
Niektóre placówki wykonają rów-
nież modernizację sieci i potrzeb-
ne sieciowanie. 
3) Rodziny objęte pomocą będą 
mogły uczestniczyć w bezpłat-
nych szkoleniach z zakresu ob-
sługi komputera i Internetu. 
Poza tym przez rok rodziny te 
będą mogły korzystać z kom-
puterowej pomocy serwisowej  
i technicznej.

Projekt zaczniemy 01.08.2014 
roku konferencją, podczas której zo-
staną podpisane umowy z rodzinami.  
Na realizację projektu rodziny te 
czekały cztery lata. Tyle czasu trwała 
„walka” o uzyskanie dofinansowa-
nia. Dlaczego tak długo? Pierwszy 
projekt przygotowywany był wiosną 
2010 roku.  Zaproszono do projek-
tu wszystkie rodziny, które wówczas 

spełniały jednocześnie wszystkie wy-
mienione wyżej tzw. kryteria dostępu 
(czyli niepełnosprawny z ważnym 
orzeczeniem, któremu należy się za-
siłek pielęgnacyjny, w wieku od uro-
dzenia do 25 lat, mieszkaniec gminy). 
Niepełnosprawni lub opiekunowie 
podpisywali Deklarację, w której wy-
rażali chęć udziału w projekcie.

Projekt ten uzyskał co prawda pro-
mesę czyli obietnicę dofinansowania, 
jednak odstąpiliśmy od podpisania 
umowy ze względów proceduralnych.   
Wkrótce był kolejny nabór, na który 
gmina złożyła kolejny wniosek. Wte-
dy został on odrzucony i zalecano 
aby część kosztów np. koszt wykupu 
licencji praw najmu przerzucić na ro-
dziny otrzymujące sprzęt komputero-
wy. Absolutnie nie mogliśmy się na to 
zgodzić, ponieważ byłoby to zaprze-
czenie idei tego projektu – chodziło 
nam o pomoc tym rodzinom, a nie 
obciążanie ich budżetu dodatkowy-
mi kosztami. Został więc napisany 
protest, który był rozpatrywany wie-
le miesięcy. Wreszcie udało się. Po-

nieważ trwało to wszystko tak długo 
sytuacja rodzinna i życiowa rodzin, 
dla których przeznaczony jest projekt, 
w wielu przypadkach uległa zmianie. 
Obecnie trwa weryfikacja listy tych ro-
dzin, które złożyły Deklarację udziału  
w projekcie pod kątem sprawdzenia 
czy nadal spełniają postawione kryte-
ria dostępu. 

Poza tym doszły nowe rodzi-
ny, które później złożyły wnioski o 
zasiłek pielęgnacyjny i spełniałyby 
kryteria dostępu. Utworzona została 
lista rezerwowa tych rodzin, zgodnie  
z kolejnością (datą) złożenia wniosków  
o zasiłek pielęgnacyjny.

Jest to projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Katarzyna Dombska

 Inspektor ds. funduszy zewnetrznych

- kolejne pozyskane fundusze zewnętrzne dla mieszkańców Gminy Nadarzyn

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu w Gminie Nadarzyn” 

rozpocznie się od 1 sierpnia 2014 r. 
 

Uczniowie, Rada 
Pedagogiczna oraz Dyrektor 

Szkoły Podstawowej 
w Młochowie 

składają wyrazy 
podziękowania Dyrektorowi 

SPGZOZ w Nadarzynie 
Panu Adamowi Chusteckiemu 

za możliwość wykonania 
bezpłatnych badań 
stomatologicznych 
dla uczniów szkoły.

 Szczególne podziękowania 
kierujemy do stomatologa  

dr Izabeli Zawalskiej, 
która swoim uśmiechem 
i serdecznością sprawiła, 
że badanie było zachętą 

do kolejnych wizyt.
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

Na terenie osiedla Belina wybiła ka-
nalizacja, na Skwerku przy ul. Lipowej 
rozrabia młodzież i nie ma dotacji na 
żłobek w Ruścu. Zewsząd wieje grozą 
i czarną rozpaczą, a za wszelkie „plagi”  
w tym plamy na Słońcu oczywiście 
winę ponoszą władze Gminy Nada-
rzyn. Prawda w mniemaniu Malkon-
tenta jest rozciągliwa jak gumka w … 
buzi nastolatka.

Joseph Goebbels twierdził, że kłam-
stwo powtórzone tysiąc razy staje się 
prawdą. Cóż nie trzeba kłamać, aby 
przedstawiony obraz różnił się od 
rzeczywistego. Wystarczy podać pół 
prawdy, ćwierć lub tylko ziarenko. 
Wystarczy odpowiednio skomento-
wać, przedstawić i zinterpretować 
fakty aby wypaczyć i skrytykować po-
zytywne zjawiska.

Katastrofa ekologiczna 
w osiedlu Belina?

„(…) przy nowo budowanej szkole 
w Ruścu znowu wybiła studzienka  
z fekaliami. Tym razem wyciek za-
uważono w porę i nie spowodował 
on poważniejszego skażenia terenu 
(…)” - donosi Malkontent. A co na 
to fakty? Cóż, faktycznie doszło do 
awarii jednej z pomp. Usterka zosta-
ła szybko naprawiona. Nie było żad-
nego wycieku ani co się z tym łączy 
żadnego zanieczyszczenia czy skaże-
nia terenu. Ani poważnego, ani nie-
poważnego – nie wliczając przykrego 
zapachu, który towarzyszył awarii.
Właścicielem studzienki jest Hol-
ding, który odpowiada również za 
stan techniczny pobliskiego osiedla.  
W przypadku usterki, właściciel za-
wiadamia władze gminy, zleca napra-
wę i pokrywa koszty usunięcia awarii. 
Mimo dość długiej procedury, oba 
podmioty sprawnie współpracują, 
 a usterki są szybko naprawiane.
Najwyraźniej ze starannością i rze-
telnością Malkontenta jest jak z Yetti 
– wszyscy o nim słyszeli ale nikt nie 
widział…

Skwer przy ul. Lipowej 
czyli jak Gmina deprawuje 

młodzież?

Powstanie Skweru przy ul. Lipowej 
miało dać mieszkańcom radość ko-
rzystania z niego i satysfakcję z tak 
pięknego miejsca. Mimo walki miesz-
kańców i petycji o stworzenie Skwe-
ru, Malkontent widzi tylko minusy.
Władze Gminy zamiast wydawać 
pieniądze na ważne cele „wyrzucają” 
fundusze w błoto  - twierdzi Malkon-
tent – a ściślej mówiąc w trawę i ni-
komu niepotrzebny zielony zakątek 
zwany Skwerem przy ul. Lipowej. 
Nie dość, że powstało takie zielone 
nie wiadomo co, to jeszcze młodzież 
tam przesiaduje i brudzi. Alkohol 
pije, awanturuje się, śmieci. Sytuacja 
jest tak dramatyczna, że aby zaprowa-
dzić tam porządek stosowne służby 
powinny tam wystawić odpowiednio 
uzbrojone posterunki… Przerażony 
wstrząsającą sytuacją na Skwerze Mal-
kontent bije na alarm, a winą za całą 
sytuację obarcza Gminę.
Tymczasem Gmina systematycznie 
sprząta teren Skweru. Z trawników 
zbierane są nie tylko papierki czy po-
jedyncze puszki ale i całe worki ze 
smieciami, które zamiast do śmietni-
ka trafiły na trawnik. Owszem dbanie 
o Skwer przy ul. Lipowej leży w ge-
stii władz Gminy Nadarzyn. Jednak 
na stan tego miejsca i na to co się 
tam dzieje równie duży wpływ mają 
mieszkańcy. Skwerek rozkwitnie i za-
dziwi niejednego Malkontenta, gdy 
mieszkańcy popatrzą na ten zieleniec 
gospodarskim okiem. Trudno też 
Władze Gminy obarczać odpowie-
dzialnością za zachowanie młodzieży. 
Młodość ma swoje prawa, musi się 
wyszumieć. Sam Adam Mickiewicz 
raczył podsumować swoje szczenięce 
lata „Na moją młodość górną i dur-
ną”…
Służby porządkowe kontrolują to miej-
sce w miarę swoich możliwości, jednak 
ich zadania nie ograniczają się tylko do 
tego. Kosze na śmieci zostaną zain-
stalowane przez wykonawcę zgodnie 
z umową. Może warto przypomnieć - 

nie tylko młodzieży - do czego kosze 
służą i jak należałoby z nich korzystać, 
aby nasze otoczenie było przyjazne i 
czyste, a miejsca stworzone do rekre-
acji spełniały swoją rolę.
Malkontent przemilczał kilka istot-
nych informacji. Otóż na terenie 
Skweru zostanie zainstalowany moni-
toring, który swoim zasięgiem obej-
mie cały plac. Urząd Gminy Nadarzyn 
wprowadził Regulamin korzystania 
ze Skweru przy ul. Lipowej w Nada-
rzynie, który jasno określa jak należy 
korzystać tego rekreacyjnego obiektu.

Numer ze świetlicą
„Parole będą miały nową świetlicę” – 
donosi Malkontent i choć informacja 
wydaje się pozytywna, to Malkontent 
nie byłby sobą, gdyby nie znalazł po-
wodu do narzekań.
Mieszkańcy Parol, w sobotę 10 maja 
skrzyknęli się na akcję sprzątania te-
renu po starej bazie kółka rolniczego 
przeznaczonej na budowę świetlicy.  
O tym, że świetlica powstanie w no-
wym miejscu, a nie na miejscu starej, 
wspominał również w wywiadzie wice-
wójt Muchalski. Zatem o lokalizacji no-
wej świetlicy wiedzieli wszyscy – zainte-
resowani – tematem. Nie wiedział tylko 
Malkontent. Dopatrzył się on bowiem, 
że Władze Gminy Nadarzyn omyłko-
wo podały błędny numer działki zapla-
nowanej pod budowę świetlicy. Pomył-
ka została wyjaśniona jeszcze na etapie 
zapytania ofertowego i nie miała wpły-
wu ani na zakres prac ani na termin re-
alizacji. Jednak dla Malkontenta nie były 
ważne ani realizacja potrzeb mieszkań-
ców, ani wysoki standard świetlicy. Naj-
ważniejszy był błędny numer, chociaż 
nie miał znaczenia dla przygotowania 
projektu. Szkoda, że Malkontenta nie 
zainteresował sam budynek, ponieważ 
zgodnie z oczekiwaniami Władz Gmi-
ny nowa świetlica będzie miała wysoki 
standard. Znajdą się tam klimatyzo-
wana sala spotkań, zaplecze dla dzieci 
i młodzieży, kuchnia, zaplecze sanitar-
ne, szatnia boisko i plac zabaw. Projekt 
świetlicy ma być gotowy do końca listo-
pada. Umowa z wykonawcą projektu 
została podpisana 20 maja.
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Żłobek widmo?
Nadarzyn (Rusiec) bez żłobka? – pyta 
Malkontent i dodaje - Szanse na po-
wstanie żłobka w Ruścu od 1 stycznia 
2015 roku, na razie zmalały chyba do 
0. Gmina Nadarzyn nie otrzymała do-
finansowania na ten cel w konkursie 
„MALUCH - edycja 2014” – straszy.
Faktycznie sytuacja wygląda zupełnie 
inaczej. Brak dofinansowania z MPiPS 
na przebudowę szkoły w żłobek 
jest dla gminy złą wiadomością. Na 
szczęście dla żłobka - Malkontent, 
który uważa, że „Szanse na powstanie 
żłobka w Ruścu zmalały chyba do 
0” nie zasiada we władzach Gminy 
Nadarzyn. Włodarze nie poddają się 
tak łatwo. Obecnie trwa weryfikacja 
kosztorysu. Zostaną ustalone 
nowe priorytety, a prace pozostaną 
podzielone na te, które są niezbędne 

i te, które można wykonać w dalszej 
kolejności. Działania mające na celu 
zaadoptowanie budynku obecnej 
szkoły na potrzeby żłobka będą 
kontynuowane – zapewniają Władze 
Gminy Nadarzyn.
Decyzja o przeznaczeniu starego 
budynku Szkoły Podstawowej 
w Ruścu na żłobek zapadła  
w marcu tego roku. Od razu złożono 
dokumentację do trwającego wtedy 
naboru do resortowego programu 
„Maluch 2014”. Złożony projekt 
bezproblemowo przeszedł przez 
pierwszy etap programu - czyli 
ocenę merytoryczną i szczegółową 
weryfikację projektów przez 
urzędy wojewódzkie. Mazowiecki 
Urząd Wojewódzki zakwalifikował 
projekt i z rekomendacją przekazał 
do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej. Gorzej było w drugim 
etapie. Ministerstwo kwalifikowało 

projekty kierując się trzema 
wskaźnikami: czy jest to kontynuacja 
inwestycji lub instytucja dziennego 
opiekuna, jakie są niezaspokojone 
potrzeby na miejsca opieki w relacji 
do liczby dzieci oraz jaki jest wskaźnik 
G (czyli dochody gminy).
Ponieważ nie jest to kontynuacja ani 
instytucja dziennego opiekuna to w 
ramach pierwszego wskaźnika nie 
otrzymaliśmy żadnych punktów. Na 
niekorzyść projektu zadziałał również 
trzeci wskaźnik. Za sprawą wysokości 
dochodów gminy znaleźliśmy się 
niemal na końcu listy rankingowej. 
Okazało się, że wśród wszystkich 
gmin z całej Polski starających 
się o uzyskanie dofinansowania  
w programie „Maluch 2014” mamy 
najwyższy wskaźnik G, co przełożyło 
się na najmniejszą liczbę punktów.

„AntyMalkontent”

KARTA NADARZYNIAKA
- projekt dla mieszkańców GMINY NADARZYN  
Został rozstrzygnięty konkurs na na-
zwę „karty mieszkańca” i hasło pro-
mujące Gminę Nadarzyn.
Komisja konkursowa wyłoniła trzy 
nazwy Karty oraz trzy hasła promu-
jące. Mieszkańcy oddawali swe głosy 
przez facebooka. Wyniki były nastę-
pujące:
Nazwa Karty:

1. Nadarzynka       -  46%
2. Karta Nadarzyniaka   -  54%
3. Nasza Nadarzynka      -   0%

Hasło promujące Gminę:
1. Gmina Nadarzyn – Gdzie jak nie tu

                                                    - 9%
2. Nadarzyn w dobrym kierunku - 60%
3. Nadarzyn dla ludzi, ludzie dla Nada-
rzyna to właśnie moja gmina -       31%

    Jesteśmy w trakcie przygotowywa-
nia dokumentacji: porozumień, pro-
gramu, wzoru karty.
Od wielu mieszkańców oraz przed-
siębiorców mamy pozytywny odzew 
na temat Programu, który powinien 
ruszyć wkrótce. Obecnie na stro-
nie głównej Gminy Nadarzyn www.
nadarzyn.pl w zakładce Karta Nada-
rzyniaka umieszczona została an-

kieta, której celem jest sprawdzenie,  
z których propozycji Mieszkańcy 
chcieliby korzystać w ramach Karty  
i jak często.
Zapraszamy do wzięcia udziału. 
   Przypominamy, że inicjatywa ta 
jest skierowana do osób zarówno 
zameldowanych, jak i mieszkających 
bez meldunku, ale  płacących podatki w 
Gminie Nadarzyn.

 Jeśli ktoś nie płaci tu podatków 
– a chciałby to zmienić, wystarczy 
- bez zmiany meldunku - wypeł-
nić formularz ZAP3 (więcej infor-
macji na stronie www.nadarzyn.pl  
w zakładce „Płacę podatki tam 
gdzie mieszkam”). 

Dzięki projektowi  ,,KARTA 
NADARZYNIAKA’’ będzie można 
zaproponować mieszkańcom wie-
le atrakcyjnych rabatów. Planowa-
ne są m.in. zniżki z odpłatnej oferty 
jednostek podległych Gminie oraz 
zniżki na usługi komunikacyjne, a 
przede wszystkim rabaty w lokal-
nych zakładach usługowych i przed-
siębiorstwach znajdujących się na 
terenie naszej gminy. Swoje propo-

zycje przesłali pierwsi lokalni przed-
siębiorcy zainteresowani wpółpracą  
w ramach tego projektu.

Gmina Nadarzyn jest jedną 
z nielicznych gmin wiejskich,  
w Polsce, które wprowadzają tego 
typu pakiet zniżek dla swoich 
mieszkańców. Jest również jedy-
ną spośród sąsiednich gmin, które 
będą posiadały kartę mieszkańca 
(niektóre gminy posiadają Kartę 
Dużych Rodzin).

Należy dodać, iż projekt ten 
oprócz udogodnień i niewątpliwych 
korzyści  dla mieszkańców, ma na celu  
także wsparcie lokalnego biznesu, 
gdyż każda firma, która zostanie part-
nerem akcji i zaoferuje posiadaczom 
karty rabat na swoje usługi oraz towa-
ry, będzie mogła liczyć na skuteczną 
promocję swojej działalności. 

  Więcej szczegółów na stronie 
internetowej: www.nadarzyn.pl

oraz w Referacie Promocji i Roz-
woju Gminy tel. 22 729 81 85 

w. 165, 166.

Referat Promocji i Rozwoju
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Moja wizja Nadarzyna 
- zaproszenie dla seniorów: PROJEKT  60+

Projekt „Moja wizja Nadarzy-
na – Partycypacja społeczna osób 
60+ z Gminy Nadarzyn” to owoc 
współpracy Gminy Nadarzyn i Fun-
dacji LEX Nostra, finansowany przez 
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo-
łecznej w ramach Rządowego Pro-
gramu na Rzecz Aktywności Osób 
Starszych. 

Chcemy ułatwić Państwu udział  
w kształtowaniu polityki gminnej, za-
chęcić do aktywnego zaangażowania 
w życie gminy oraz uprościć kontakt 
z gminnymi władzami. Celem projek-
tu jest także przekazanie Państwu na-
rzędzi, dzięki którym będą Państwo 
w stanie konstruktywnie wpływać na 
codzienne życie Nadarzyna. Dlatego 
już niedługo ruszają specjalne warsz-
taty dla osób z grupy wiekowej 60+, 
w ramach których specjaliści pokażą 
Państwu w jaki sposób efektywnie 
identyfikować problemy, jak szukać 
właściwych rozwiązań i jak sprawić, 
by komunikacja na linii społeczność 
– samorząd przebiegała sprawnie  
i skutecznie. Planujemy organizację  
3 grup po 20 osób.
Chętnych do udziału w warszta-
tach prosimy o zgłaszanie się do 

Urzędu Gminy, 
ul. Mszczonowska 24 

w Nadarzynie: 
1. do sekretariatu – pok. 201
2. do p. Katarzyny Dombskiej 
– inspektora ds.  funduszy zewnętrz-
nych – pok. 228

Wyrażamy przekonanie, że gmina 
to jej mieszkańcy, dlatego 1. czerwca 
uruchamiamy także codzienne dyżu-
ry, podczas których prawnik i psycho-
log będą służyć Państwu bezpłatną 
pomocą. Od poniedziałku do piątku 
będą Państwo mogli „w cztery oczy” 
spotkać się z jednym z nich, by uzy-
skać profesjonalną poradę. Prawnik  
i psycholog będą dyżurować w bu-
dynku NOK, wejście od strony ron-

da, pok. Nr 1. Przewidywane godziny 
dyżurów w czerwcu: w poniedziałek  
14:00 - 19:00, od wtorku do czwart-
ku 10:00 – 15:00 oraz w piątek 9:00  
-  14:00. 

Udział w projekcie jest oczywiście 
całkowicie darmowy, dlatego gorąco 
zachęcamy do zaangażowania i aktyw-

Gmina Nadarzyn wraz z Fundacją LEX Nostra rozpoczyna realizację nowego projektu pn. 
„Twoja wizja Nadarzyna” adresowanego do mieszkańców gminy w wieku 60+. 
Chcemy zaprosić Państwa do aktywnego udziału w kształtowaniu codzienności 

naszej gminy. Przewidzieliśmy atrakcyjne warsztaty, a także możliwość korzystania 
z bezpłatnych porad prawnych i psychologicznych. Zaczynamy już 1 czerwca br. 

nego współudziału w życiu Nadarzyna. 
Zwieńczeniem całej inicjatywy będzie 
utworzenie pod koniec roku Rady Se-
niorów przy Radzie Gminy Nadarzyn.

Katarzyna Dombska
Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
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Piknik w Ruścu
Stowarzyszenie Mieszkańców Ruśca, 

Radny Gminy Nadarzyn – Marcin Karczmarczyk 

przy współpracy z LKS ORZEŁ NADARZYN 

oraz z animatorem sportu - ORLIK RUSIEC 

        zapraszają mieszkańców wsi Rusiec 
na piknik integracyjny, 

który odbędzie się w dniu 31.05.2014 r. o godz. 15.00.
W programie: występ Orkiestry OSP Nadarzyn, konkursy sportowe, grill, D.J, 

zwiedzanie budowy kompleksu oświatowego w Ruścu i wiele innych atrakcji.

Wszystkich mieszkańców serdecznie zapraszamy!!!

Nazwa  Komitetu Liczba 
oddanych 
głosów

Procent 
oddanych 
głosów

1. Komitet Wyborczy Solidarna 
Polska Zbigniewa Ziobro 48 1.78

2 . Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy 51 1.89

3. Koalicyjny Komitet Wyborczy 
Sojusz Lewicy Demokratycznej - Unia Pracy 176 6.52

4. Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 667 24.72

5. Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój 
Ruch 157 5.82

6. Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina 200 7.41

7 . Komitet Wyborczy 
Nowa Prawica - Janusza Korwin-Mikke 190 7.04

8. Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 1 044 38.70

9. Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe 144 5.34

12. Komitet Wyborczy Partia Zieloni 21 0.78

Komitety razem 2 698 100

Eurowybory
- Jak głosowali mieszkańcy Gminy Nadarzyn 

25 maja 2014 roku po raz trzeci Po-
lacy wybrali swoich przedstawicieli do 
Parlamentu Europejskiego. 

W skali ogólnopolskiej wybory wy-
grała PO z poparciem 32,13%,  drugi 
wynik zdobyło PiS 31,78 %, trzecie 
miejsce zdobył SLD – Unia Pracy 
9,44 %. Na czwartym miejscu z po-

parciem 7,15 % znalazła się Nowa 
Prawica – Janusza Korwin – Mikke, 
swoich przedstawicieli wprowadziło 
również PSL  z poparciem 6,80 %.

W skali lokalnej w Gminie Nada-
rzyn wybory tylko w części odzwier-
ciedlały rezultat ogólnokrajowy.   

red.

Wyniki w Gminie były następujące:

Zebrania 
sołeckie 

- Stara Wieś

W dniu 23 kwietnia 2014 roku odbyło 
się kolejne spotkanie sołeckie tym razem  
w miejscowości Stara Wieś. Obecni 
byli przedstawiciele władz samorzą-
dowych z Wójtem Gminy Januszem 
Grzybem i Zastępcą Tomaszem Mu-
chalskim. Wśród omawianych spraw 
Wójt przedstawił mieszkańcom infor-
macje dotyczące budowy kanalizacji. 
Obecnie jest już gotowa dokumentacja 
przetargowa,  dalszy etap tej inwestycji 
związany jest z pojawieniem się odpo-
wiedniego programu finansowania  ze 
środków zewnętrznych. 

Dyskutowano również o możliwo-
ści ustalenia „ mienia gromadzkiego” 
dla działki, na której Gmina planuje 
budowę placu zabaw oraz siłowni 
napowietrznej. Środki na budowę po-
chodzić będą z funduszy zewnętrz-
nych. Wobec faktu odmiennych opi-
nii mieszkańców w tej sprawie po raz 
kolejny nie udało się doprowadzić 
sprawy do końca. Budowa placu za-
baw oraz siłowni napowietrznych 
będzie kontynuowana – na działce 
wydzierżawionej od jednego z miesz-
kańców. Teren ten znajduje się na-
przeciwko  spornej działki wspólnoty 
gruntowej co w przyszłości ewentu-
alnie  pozwoli na przeniesienie urzą-
dzeń i zabawek.

Ponadto Wójt przedstawił sytu-
ację budowy kompleksu oświatowego  
w Ruścu, utwardzenia dróg, oświetle-
nia ulicznego i kolejnych sukcesyw-
nie  realizowanych inwestycji w Starej 
Wsi.

Referat Organizacyjny
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Nadarzyński Szczep Drużyn 
Zuchowych i Harcerskich WATAHA

Tegoroczną majówkę spędziliśmy 
w Iłży. Jednym z najstarszych Pol-
skich miast, położonej na pograniczu 
Gór Świętokrzyskich i Niziny Mazo-
wieckiej. 

Przez trzy dni dzięki wiel-
kiej życzliwości burmistrza Iłży  
i dyrektora gościliśmy w tutejszym 
Publicznym Gimnazjum Gmin-
nym, które na trzy dni zamieniło się  
w średniowieczną warownię króla 
Jana. Poznawaliśmy średniowieczne 
życie, uczyliśmy się tańców, szyliśmy 
średniowieczne stroje. Zuchy zdoby-
wały sprawność Harcownika króla 
Jana, harcerze – dzielni rycerze - po-
szukiwali porwaną księżniczkę.

Odwiedziliśmy też pobliskie Mar-
cule, w których znajduję się Arbo-
retum, czyli ogród dendrologiczny. 
Podczas zwiedzania poznaliśmy 
wiele ciekawostek na temat roślin.
Odwiedziliśmy dwustuletni dąb Mar-
cel o obwodzie pnia 468 centyme-

Jak co roku harcerze z naszego 
Szczepu wzięli udział w przedświą-
tecznej zbiórce żywności dla najbar-
dziej potrzebujących z naszej gminy.  
Od 4 do 13 kwietnia w sklepach 
można było spotkać plakaty infor-
mujące o zbiórce i kosze na żyw-
ność, a w weekend także harcerzy i 
harcerki ochoczo zapraszających do 
udziału w akcji.

WIELKANOCNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

 Z ostatniej chwili:
Na wniosek Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich, rozkazem 

Komendantki Chorągwi nasz komendant szczepu ks. Jarek 
został harcmistrzem (to najwyższy stopień instruktorski w ZHP).

 Cieszymy się i gratulujemy!

Zebrane produkty były liczone  
i segregowane, a następnie przeka-
zane w ręce gminnego punktu Cari-
tas, który stworzył z nich paczki dla 
rodzin potrzebujących na święta.

Podczas całego tygodnia zebrali-
śmy mnóstwo produktów przydat-
nych by zorganizować święta, ale 
też tych potrzebnych na co dzień. 
Podsumowując przez okres zbiórki 

trów, który jest pomnikiem przyrody  
i ozdobą tego miejsca. 

Wielką  atrakcją była podróż zabyt-
kową kolejką wąskotorową, która po-
wstała w latach 50 XX w. Pod osłoną 
nocy, w blasku pochodni, pod zam-

kową basztą, troje harcerzy złożyło 
Przyrzeczenie Harcerskie, a w połu-
dnie tuż obok obozowiska rycerskie-
go czworo spośród zuchów składało 
Obietnicę Zucha.

Zwieńczeniem całego biwaku był 
Turniej Rycerski odbywający się  

zebraliśmy około 600 kg żywności.
Wszystkim, którzy wzięli udział  

i pomogli w organizacji akcji ser-
decznie dziękujemy za zaangażowa-
nie i współpracę. Bez państwa po-
mocy ta akcja by się nie udała.

Małgorzata Zielińska
Sam. NSDZiH Wataha

Majówka 2014
w ruinach zamku. Tam właśnie zo-
baczyliśmy króla Władysława Jagiełłę  
i jego wojsko, a także dobrze znanego 
wszystkim harcerzom rycerza Zawi-
szę Czarnego, oraz orszak chorągwi 
rycerstwa sandomierskiego.

Do domów wracaliśmy szczęśliwi  
i zadowoleni ze wspólnie spędzonego 
czasu, bo choć pogoda nie do końca 
nam dopisała, to zabawa była wspaniała.

Małgorzata Zielińska
Sam.  NSDZiH Wataha

Fot. arch. szczepu
Podczas turnieju 



5 (182) maj 2014 15

Wiadomości Nadarzyńskie

Kanonizacja Jana Pawła II
Mieszkańcy Gminy Nadarzyn mo-

gli pojechać do Watykanu i na miejscu 
świętować kanonizację Jana XXIII  
i Jana Pawła II lub wziąć udział w uro-
czystościach zorganizowanych na tere-
nie gminy. Były pokazy slajdów, filmy, 
Msza Święta, „iskra miłosierdzia” i „ta-
niec dla papieży” – tak mieszkańcy gmi-
ny świętowali „wyniesienie na ołtarze” 
dwóch wielkich duchownych.

Chętni parafianie z parafii  
w Nadarzynie, Młochowie i Kostowcu 
mogli wziąć udział w czterodniowej 
pielgrzymce do Watykanu. Dzięki 
współpracy proboszczów i władz 
gminy udało się znacznie zmniejszyć 
koszty wyjazdu. 

W Nadarzynie główne uroczysto-
ści związane z uczczeniem kanoniza-
cji Jana XXIII i Jana Pawła II odbyły 
się w Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II  
w Nadarzynie. Proboszcz nada-
rzyńskiej parafii ksiądz Andrzej 
Wieczorek, grupy parafialne oraz 
dyrekcja gimnazjum zorganizowa-
li cykl imprez pod wspólną nazwą 
„Noc kanonizacyjna”. Do uczest-
nictwa w uroczystościach i wspólne-
go świętowania kanonizacji dwóch 
papieży zaproszono mieszkańców 
gminy Nadarzyn, władze gminy, na-
uczycieli, uczniów wraz z rodzicami, 
harcerzy. 

Impreza rozpoczęła się 26 kwiet-
nia o godzinie 20:00 wspólną Mszą 
Świętą, po zakończeniu której zosta-

ła przekazana mieszkańcom parafii  
„iskra miłosierdzia”. Później, pod-
czas „marszu dla papieży” płomień 
przeniesiono do gimnazjum i złożono 
pod popiersiem papieża Jana Pawła 
II, patrona szkoły.

W auli gimnazjalnej uczestni-
cy „Nocy kanonizacyjnej” obejrzeli 
film dokumentalny „25 lat z Janem 
Pawłem II”. Później ks. Jarek dzielił 

się wspomnieniami ze Światowych 
Dni Młodzieży od Częstochowy 
(1991) do Rio de Janeiro (2013). 
Relacji towarzyszył pokaz slajdów  
z tych spotkań.

- Uczestnictwo w Dniach 

Młodzieży to niezwykłe przeżycia, 
jechać na „koniec świata” np. do 
Sydney, żeby słuchać słów papieża, 
spotkać setki tysięcy młodych, to 
pokazuje, że Kościół jest ciągle mło-
dy, a młodzi szukają swej drogi przy 
Chrystusie. Następne spotkanie my 
przygotowujemy i mam nadzieję, że 
w naszej Gminie znajdzie się również 
miejsce dla takich pielgrzymów.

Kolejny film fabularny „Dobry 
Papież - Jan XXIII” przybliżył zebra-
nym postać drugiego kanonizowane-
go papieża.

Pełna emocji noc zakończyła się 
o godzinie 4:20. Uczestnicy musieli 
szybko zregenerować siły, gdyż po-
budkę zaplanowano na 7:30. Po śnia-
daniu, oczekując na rozpoczęcie trans-
misji mszy kanonizacyjnej młodzież 
„tańczyła dla papieży”. W ramach ha-
sła: „Kto tańczy, ten dwa razy się mo-
dli” uczniowie gimnazjum i harcerze 
zaprezentowali swoje ulubione tańce. 
Radosny i podniosły nastrój utrzymy-
wał się również w trakcie transmisji 
z placu św. Piotra. Uczestnicy „Nocy 
kanonizacyjnej” wspólnie przeżywa-

Pielgrzymi z Nadarzyna podczas uroczystości na placu św. Piotra w Rzymie.

“Iskrę miłosierdzia” z rąk ks. Jarosława Kuśmierczyka odebrał  Wójt Gminy Janusz Grzyb 

Fot. K. Pietrzykowski

li ceremonię kanonizacyjną papieży, 
bezpośrednia transmisja telewizyjna 
z Watykanu zjednoczyła na modlitwie 
miliony wiernych, a wśród nich byli  
i mieszkańcy Nadarzyna.

Referat Promocji  i Rozwoju 
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W związku z obchodami uchwalenia 
Konstytucji 3. Maja, w szkołach na terenie 
naszej gminy odbyły się uroczyste akademie 
oraz apele przygotowane przez uczniów pod 
kierunkiem nauczycieli. 

W Szkole Podstawowej w Mło-
chowie przedstawienie pt. ,,Na kola-
nie panie Janie’’ nawiązując do postaci 
Jana Kilińskiego, w sposób dowcipny, 
a jednocześnie jakże wierny faktom 
historycznym, ukazało okoliczności 
obrad Sejmu Wielkiego, którego uko-
ronowaniem było uchwalenie Kon-
stytucji 3. Maja. Podczas akademii 
nawiązano również do 10. rocznicy 
przystąpienia Polski, wraz z innymi 
dziewięcioma  państwami, do Unii 
Europejskiej. 

Natomiast w nadarzyńskim gim-
nazjum w formie odtworzenia deba-
ty Sejmu Wielkiego przypomniano 
tamte ważne historyczne wydarzenia. 
Uczniowie mieli szansę wczuć się w 
role uczestników obrad – króla oraz 
posłów, którzy przyczynili się do pod-
pisania Konstytucji 3 Maja.

Nie był to jedyny punkt obchodów 
święta majowego w nadarzyńskich 
placówkach oświatowych, gdyż 6. 
maja, jak co roku, w Szkole Podstawo-
wej w Młochowie odbyła się czwarta 

Konstytucja 3. Maja
O Ś W I A T A

- obchody 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji w nadarzyńskich szkołach

już edycja Gminnego Konkursu Hi-
storycznego  „Uchwalenie Konstytu-
cji 3. Maja i 220 rocznica  Insurekcji 
Kościuszkowskiej  jako próby ratowa-
nia Polski i uchwał Sejmu Wielkiego”. 

Konkurs ten od początku swojego 
istnienia patronatem objął Wójt Gmi-
ny Nadarzyn – Janusz Grzyb. 

Organizatorem był dyrektor i na-
uczyciel historii w Szkole Podstawowej  
w Młochowie -  Jarosław Wołkowycki. 
Finał konkursu składał się z kilku eta-
pów. W pierwszym uczniowie odpo-
wiadali na podwójną serię pytań typu 
zamkniętego, w drugim- na pytania 
typu otwartego. W trzecim etapie na-
leżało rozpoznać postaci związane z 
tym okresem historycznym. Czwar-
ty etap polegał na pracy z mapą, na 
której należało zaznaczyć miejsca 
związane z Powstaniem Kościusz-
kowskim. W ostatnim, piątym etapie, 
uczniowie prezentowali i omawiali 
prace plastyczne oraz  prezentacje 
multimedialne przygotowane na kon-
kurs. Szkoły reprezentowały bardzo 
wysoki poziom wiedzy. Konkurs wy-
grała Szkoła Podstawowa w Ruścu, 
drugie miejsce zajęła Szkołą Podsta-
wowa w Młochowie, na trzecim miej-
scu uplasowała się Szkoła Podstawo-
wa w Nadarzynie. 

Nagrody zostały ufundowa-
ne przez Urząd Gminy Nadarzyn,  
a laureatom wręczył je Wójt  
Janusz Grzyb oraz Sekretarz Gmi-
ny Edyta Gawrońska. Uczestnicy, 
którzy nie zajęli miejsca na podium 
otrzymali pamiątkowe upominki. 
 

W nadarzyńskim gimnazjum 
uczniowie klasy I d pod kierunkiem 
swego nauczyciela polonisty pana 
Grzegorza Sadowskiego przygotowa-
li przedstawienie z okazji 223. rocz-
nicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja. 
Zebrani w auli gimnazjaliści obejrzeli 
krótką lekcję historii przybliżającą 
wydarzenia z końca XVIII wieku, 
usłyszeli przysięgę Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego i chóralną recyta-
cję hymnu „Święta miłości kochanej 
ojczyzny”. Katarzyna Podkowińska  
z kl. II b zaprezentowała serię slajdów 
z dorocznej wycieczki po Warszawie 
śladem bohaterów „Kamieni na sza-
niec”, bo „przecież naród, który nie zna swej 
przeszłości, ginie i nie buduje przyszłości”. 

Gromkie brawa widowni były dla 
młodych aktorów nagrodą. Z kroni-
karskiego obowiązku, ale i z czystego 
serca twórcy spektaklu dziękują na-
uczycielom, którzy pomogli w przy-

Finaliści konkursu wraz z opiekunami i przedstawicielami samorządu - druga od lewej Edyta Gawrońska Sekretarz Gminy obok Janusz Grzyb Wójt Gminy. 

SP Młochów

Fot. arch. szkoły
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Uczniowie nadarzyńskiego Gimna-
zjum im. bł. Jana  Pawła II uczcili  pa-
mięć ofiar I i II wojny światowej. Mło-
dzież w ramach projektu „Non omnis 
moriar” odwiedziła miejsca bohater-
stwa i martyrologii narodu polskiego. 

W środę, 7 maja br. uczniowie 
III klas nadarzyńskiego gimnazjum 
odbyli patriotyczną podróż, któ-
rej przewodził major Henryk Fi-
lipski, kombatant z czasów II woj-
ny światowej. Młodzież odwiedziła 
między innymi Muzeum Dulag 121  
w Pruszkowie i kościół św. Krzysztofa  
w Podkowie Leśnej. 

Gimnazjaliści zapalili również 
znicze pod pomnikiem Józefa Pił-
sudskiego i pamiątkowym kamie-
niem – pomnikiem ku czci pole-
głych patriotów z lat 1914-1920  
w Nadarzynie.

Referat Promocji i Rozwoju 

Gminy Nadarzyn

gotowaniu uroczystości: pani Karo-
linie Podleśnej, pani Annie Kłopoc-
kiej, pani Beacie Podkowińskiej, pani 
Beacie Łaszczewskiej, panu Markowi 
Żwirskiemu i rodzicom uczniów kla-
sy I d.

Gimnazjum w Nadarzynie  

Młodzież pamięta o bohaterach 

Dzień Europy
10 maja br. młodzież z nasze-
go Gimnazjum wzięła udział w 
Paradzie Schumana, która  była 
głównym punktem XXI Polskich 
Spotkań Europejskich. 

Magdalena Drzewucka 
nauczyciel Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II

Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie. Przy pamiątkowym obelisku o jego historii opowiada mjr Henryk 
Filipski, z lewej Edyta Gawrońska Sekretarz Gminy Nadarzyn oraz gimnazjaliści.

Parada wyruszyła spod kościoła  
św. Anny i przeszła ulicami Królewską, 
Moliera, przez Plac Teatralny, aby po-
wrócić na Krakowskie Przedmieście. 

W kolorowym pochodzie wzięło 
udział kilka tysięcy osób. Wśród nich 
młodzież z Włoch, Estonii, Francji, 
studenci programu Erasmus przeby-

wający w Polsce. W tłumie rzucały się 
w oczy liczne niebiesko - żółte ukraiń-
skie flagi niesione m.in. przez aktywi-
stów „Euromajdanu Warszawa”, czyli 
Polaków popierających prozachodni 
kierunek Ukrainy. W paradzie masze-
rowali też ukraińscy studenci ubrani  
w białe koszule ozdobione tradycyjnymi 
haftami. Część haseł na transparentach 
zachęcała do udziału w majowych wy-
borach do Parlamentu Europejskiego. 
Wśród nich: „Mam prawo. Wybieram” 
i „Jestem na tak. Decyduję”. 

Parada dotarła z powrotem pod sce-
nę na Krakowskim Przedmieściu, gdzie 
w okolicach skweru Hoovera powstało 
Miasteczko Schumana promujące ideę 
zjednoczonej Europy. Młodzież miała 
możliwość spotkania z posłami, ludźmi 
ze świata kultury.

Konkursy o Janie Pawle II
    W dniu 29 kwietnia w Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II w Nadarzynie odbyło się 
uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursów gminnych w następujących 
kategoriach: „Mój dzień z Janem Pawłem II”; „Portret Jana Pawła II”, 
„Twórczość literacka Jana Pawła II – album i prezentacja multimedialna”. 
Konkursy były ściśle połączone z kanonizacją Jana Pawła II, który jest patronem naszego gim-
nazjum. Serdecznie dziękujemy wszystkim biorącym udział w konkursach.  
Gratulujemy laureatom i ich opiekunom.

Organizatorzy konkursów - B. Podkowińska, A. Kłopocka 

Fot. arch. szkoły
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    28 kwietnia w naszej szkole gościła 
autorka książek dla dzieci i młodzieży, 
pani Liliana Fabisińska. Wcześniej mie-
liśmy okazję zapoznać się z jej książka-
mi. Klasy młodsze w ramach głośnego 
czytania dzieciom poznały przygody 
chorych zwierząt opisane w serii Klini-
ka pod Boliłapką, klasa VI jest w trak-

cie słuchnia Amora z ulicy Rozkosznej,  
a dziewczyny ze starszych klas zaczytują 
się w Bezsennikach. Wszystkie te książki 
bardzo podobają się uczniom naszej 
szkoły, z tym większą radością spotka-
liśmy się więc z ich autorką.
    Pani Liliana opowiedziała o tym, jak 
zaczęła się jej przygoda z pisaniem.  
A zaczęła się bardzo wcześnie, bo już 
w I klasie szkoły podstawowej. Mie-
liśmy okazję wysłuchać całej pierw-
szej powieści autorki- mini-książeczki  
o przygodach bohaterów z piórnika, 

opublikowanej pod pseudonimem Ca-
lineczka. Gośc opowiedział nam także, 
skąd czerpie inspiracje do swoich książek.
Młodsze klasy z zainteresowaniem wy-
słuchały opowieści o tym, jak autorka 
współpracuje z zaprzyjaźnionymi wete-
rynarzami przy tworzeniu serii o zwie-
rzątkach. Wiemy, że następne książecz-

ki  będą opowiadać m.in. o jeżu pigmej-
skim i tchórzofretce. 
Klasy starsze dowiedziały się, że tytuło-
wy bohater opowieści o Amorze swoje 
imię zawdzięcza psu sąsiadów autorki  
i że w powieści pojawi się smok!
   Pani Liliana Fabisińska namawiała 
swoich młodych czytelników do pisa-
nia. Przyszli pisarze mogą zacząć od 
listów, pamiętników i opowiadań. „Co 
by było, gdyby?”- to pytanie, które uru-
chamia wyobraźnię. Poza tym, gdy 
nasza przyszła historia ma już boha-

tera, przypadkowe słowo może nam 
pomóc wymyślić przygodę.
  Autorka przekonywała nas, że 
dzieci także mogą napisać książkę. 
Pani Liliana opowiedziała o jesz-
cze jednej swojej pasji: piłce nożnej  
i o tym, że jako kibic Polonii War-
szawa chodzi na mecze tego klubu.  
W takim mało literackim miejscu 
stworzyła wspólnie z małymi kibica-
mi książkę o czarnej jaguarzycy Be-
acie- klubowej maskotce.
    Na spotkaniu autorka pomogła 
nam stworzyć bohaterów historii, 
które napiszą uczniowie naszej szko-
ły. Klasy młodsze nie mogły się zde-
cydować na jedną postać- wspólnie  
z panią Lilianą dzieci wymyśliły więc 
bliźniaki: Ignacego i Różę, którzy 
mieszkają w budynku szkoły w Woli 
Krakowiańskiej. Klasy IV-VI napiszą 
o dziewczynce, która nazywa się Sara 
Nuganda i przeprowadza się do na-
szej miejscowości z RPA. 
    Uruchamiamy wyobraźnię i two-
rzymy historie! Pani Liliana czeka na 
nasze opowieści. Jak sama powie-
działa: „Wymyślanie bohaterom życia 
jest ciekawsze od opisywania wła-
snego”, więc z pewnością spotkanie  
z nią przyniesie efekt w postaci nie-
zwykłych historii. Dziękujemy ser-
decznie pani Lilianie Fabisińskiej za 
wizytę w naszej szkole, ciekawe spo-
tkanie i książki podarowane szkolnej 
bibliotece. 

Izabela Greszta - nauczyciel języka polskiego

 SP Wola Krakowiańska - Spotkanie z p. Lilianną Fabisińską

29 kwietnia 2014 uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Nadarzynie wzięli 
udział w uroczystym podsumowaniu 
gminnego konkursu poświęconego 
Janowi Pawłowi II zorganizowane-
go przez Gimnazjum w Nadarzy-
nie. Celem konkursowych zmagań 
było zachęcenie dzieci i młodzieży 
do zapoznania się z biografią, naucza-
niem i twórczością Karola Wojtyły.

Pod kierunkiem nauczycieli języka 
polskiego – Anny Kubik i Marzeny 
Nowickiej-Prusakiewicz uczniowie 
przygotowali niezwykle ciekawe pre-

zentacje multimedialne i piękne albu-
my poświęcone literackiej twórczości 
papieża,  a także wykonali barwne  
i pomysłowe prace plastyczne przed-
stawiające ich wyobrażenia dnia spę-
dzonego z Ojcem Świętym. 

Wielkie zaangażowanie i nieby-
wały talent naszych uczniów zy-
skały uznanie jury, co znalazło 
odzwierciedlenie w przyznanych 
nagrodach książkowych. W kon-
kursie plastycznym „Mój dzień 
z Janem Pawłem II”  I miejsce 
zajęła Weronika Sokołowska,  

II m. zdobyła Joanna Miszczuk, 
a III otrzymały Paulina Podeszwa 
i Patrycja Wojtczyk. Zmagania  
w konkursie na prezentację mul-
timedialną wygrał Mateusz Szost, 
a wyróżnienia otrzymali Olga Za-
charjasiewicz i Kamil Witkowski. 
Natomiast w konkursie na wyko-
nanie albumu poświęconego twór-
czości Jana Pawła II wyróżnienie 
zdobyła  Joanna Miszczuk.

 

Anna Kubik 
nauczyciel języka polskiego SP Nadarzyn

SP Nadarzyn - sukces uczniów w konkursach gminnych

Fot. arch szkoły
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Artystyczna część powitania wiosny. 

 SP Kostowiec -XII Konkurs Ortograficzny 
- „Gżegżółka ma duży brzuch”

15 maja 2014 roku, w Szkole Pod-
stawowej im. św. Stanisława Kostki 
w Kostowcu, odbył się dwunasty fi-
nał Międzyszkolnego Konkursu 
Ortograficznego Gżegżółka ma duży 
brzuch. Od początku imprezy swoim 
patronatem objęło wydawnictwo-
edukacyjne GRANNA. Konkurs 
sprzyja wzbudzaniu pozytywnej mo-
tywacji do uczenia się, oswaja dzieci 
z samą formą konkursu, ale przede 
wszystkim ma na celu rozwijać zain-
teresowania polską pisownią  w po-
czątkowej nauce pisania. Adresatami 
byli uczniowie klas drugich i trzecich 
szkół podstawowych Gminy Nada-
rzyn Konkurs przebiegał w trzech 
etapach. Pierwszy etap to ćwiczenia 
ortografii w klasach w oparciu o grę 
wyd. Granna Gżegżółka ma duży brzuch. 
Następnie w oparciu o materiał ćwi-
czeniowy uczniowie pisali dyktando 
przygotowane przez szkolne komisje 
konkursowe, które wyłoniły 4 szkol-
nych finalistów.

W finale ortograficznych potyczek 
wzięło udział 20 uczniów, którzy na-
pisali  dyktando najeżone ortograficz-
nymi trudnościami. Mistrzowie pora-

dzili sobie z nim bezbłędnie. Komisja 
konkursowa po sprawdzeniu dyktand 
wyłoniła następujących laureatów:

I m.: Zuzanna Posadzy (SP Rusiec),  
Jerzy Wąsiewicz  (SP Kostowiec)

II m.: Ola Miracka, Maria Stel-
maszewska  (SP Młochów), Kinga 
Świercz, Jaś Sierakowski (SP Kosto-
wiec), Ewa Boczar (SP Rusiec)               

III m.: Marcel Kołakowski (SP 
Nadarzyn), Martyna Wichiciel (SP 

Kostowiec), Ola Kotarska (SP Ru-
siec), Kacper Kochanek (SP Wola 
Krakowiańska).

Nagrody wszystkim finalistom 
konkursu wręczyła Pani Bożena Mi-
chalska - dyrektor ds. promocji wyd. 
GRANNA - sponsor konkursu.

Monika Pleban
- nauczyciel SP Kostowiec, 

koordynator konkursu

Oddział przedszkolny w Szko-
le Podstawowej w Kostowcu w roku 
szkolnym 2013/2014 realizował pro-
gram edukacji teatralnej „Teatr okiem 
Guliwera”. Wiązało się to z systema-
tycznymi comiesięcznymi wyjazdami 
do teatru Guliwer w Warszawie.  Każ-
de z przedstawień poprzedzone było 
krótką, pełną dowcipu i atrakcji lekcją 
o teatrze, prowadzoną przez aktorów. 
Dzięki wyjazdom dzieci, krok po kro-
ku, uczyły się jak zachować się w te-
atrze. Oprócz teatralnego savoir vivre’u 
dowiedziały się jak powstaje spektakl 
oraz jakie są techniki animacji lalek. 
Mali bywalcy teatru przez cykl sześciu 
spotkań, a właściwie teatralizowanych 

lekcji, stali się świadomymi odbiorcami 
sztuki.

    9 maja 2014 r. dzieci po raz ostat-
ni w tym roku szkolnym odwiedziły 
teatr Guliwer i zakończyły realizację 
programu . Każde dziecko otrzymało 
nagrodę książkową oraz zostało od-
znaczone na scenie orderem Wierne-
go Widza Teatru Guliwer, czyli mło-
dego Teatromaniaka.

   Każdy wyjazd do teatru był dla dzieci 
ogromnym przeżyciem i długo wspomi-
nały obejrzane spektakle m.in. Koziołka  
Matołka, Calineczkę, czy Lokomotywę.

Monika Pleban
nauczyciel SP Kostowiec

Edukacja teatralna 
w oddziale przedszkolnym Fundacja Kultury 

Informatycznej 
i 

Przedszkole 

Niepubliczne „Jupik”
zapraszają na  

otwarte spotkanie czwartkowe 
„Autorzy Dzieciom, 

Dzieci Autorom” 

Wystąpi 
Beata Małgorzata Moniuszko 

i dzieci z „Jupika” 
5 czerwca 2014, godz. 16.30 

Centrum Edukacyjne 
w Nadarzynie, ul. Wiśniowa 26 

Wstęp wolny

Fot. arch. szkoły
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Dnia 29 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej w Nadarzynie odbył się wieczorek 
poetycki, którego myślą przewodnią 
było hasło „Czas na zdrowie”. Nawiązu-
jące do tej myśli utwory poetyckie i pio-
senki własnego autorstwa wyrecytowali 
uczniowie klas IV-VI. 

Na widowni zasiedli rodzice uczniów, 
ich młodsze rodzeństwo, absolwen-
ci szkoły i osoby zaprzyjaźnione. Za-
błysnęły świece, zapachniały domowe 
zdrowe przekąski specjalnie przygoto-
wane przez uczniów, a z magnetofonu 
popłynęła nastrojowa muzyka. Magicz-
ny czar poezji udzielił się wszystkim 
zgromadzonym. Wieczory poetyckie 

mają zawsze kameralną atmosferę   
i w takiej atmosferze uczniowie przed-
stawili swoją twórczość o tematyce 
zdrowotnej, nawołującej do zdrowe-
go odżywiania i zdrowego trybu życia.  
W magicznej scenerii, w której domino-
wał blask świec, młodzi recytatorzy przy-
pomnieli najważniejszą wartość życia: 
zdrowie, o którym często zapominamy . 
Spotkanie poprowadzili: Karolina Bąk i 
Adrian Krzemiński, którzy perfekcyjnie 
opanowali konferansjerkę. Po spotka-
niu odbył się konkurs na najciekaw-
szy wiersz napisany przez rodziców 
wspieranych przez uczniów. Uczest-
nicy zostali nagrodzeni brawami, dy-

I Nadarzyński Eko Top 2014 
- ZMIENIAJ NAWYKI - NIE KLIMAT 
Manifestacja Ekologiczna z okazji Dnia Ziemi – 30 kwiecień 2014 r.

Manifestacja ekologiczna - na czele maszerujących dzieci i młodzieży Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn.

   Dnia 30 kwietnia 2014 r. Szkoła 
Podstawowa im. św. St. Kostki w Ko-
stowcu zorganizowała już po raz VIII 
(od 2007 r.) manifestację ekologiczną 
(we współpracy z nadarzyńskim gim-
nazjum). W tym roku manifestacja 
została włączona w ogólnogminny 
projekt EKO TOP 2014, a jej hasło 
przewodnie brzmiało: „Zmieniaj na-
wyki - nie klimat”. Około  godziny 
dziesiątej przed Nadarzyński Ośro-
dek Kultury autokary, przywiozły 
uczestników manifestacji. Byli to 
uczniowie wszystkich szkół podsta-
wowych z terenu Gminy Nadarzyn, 
uczniowie Gimnazjum w Nadarzynie 
oraz wychowankowie publicznych 
przedszkoli. 
   Łącznie liczba uczestników mar-
szu przekroczyła 400 osób. Przed 
Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury 
uczniowie z Kostowca umieścili wiele 
plansz propagujących i zachęcających 
do dbania o klimat i środowisko. Kil-
ka minut po godzinie 10.00 dyrektor 
szkoły z Kostowca przywitał wszyst-
kich zebranych, przypomniał cel ma-
nifestacji oraz podał szczegółowy 
porządek przemarszu wokół rynku. 
Do zebranych zwrócił się także Wójt 
Gminy Nadarzyn pan Janusz Grzyb, 
który następnie wziął udział w mar-
szu na czele pochodu. Podczas ma-
nifestacji uczestnicy wznosili hasła 

ekologiczne, trzymając przygotowane 
transparenty. Niektóre grupy wyróż-
niały się strojami w różnych kolorach. 
Każdy z uczestników pochodu otrzy-
mał w zamian za zużytą baterię eko-
logiczne jabłko. Sponsorem owoców 
było Gimnazjum w Nadarzynie. Na 
zakończenie dzieci śpiewały piosenki 
o tematyce ekologicznej.
   Po manifestacji w nadarzyńskim 
Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II od-
był się spektakl poświęcony tematyce 
ochrony środowiska, po zakończe-
niu którego uczniowie posadzili na 
terenie szkoły drzewka. Manifestacja 
Ekologiczna była kolejną z szeregu 
imprez organizowanych w ramach 
całorocznego, Ogólnogminnego Pro-

jektu Ekologicznego Eko Top 2014. 
W przedsięwzięciu, którego celem 
jest promowanie tematyki ekologii 
uczestniczą uczniowie szkół i przed-
szkoli z terenu gminy Nadarzyn.  
Impreza odbywa się pod patronatem 
Wójta Gminy Nadarzyn.

  Serdecznie dziękujemy wszystkim 
dyrektorom szkół i nauczycielom, Stra-
ży Gminnej,  Policji oraz Nadarzyń-
skiemu Ośrodkowi Kultury za pomoc  
w sprawnym i bezpiecznym prze-
prowadzeniu marszu ekologicznego.  
Szczególnie dziękujemy także za po-
moc rodzicom uczniów ze Szkoły 
Podstawowej w Kostowcu. 

     Grzegorz Tyszko, Dorota Śmigielska
SP Kostowiec

plomami, a także upominkami przy-
gotowanymi przez dyrektora SPG-
ZOZ Nadarzyn Adama Chusteckie-
go, który wspiera wszelkie akcje zdro-
wotne realizowane w naszej szkole.  
Ponadgodzinny pokaz sprawił, że każdy  
z uczestników wieczoru, zupełnie niezau-
ważalnie, został tak mocno wchłonięty 
przez świat poezji, że nikomu nie chciało 
się z niego wyjść. Pojawił się zachwyt, gorące 
oklaski,  a wszystko dopełniły pojawiające 
się myśli, aby zwrócić uwagę na zdrowie.

 
Marzena Nowicka -Prusakiewicz 

- współorganizator spotkania wraz z Anną Kubik 
- nauczycielki  SP Nadarzyn 

SP Nadarzyn  - „Czas na zdrowie”- spotkanie z poezją
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Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe “Tęcza”

Od kilku lat GODM „Tęcza”  
w Młochowie organizuje Ognisko-
wy Dzień Rodziny. W tym roku 15 
maja minęła 20 rocznica ustano-
wienia przez Organizację Narodów 
Zjednoczonych Międzynarodowe-
go Dnia Rodziny. Gminne Ognisko 
Dziecięco-Młodzieżowe „Tęcza”  
w odpowiedzi na apel Pary Prezy-
denckiej zgłosiło swoją inicjatywę  
i w tym roku uroczystości poświęco-

Spektakl profilaktycz-
ny w GODM „Tęcza”

   W Gminnym Ognisku Dziecięco-
Młodzieżowym „Tęcza” filia  
w Młochowie działa teatr profilaktycz-
ny „TAK”, który powstał w 2011 r. 
w wyniku zajęć komunikacyjno-inte-
gracyjnych prowadzonych w naszej 
placówce przez Marzenę Latoszek  
i Anetę Bilińską. 
W obsadzie znajdują się  wycho-
wankowie, wolontariusze i osoby 
zaprzyjaźnione z naszą placówką. 
Pierwszym spektaklem wystawionym  
przez  aktorów Ogniska był spek-
takl pt. „Imprezka”. Przedstawienie  
wpisało się w harmonogram imprez 
lokalnych odbywających się na te-
renie Gminy tj. IV Piknik Rodzinny 
i „Powitanie Lata” w Młochowie. 
„Imprezka” poświęcona została za-
gadnieniu spożywania przez osoby 
nieletnie alkoholu. Miły odzew ze 
strony widowni zmotywował nas do 
dalszego działania i tak w styczniu 
2013 roku zrodził się pomysł stwo-
rzenia spektaklu na podstawie, jednej 
z ulubionych książek naszych wycho-
wanków, pt. „Marionetki Baby Jagi”. 
W przełożeniu książki na scenariusz 
pomogła nam sama autorka pani 
Dorota Suwalska.
Spektakl powstał dzięki ogromne-
mu zaangażowaniu pracowników 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
i Gminnego Ogniska Dziecięco-
Młodzieżowego „Tęcza”. Premiera 
odbyła się 1 lutego, natomiast  
w dniu 28 kwietnia 2014 r. „Marionetki 
Baby Jagi” obejrzeli uczniowie Szkoły 
Podstawowej w Nadarzynie.
Spektakl porusza temat uzależnie-
nia od internetu i narkotyków oraz 
znaczenia rodziny w życiu dziecka. 
Akcja rozgrywa się w domu szczęśli-
wej, kochającej się rodziny, w której 

rodzice mimo codziennego zgiełku  
i natłoku zajęć znajdują czas dla 
dzieci. Wszystkich członków rodzi-
ny łączy silna więź emocjonalna. Na 
drodze rodzinnego szczęścia stanęła 
Baba Jaga, która dla dobrego samo-
poczucia potrzebuje sporów, kłótni, 
krzyków i awantur. 
Żeby przekonać się, co z tego wyni-
kało i czy udało się rodzinie wydostać 
spod wpływów Baby Jagi zapraszamy 
na nasze przedstawienie.
Instytucje (szkoły, przedszkola), któ-
re chciałyby obejrzeć przedstawienie 
prosimy o kontakt – GODM „Tęcza” 
filia w Młochowie tel. 22 729 90 47 
lub mail: tecza.mlochow@wp.pl lub 
ognisko@nadarzyn.pl

Agata Sierputowska
Marzena Latoszek

- GODM „Tęcza”  Młochów

ne rodzinie w Młochowie i Nadarzy-
nie oraz Piknik Rodzinny obchodzo-
ne są pod hasłem „Z rodziną w każdą 
pogodę”. Pierwszą imprezą organizo-
waną w ramach obchodów tego dania 
pod patronatem Bronisława i Anny 
Komorowskich był Dzień Rodziny  
w Młochowie.

Święto rozpoczęło się od przywi-
tania przybyłych gości, dzieci i rodzi-
ców. Pierwsze kilka słów dotyczyły 

scenariusza całej imprezy. W planach 
była zabawa terenowa, do której po-
dzieliliśmy wszystkich na dwie druży-
ny. Każda z drużyn miała inną trasę  
i kilka zadań do wykonania m. in. 
trzeba było ułożyć wiersz, napisać 
bajkę, wykonać żurawia metodą or-
giami i …złowić rybę!
Wzajemnie musieli sobie pomagać  
i dbać o siebie.  Szczególnym punk-
tem gry terenowej były zawody strze-
leckie  O Puchar Dyrektora GODM 
„Tęcza” w kategorii seniorów i ju-
niorów, które poprowadził instruk-
tor strzelectwa pan Franciszek An-
tonik. Zwycięzcy otrzymali puchary  
w kształcie serca. Niespodzianką, 
która przywołała wśród rodziców  
i dziadków wspomnienia był bieg  
w masce. Zmęczeni, ale zadowoleni 
wróciliśmy do Ogniska by kosztować 
przysmaków z grilla i innych wspól-
nie przygotowanych potraw.

Agata Sierputowska, 
Marzena Latoszek 

– GODM „Tęcza” Młochów

Z rodziną w każdą pogodę

Podczas rodzinnego spotkania  

Fot. arch. „Tęcza”
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Co nowego w Centrum Edukacyjnym w Nadarzynie?
JUPIK MA JUŻ PIĘĆ LAT

W dniu 1 stycznia 2014 Przedszkole Niepubliczne JUPIK  
ukończyło 5 lat. Zaczynaliśmy działalność z grupą dzie-
więciorga dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Do przedszkola 
uczęszcza obecnie ponad siedemdziesięcioro dzieci, tworząc 
4 grupy: maluchy, średniaki, starszaki i zerówka. 

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI I KURATORIUM 
OCENIŁO DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSZKOLA

Na przełomie lutego i marca 2014 Najwyższa Izba Kontroli 
przeprowadziła wieloaspektową analizę działalności naszego 
przedszkola. Kontrola trwała 4 tygodnie i była uzupełnio-
na dwudniową kontrolą doraźną Kuratorium. Działalność 
Przedszkola Niepublicznego JUPIK została oceniona pozy-
tywnie przez obydwa organy.

PRZEDSZKOLE MIEJSCEM WCZESNEJ 
INTERGACJI

Przedszkole Niepubliczne JUPIK przyjmuje dzieci z orze-
czeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Rozwój dzie-
ci z orzeczeniami zapewnia zespół specjalistów-terapeutów 
zgodnie z Indywidualnym programem edukacyjno-terapeu-
tycznym. Dzieci te są zwolnione z wpisowego oraz mają ob-
niżone czesne. Zgłoszenia przyjmowane są w dni robocze  
w godzinach  8.00 - 16.00 pod numerami tel. 22 729 92 81, 
728 662 112

AKADEMIA RODZICA
Przedszkole Niepubliczne JUPIK rozszerzyło zakres dzia-
łalności o wspomaganie Rodziców w zakresie edukacji i wy-
chowania dzieci, tworząc Akademię Rodzica. Jej celem jest 
podejmowanie problematyki prawidłowego rozwoju dziecka 
w różnych jego aspektach. Akademia Rodzica prowadzi wy-
kłady, szkolenia, seminaria i inne formy przekazu bezpośred-
niego. Ponadto udostępnia artykuły, filmy oraz prezentacje 
na stronie www.jupikprzedszkole.pl. 

OTWARTE SPOTKANIA CZWARTKOWE
Comiesięczne otwarte spotkania czwartkowe trwają już 
jedenasty rok. Wśród podejmowanych tematów wiele 
problemów dotyczy wychowania i edukacji dzieci. 
Spotkania są bezpłatne. Zapraszamy. więcej: www.otwarte-
spotkaniaczwartkowe.pl

TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ U NAS

Po przeprowadzeniu diagnozy terapeuta ustala program tera-
pii dopasowany do potrzeb dziecka. Zgłoszenia przyjmujemy 
w dni robocze w godzinach 8.00-16.00 pod 
tel. 690 452 752 

POWSTAJE ŻŁOBEK
Fundacja Kultury Informatycznej – prowadząca Przedszkole 
Niepubliczne JUPIK - organizuje Żłobek Niepubliczny JUPIŚ  
dla dzieci w wieku od 1,5 roku. Żłobek rozpoczynie działność 1 
września 2014. 

Żłobek zapewnia:
•	dwa wymiary czasu opieki i pielęgnacji dzieci (do 5 lub 10 

godzin) w czasie od 7.00 - 18.00,
•	bezpieczeństwo i stworzenie ciepłych relacji,
•	bardzo dobre warunki lokalowe i wyposażenie sal,
•	opiekę wykwalifikowanej kadry, 
•	indywidualne podejście do każdego dziecka wspomagające 

jego rozwój,
•	żywienie dzieci  oparte na własnej, domowej kuchni,
•	pomoc psychologiczną, logopedyczną i specjalisty SI
•	konsultacje indywidualne oraz szkolenia dla rodziców, 
•	zajęcia w sali zabaw i ogrodzie.

Zapraszamy, tel. 22 729 92 81
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Straż Gminna w Nadarzynie
– Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, 
tel. 22 720 08 67; strazgminna@nadarzyn.pl

Adam Piskorz 

Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

W ramach działań profilaktycznych 
prowadzonych przez funkcjonariu-
szy Straży Gminnej w Nadarzynie,  
w ostatnich dniach na terenie szkół  
i przedszkoli odbywały się pogadanki do-
tyczące zarówno szeroko pojętego bez-
pieczeństwa, jak i dbałości o środowisko.  
W ramach tych spotkań dzieci miały 
okazję dowiedzieć i poszerzyć swo-
ją wiedzę dotyczącą korzyści płyną-
cych z segregowania śmieci, jak rów-
nież powtórnego ich wykorzystania,  

o czym mówili strażnicy oraz specja-
lista ds. Ochrony Środowiska firmy 
HETMAN. W spotkaniach zarówno  
w placówkach oświatowych jak i w tere-
nie wzięło udział około 250 dzieci.

Straż Gminna realizując założenia 
Ogólnogminnego Programu Ekolo-
gicznego „EKO TOP 2014” pod pa-
tronatem Wójta Gminy Nadarzyn zor-
ganizowała „Gminny Dzień Sprzątania 
Świata”. Dzięki przychylności Prezesa 
firmy HETMAN Mieczysława Cie-
chomskiego oraz Prezesa Przedsiębior-
stwa Komunalnego w Nadarzynie Pio-
tra Kozłowskiego, uczestnicy wyposa-
żeni zostali m. in. w rękawice ochronne 
oraz worki a także inny sprzęt niezbęd-
ny do prac porządkowych. W ciągu 
zaledwie kilku godzin zebrano blisko 4 
tony różnego rodzaju śmieci, które zo-
stały przekazane do kontenerów firmy 
HETMAN, usytuowanych we wskaza-
nych wcześniej miejscach.

Akcja miała miejsce w dniu 6 maja 
i udział w niej wzięło ok. 1300 osób. 
Byli to zarówno uczniowie gimnazjum, 

szkół podstawowych, a także przed-
szkolaki, które wspólnie z funkcjona-
riuszami Straży Gminnej w Nadarzynie 
porządkowały teren przyległy do swo-
ich przedszkoli.

W tym miejscu chcę gorąco po-
dziękować pracownikom oraz wy-
chowankom nadarzyńskiego Gimna-
zjum, Szkół Podstawowych z terenu 
Gminy NAdarzyn, Przedszkolakom  
i wychowawcom z przedszkoli  
w Nadarzynie, Młochowie oraz Woli-

cy. Wychowankom GDOM „Tęcza” 
w Nadarzynie oraz Młochowie, jak 
również NOK z oddziału w Młocho-
wie. Swój aktywny udział mieli również 

działkowicze z ROD „Skowronek”, 
którzy w ramach prac porządkowych 
wzdłuż ogrodów przy ul. Brzozo-
wej zebrali pokaźną ilość śmieci, za 
co również dziękuję. Nie sposób po-

minąć sołectw Nadarzyna, Paroli, St. 
Wsi i Młochowa, których mieszkańcy 
wraz z Sołtysami również wsparli akcję 
swoją aktywnością, a także pracowni-
ków Przedsiębiorstwa Komunalnego  
w Nadarzynie – dziękuję.

W dniu 06.05.2014 r do Nadarzy-
na zostali zaproszeni funkcjonariusze 
Referatu Profilaktyki Straży Miejskiej 
m. st. Warszawy, którzy zaprezen-
towali spektakl w oparciu o  znane 
bajki m. in. „Czerwony Kapturek” i 
„Królewna Śnieżka”, przedstawiający 
jak należy postępować w kontaktach 
z obcymi osobami. Zasada ograni-
czonego zaufania wobec obcych oraz 
bezwzględne słuchanie się rodziców  
i opiekunów a także informowanie 
ich o wszelkich sytuacjach nietypo-
wych pozwoli zapobiec nieszczęśli-
wym zdarzeniom. Przedstawienie 
spotkało się z wielkim zaintereso-
waniem dzieci, które bardzo żywo 
reagowały wczuwając się w role bo-
haterów, aktywnie uczestniczyły od-
powiadając na pytania prowadzącego  
a także tłumnie śpiewały piosenkę, 
której nauczyły się na początku spo-
tkania. Spektakl odbył się w dwóch 
turach na deskach NOK, gdyż chęć 

uczestnictwa zadeklarowało więk-
szość szkół, a obejrzało go w sumie 
ok. 420 osób. 

Pamiątkowe zdjęcie z aktorami
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15, 05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83 

Dzień Strażaka w Gminie Nadarzyn 

01.04.2014 r. udział 
zastępu w gaszeniu pożaru poszycia 
leśnego w Nadarzynie (ul. Błońska). 
Działania zostały podjęte o godz. 14.34.
01.04.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru suchej trawy w Starej Wsi 
przy ul. Pieczarkowej. Działania zostały 
podjęte o godzinie 16.15.
08.04.2014 r. udział  zastępu w gasze-
niu pożaru suchej trawy w Szamotach 
przy ul. Czereśniowej. Działania zostały 
podjęte o godzinie 11.48.
14.04.2014 r. udział zastępu w usuwa-
niu skutków kolizji drogowej dwóch 
samochodów jednego osobowego  
i ciężarowego do której doszło w 
Paszkowie. Działania zostały podjęte  
o godz. 8.25. Obecna na miejscu WRD 
Pruszków.
14.04.2014 r. udział zastępu w usuwaniu 
skutków kolizji drogowej samochodu 
osobowego, do której doszło w Ruścu 
al. Katowicka. Działania zostały podję-

te o godzinie 14.18. na miejscu obecne 
również dwa zastępy PSP Pruszków.
17.04.2014 r. udział zastępu w usuwa-
niu konaru zwalonego drzewa przy  
ul. Klonowej w Kajetanach. Działania 
zostały podjęte o godzinie 14.50.
19.04.2014 r. udział zastępów w gasze-
niu pożaru w budynku mieszkalnym  
w Nadarzynie ul. Mała. Działania zo-
stały podjęte o godzinie 19.21; na miej-
scu akcji obecni byli również zastęp 
PSP Pruszków, Policja Nadarzyn.
21.04.2014 r. udział zastępu przy wy-
padku drogowym z udziałem autobusu 
w Starej Wsi (al. Katowicka). Działania 
zostały podjęte o godz. 16.01 i polega-
ły na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, 
udzieleniu pomocy przed medycznej 
osobą poszkodowanym, zabezpiecze-
niu miejsca lądowiska dla LPR, obec-
ne dwa zastępy PSP Pruszków, WRD 
Pruszków.
23.04.2014 r. kolejny wyjazd do fałszy-
wego alarmu w Wolicy ul. Sękocińska. 
Nasza jednostka została zadyspono-

wana o godz. 0.09.
23.04.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru suchej trawy w Nadarzyn ie 
(ul. Modrzewiowa). Działania zostały 
podjęte o godz. 15.50.
25.04.2014 r. udział 2 zastępów 
w gaszeniu pożaru suchej trawy  
w Kostowcu (al. Katowicka). Działa-
nia zostały podjęte o godz. 12.38.
25.04.2014 r. udział zastępu w za-
bezpieczeniu miejsca lądowiska dla 
śmigłowca LPR w Paszkowie (al. Ka-
towicka). Działania zostały podjęte  
o godz. 18.50. Na miejscu byli także: 
Policja Raszyn oraz zespół Pogotowia 
Ratunkowego Pruszków.
28.04.2014 r. udział zastępu w zabez-
pieczeniu miejsca wycieku gazu ziem-
nego do którego doszło w Nadarzynie 
(ul. Kajetanowska). Działania zostały 
podjęte o godzinie 19.51. na miejscu 
obecne jeden zastęp PSP Pruszków, 
Pogotowie Gazowe Warszawa.                                                                              

W dniu 10 maja 2014 roku  
„Dzień Strażaka” obchodzili stra-
żacy z jednostek Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn. 
Uroczystości  rozpoczęły się Mszą 
świętą, w kościele pw. św. Klemensa 
w Nadarzynie, którą koncelebrował 
Ks. Krzysztof  Gołębiewski wraz  
z księżmi z nadarzyńskiej para-
fii. Wśród zaproszonych gości byli: 
Wicestarosta Powiatu Pruszkowskiego 
Agnieszka Kuźmińska, przedstawicie-

le samorządu lokalnego: Wójt Gminy 
Nadarzyn Janusz Grzyb pełniący funk-
cję Prezesa Zarządu Gminnego OSP, 
Przewodnicząca  Rady Gminy Nadarzyn 
Danuta Wacławiak, Zastępca Wójta 
Tomasz Muchalski, Sekretarz Gminy 
Nadarzyn Edyta Gawrońska, a także 
członkowie Komisji Bezpieczeństwa  
i Porządku. Swoją obecnością za-
szczycili również przedstawiciele 
policji, Straży Gminnej, jednostek 
strażackich na czele z panem Jackiem 

Gromkiem – Prezesem Zarządu 
Powiatowego ZOSP RP oraz pa-
nem Krzysztofem Tryniszewskim – 
Komendantem Gminnym ZSOP RP. 
Obecni byli także prezesi i naczelniko-
wie OSP Nadarzyn i  OSP Młochów 
jak również Druhny i Druchowie 
tych jednostek. W obchodach uczest-
niczyli również członkowie orkiestry 
OSP, uświetniając uroczystości tra-
dycyjnie poprowadzeniem przemar-
szu z kościoła ulicami Nadarzyna do 
Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II. 
 Medale za zasługi dla pożarnictwa 
otrzymali – złoty: Janusz Bajerski, 
Jacek Kłapkowski, Krzysztof  
Frączak, srebrny: Jerzy Nowiński, 
Teresa Czerniawska, Wojciech 
Piechal, Konrad Oloś, Krzysztof  
Krawczyk oraz Bartosz Frączak, brą-
zowy: Adriana Krawczyk, Bartłomiej 
Klotz, Paweł Stępień i Jacek 
Jagodziński. Krzyże Koronne otrzy-
mali: Jan Jarzyński i Zbigniew Rynkal. 
Za wysługę lat odznaki otrzymali: 
Konrad Oloś, Mateusz Krawczyk 
i Daniel Powierża. Podczas uroczy-

Arkadiusz Kiliński - Naczelnik OSP Nadarzyn 
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Nadarzyńskie  kryminałki

• W dniu 5.04. 2014 r. w Komisariacie 
Policji w Nadarzynie, złożone zostało 
zawiadomienie o dokonaniu w nocy 
z 3 na 4 kwietnia br. w Woli Krako-
wiańskiej, kradzieży z włamaniem do 
pomieszczenia gospodarczego. Fakt 
dokonania przestępstwa zgłosił jeden 
ze spadkobierców nieruchomości po 
zmarłych rodzicach, który podał, iż  
z wnętrza garażu po uprzednim ze-
rwaniu kłódki sprawca dokonał za-
boru różnego rodzaju metalowych 
przedmiotów o łącznej wadze około 
1,5 tony. W wyniku podjętych czynno-
ści, jeszcze tego samego dnia policjan-
ci z Nadarzyna ustalili, iż skradzione 
rzeczy zostały sprzedane w jednym ze 
skupów złomu działających na terenie 
Gminy Nadarzyn. W wyniku dokona-
nego przeszukania znaleziono znaczą 
część skradzionego mienia, jak rów-
nież uzyskano dane osoby sprzedającej.  
W tym momencie pozostało jedy-
nie dokonać zatrzymania sprawcy 
przestępstwa, co udało się zreali-
zować w niecałe dwie doby póź-
niej. Zatrzymany mężczyzna,  
a jednocześnie sąsiad okradzionej oso-
by, przyznał się do popełnienia prze-
stępstwa. Za swój czyn odpowie przed 
sądem, gdzie grozi mu kara od 1 roku 
do 10 lat pozbawienia wolności. 
• W dniu 7 kwietnia 2014 r. policjanci 

z Nadarzyna, po uzyskaniu informacji  
o trwającym przestępstwie, zatrzyma-
li dwóch mieszkańców Żyrardowa, 
którzy dopuścili się kradzieży z wła-
maniem do przyczepy kempingowej 
i pomieszczania magazynowego oraz 
kradzieży mienia i uszkodzenia mie-
nia, na terenie posesji przy ul. Msz-
czonowskiej w Nadarzynie. Sprawcy 
wtargnęli na teren nieczynnego zło-
mowiska samochodów, gdzie pod 
osłoną nocy włamali się do przyczepy 
i magazynu, skąd skradli akumulatory 
samochodowe, szlifierki, klucze oraz 
drobny sprzęt rtv i agd. Dodatko-
wo mężczyźni dokonali demontażu  
z pojazdów zaparkowanych na po-
sesji różnego rodzaju podzespołów, 
a także dopuścili się uszkodzenia 
trzech samochodów marki VW Golf  
II. Po zatrzymaniu podejrzani zosta-
li osadzeni w policyjnym areszcie,  
a następnie został przedstawiony im 
zarzut dokonania przestępstw, zagro-
żonych karą łączną od 1 roku do 10 
lat pozbawienia wolności. 
•  W kwietniu 2014 r. policjanci  
z Nadarzyna dokonali również za-
trzymania sprawcy przywłaszczenia 
samochodu, sprawczyni uszkodzenia 
samochodu w wyniku nieporozumień 
sąsiedzkich, mężczyzny posiadają-
cego środki odurzające oraz   trzech 
nietrzeźwych kierujących pojazdami 
mechanicznymi, dwóch nietrzeźwych 
rowerzystów oraz czterech poszuki-
wanych osób, w tym dwóch listem 
gończym.   
• Po raz kolejny chciałbym gorąco zaape-
lować do osób starszych, a także ich bli-
skich, aby przestrzec przed sprawcami 
dokonującymi przestępstw metodą na tzw. 
„wnuczka”. Przestępstwo to polega na wy-

łudzeniu pieniędzy przez osoby podające się 
w rozmowach telefonicznych za członków 
rodziny (wnuczek, syn, córka), ewentualnie 
funkcjonariuszy państwowych (policjant, 
prokurator, adwokat), pod pozorem nagłej 
potrzeby pożyczenia pieniędzy, do sfinan-
sowania okazyjnego zakupu samochodu, 
działki budowlanej, czy też zapłacenia za 
leczenie lub opłacenia np. adwokata po za-
istniałym wypadku drogowym. Wspólnym  
i zawsze występującym elementem „gry” po-
dejmowanej z pokrzywdzonym przez spraw-
cę jest okoliczność, gdzie po odbiór pieniędzy 
wysyłana jest osoba obca, a sprawca podają-
cy się za członka rodziny twierdzi, iż oso-
biście pieniędzy odebrać nie może i wysyła  
w tym celu znajomego. Pod żadnym pozorem 
nie można pieniędzy przekazywać osobom 
obcym, a prośbę o pożyczkę należy koniecz-
nie zweryfikować dzwoniąc do rzeczywistego 
członka rodziny pod sobie znany numer te-
lefonu lub przez nawiązanie z nim osobiste-
go kontaktu. Szczególnie narażone są osoby 
starsze, samotnie zamieszkujące lub sa-
motnie przebywające w domu w ciągu dnia,  
a posiadające w mieszkaniu stacjonarny 
telefon. Ostatnio na terenie gm. Nadarzyn 
doszło do dokonania jednego tego rodzaju 
przestępstwa i kilku na szczęśnie niesku-
tecznych prób.    
Wszystkim, którzy znajdują się  
w posiadaniu informacji mogą-
cych pozostawać w zainteresowa-
niu Policji, a zdecydują się na ich 
przekazanie, gwarantujemy pełną 
anonimowość. Wszelkie informacje 
oraz niepokojące sygnały związane  
z Państwa bezpieczeństwem, pro-
szę zgłaszać bezpośrednio do Dy-
żurnego KP w Nadarzynie, pod nr 
tel. 22  729 81 77.

stości Wójt wyróżnił także: Ewelinę 
Wieder, Aleksandrę Polak, Krzysztofa 
Hamernika, Arkadiusza Kilińskiego, 
Jana Jarzyńskigo, Jacka Kłapkowskiego 
i Jacka Jagodzińskiego.

Ponadto podczas uroczystości  Krzyże 
Pamięci Ofiar Banderowskiego 
Ludobójstwa otrzymali: Janusz Grzyb, 
Tomasz Muchalski, ks. Andrzej 
Wieczorek, Anna Szabat (o odznaczeniu 
więcej na stronie 3 WN).  

red.

asp. szt. Witold Gołyński

Komendant KP Nadarzyn 

Z prawej Wójt Gminy Nadarzyn, 
Prezes Zarządu Gminnego OSP 

Janusz Grzyb 
wraz 

z Prezesem Zarządu Powia-
towego ZOSP RP Jackiem 

Gromkiem 
wręczył odznaczenia 

wyróżnionym strażakom.
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Wynajmę terapeucie wyposażoną w profesjonalny sprzęt salę do integarcji sensorycznej. Sala do SI znajduje  
się w cichym, otoczonym ogrodem miejscu, na terenie siedziby Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia 

 w Walendowie. Szczegółowe informacje tel.: 600 253 259, w godz. 18.30 - 20.30
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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 posługiwania 
się dokumentacją techniczną, wysoka motywacja do pracy, odpowiedzialność, dyspozycyjność oraz umiejętność pracy w zespole, umiejęt-
ność 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@thermoking.pl z dopiskiem ,,Mechanik Tarczyn”. 

Tanio sprzedam, okna piwniczno
 - garażowe,  21. calowy telewizor

oraz glebogryzarkę spalinową  
z zapasowym silnikiem

Tel. 511 505 265

Kompleksowa obsługa 
inwestycji budowlanych.

Inspektor nadzoru, Inwestor 
Zastępczy, Kierownik Budowy.

 Tel. 506 800 200 
www.axisprojekt.pl

Student Politechniki Warszawskiej 
udzieli tanio korepetycji 

z matematyki i fizyki. 
Tel. 503 790 338

Księgowość i doradztwo dla firm 
z dojazdem do klienta. 

Tel. 501 103 570

Udzielam korepetycji 
z matematyki i fizyki. 
Tel. 509 834 220

Sprzątanie, prasowanie, 
mycie okien. Tel. 664 729 758

Usługi m.in. w zakresie rozliczania 
ksiąg handlowych, przychodów 

i rozchodów, ZUS, 
US oraz inne rozliczenia. 

Biuro rachunkowe ZELOTA
Tel. 604 621 231 Prace porządkowe, sprzątanie 

domów, mycie okien, prasowanie
Tel. 664 729 758

Cyklinowanie, układanie parkietów, 
renowacja. Tel. 602 828 088

Szukam osoby do pomocy w pracach 
domowych. Praca jeden dzień w tygo-

dniu. Rusiec. Tel. 696 454 112
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Szkoła Muzyczna w Nadarzynie 
zaprasza na koncerty!

31 maja (sobota) g. 12.30 PIKNIK RODZINNY 
Koncert plenerowy z okazji pięciolecia Przedszkola Jupik.

Miejsce: Przedszkole Jupik, ul. Wiśniowa 26, Nadarzyn
Wystąpią: najmłodsi uczniowie Szkoły Muzycznej z pokazem 

rytmicznym i utworami na skrzypce i fortepian.

8 czerwca (niedziela) g. 13.00 ZIELONE GRANIE
Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kultury, Pl. Poniatowskiego 
42, Nadarzyn Wystąpią: uczniowie Wydziału Wokalnego i 

Instrumentalnego – flet, fortepian, skrzypce.

11 czerwca (środa) g. 18.00  WAKACJE ZA PASEM
Miejsce: Gimnazjum w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41, Nadarzyn
Wystąpią: uczniowie Wydziału Instrumentalnego – saksofon, 

gitara, fortepian, skrzypce.
Wstęp wolny!

Kontakt: Izabela Malec, Dyrektor
Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Nadarzynie, ul. 

Żółwińska 41, Nadarzyn
www.muzycznanadarzyn.pl • tel. 502 936 482 

• muzyczna.nadarzyn@gmail.com

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

Tel. 511 289 481 

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

Wizyty po umówieniu tel. mgr rehabilitacji ruchowej B. Pawłowska 

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

Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219

Korepetycje: matematyka, fizyka, chemia na każdym 
poziomie 7 dni w tygodniu. Tel. 502 601 045

Pani 54 lata z wieloletnim doświadczeniem 
w opiece na dziecmi, pogodna, uczciwa i punktualna 

podejmie pracę jako niania. Tel. 728 654 358
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K U L T U R A

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
Pl.Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn; tel./fax 22 729 89 13; 
www.biblioteka.nadarzyn.pl; e-mail: biblioteka@nadarzyn.pl 

Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

ks. Andrzej Wieczorek 
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa 

w Nadarzynie 

  Z radością informujemy, że  
w kwietniu 2014 Sakrament 
Chrztu przyjęli: Oliwia Dąbska, 
Krzysztof  Ulaski, Tymoteusz Piter, 
Maksymilian Bobrowicz, Miriam Ma-
tysiak, Kajetan Majek, Seweryn Sztyk, 
Maria Rusinek, Gabriela Rusinek, Ali-
cja Grzęda, Wojciech Chadaj, Alan 
Kapis, Julia Jankowska.

Sakramentalny Związek Małżeń-
ski w kwietniu zawarły następują-
ce osoby: Sławomir Niesyt i Monika 
Opacka.

Caritas przy Para-
fii św. Klemensa 

w Nadarzynie 
- serdeczne zaprasza do 
wzięcia udziału w loso-

waniu niespodzianek podczas Pik-
niku Rodzinnego, który odbędzie 
się 1.06.2014 r. na terenie parafii.
    W każdą pierwszą środę miesiąca 
na Mszy św. o godz. 18.00 modlimy 
się w intencji Parafialnego Caritas.  
W intencji dziękczynnej,  z prośbą  
o błogosławieństwo Boże dla Ofia-
rodawców, Darczyńców, Wolontariu-
szy, oraz Rodzin, którym pomagamy.  
Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

Punkt Caritas czynny: 
wtorek 10.00  - 12.00; 

            czwartek 15.00 – 17.00   
  Stefania Łęcka 

Przewodnicząca Caritas w Nadarzynie
 tel. 728 947 323

Z przykrością informujemy, że  
w kwietniu odeszli z naszej Parafii:
śp. Janina Bertram, śp. Leon Onopo-
wicz, śp. Józef  Piętka, śp. Helena Ho-
montowska śp. Jan Kostana, śp. Helena 
Puchniak, śp. Jerzy Michalski, śp. Euge-
niusz Roszkowski, śp. Krystyna Kluzek, 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych 
z naszych rodzin. 

    W dniu 15 maja w Szkole Pod-
stawowej im. W. Doroszewskiego  
w Nadarzynie odbył się Gminny Fi-
nał III edycji akcji „Cały Powiat czyta 
Dzieciom” pod hasłem ,,Rok 2014 - 
rokiem Jana Brzechwy”. 
    Udział w nim wzięli: Elżbieta 
Smolińska – Starosta Pruszkowski, 
Agnieszka Kuźmińska  - Wicestaro-
sta Pruszkowski, Janusz Grzyb - Wójt 
Gminy Nadarzyn, Anna Janicka – 
funkcjonariuszka Straży Gminnej, 
Marcin Karczmarczyk - Przewod-
niczący Komisji  Kultury i Oświaty 
Rady Gminy Nadarzyn oraz Ewa 
Marjańska – Dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Nadarzyn, laureat 
gminnego konkursu Jakub Piłasie-
wicz – uczeń VI SP w Młochowie, 
a akże bibliotekarze, nauczyciele 
oraz finaliści konkursu Głośnego 
Czytania, którzy zostali wyłonieni  
w eliminacjach szkolnych. 

Gośćmi specjalnymi byli: aktor Rado-
sław Pazura oraz reżyser teatralny Wal-
demar Matuszewski, który poprowadził 
spotkanie.  Podczas imprezy uczniowie 
nadarzyńskiej szkoły podstawowej 
przedstawili prezentację na temat życia 
i twórczości Jana Brzechwy. 

„Cały Powiat Czyta Dzieciom” 2014 Zdobywcom trzech pierwszych 
miejsc, nagrody wręczyła Starosta 
Pruszkowski Elżbieta Smolińska oraz 
Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb. 
Podsumowaniem akcji było Wielkie 
Powiatowe Czytanie, które odbyło się 
w tym roku w Pruszkowie podczas Po-
wiatowego Dnia Rodziny 25 maja br. 

Internet: www.parafianadarzyn.pl, e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek - Dziekan Dekanatu raszyńskiego, proboszcz  parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie 

Od lewej: Kuba Piłasiewicz, Anna Janicka - (Staż Gminna), Elżbieta Smolińska - Starosta Pruszkowski, Janusz Grzyb 
Wójt Gminy Nadarzyn czytający jeden z wierszy Jana Brzechwy,  Agnieszka Kuźminska -Wicestarosta, Radosław Pazura.
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Rubrykę redaguje 
Ewa Marjańska Dyrektor Biblioteki 

„Czytanie łączy pokolenia” - to 
hasło przewodnie, które towarzyszy-
ło XI. Ogólnopolskiemu Tygodniowi 
Bibliotek.

Właśnie w ramach tej akcji, nasza 
Biblioteka zorganizowała czytanie 
bajek dla przedszkolaków. 

W czwartek, 15 maja malu-
chy z Przedszkola Publicznego w 
Nadarzynie spotkały się w Bibliotece 
Publicznej Gminy Nadarzyn z ak-
tywnymi uczestniczkami progra-
mu „Spotkania z pasjami”. Nasze 
Czytelniczki wybrały  klasykę utwo-
rów dla dzieci: wśród przeczytanych 
bajek znalazły się między innymi 
bajki Janiny Porazińskiej, wiersze 
Jana Brzechwy oraz Juliana Tuwima. 
Wszyscy świetnie się bawiliśmy.   
   W ramach podziękowania przedszko-
laki wręczyły własnoręcznie przygoto-
wane zakładki do książek. Na zakoń-
czenie, dzieci zaśpiewały piosenkę zna-

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

ną z filmu „Akademia Pana Kleksa” za-
tytułowaną „Witajcie w Naszej Bajce”, 
autorstwa Jana Brzechwy.

Malowanie światłem w Wolicy

    Dnia 11 kwietnia 2014 r. w naszej 
świetlicy mieliśmy przyjemność gościć 
założycieli Stowarzyszenia Fotogra-
ficznego Migawka. Panowie Sebastian 
Jakubowski i Piotr Skiba poprowadzili 
warsztaty fotograficzne pt. „Malowa-
nie światłem”. 
    Prowadzący w bardzo zrozumiały 
dla wszystkich sposób, wprowadzi-
li nas w świat fotografii i wytłuma-
czyli czym jest malowanie światłem. 
Do zabawy wykorzystano różne 
źródła światła, statyw, aparat foto-
graficzny, komputer i biały ekran. 
Zainteresowanie warsztatami prze-
szło moje najśmielsze oczekiwania. 
Wszyscy bardzo chętnie brali udział 

w pozowaniu do zdjęć, realizowali 
pomysły prowadzących oraz własne. 
Efekty techniki malowania światłem są 
bardzo ciekawe, przypominające bar-
dziej abstrakcyjne grafiki niż fotografie. 
Jest to znakomita zabawa i nauka oraz 
możliwość sfotografowania czegoś lub 
kogoś w zupełnie inny sposób niż za-
zwyczaj. 
   Powstało bardzo dużo interesujących 
i wzbudzających podziw prac. Następ-
nego dnia dzieci długo wspominały 
zajęcia i dzieliły się wrażeniami z ko-
leżankami i kolegami, którzy nie byli 
na warsztatach czego bardzo żałowali. 
Serdecznie dziękujemy panom Sebastianowi 
Jakubowskiemu i Piotrowi Skiba za możli-
wość uczestniczenia w tej wspaniałej zabawie 
oraz Monice Majewskiej - instruktorowi świe-
tlicy w Parolach za pomoc w realizacji tego 
wspaniałego wydarzenia.

Barbara Skrobisz
Instruktor świetlicy NOK w Wolicy

Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt.,śr.,pt. - 12.00 -19.00; czw. - 8.00 -15.00.
Filia w Młochowie czynna: pt., wt., czw., pt. - 12.00- 19.00; sr. -8.00 -15.00. 

Tydzień Bibliotek dla Dzieci

Sprzątanie Świata 
w Młochowie

 
    12 maja 2014 świetlica Nadarzyń-
skiego Ośrodka Kultury w Młocho-
wie wzięła udział w Gminnym Dniu 
Sprzątania Świata. Organizatorem 
akcji był Urząd Gminy Nadarzyn, 
Nadarzyński EKO TOP 2014 oraz 
Straż Gminna w Nadarzynie. Wspól-
nie z GODM ,,Tęcza” w Młochowie 
sprzątaliśmy Aleję Lipową prowadzą-
cą do Parol i Aleję Lipową prowa-
dzącą do lasu- w sumie 20 osób (12 
dzieci i młodzieży oraz 8 osób doro-
słych). Na akcję wyruszyliśmy z sołty-
sem Młochowa panem Sławomirem 
Kucharskim i dwójką przedstawicieli 
Straży Gminnej. Obecność, podczas 
sprzątania, pani Ani i pana Adama 
ze Straży Gminnej została bardzo 
dobrze odebrana przez młodych 
uczestników akcji. Dzieci czuły, że to, 
co robią jest ważne. Dla opiekunów 
grupy było to korzystne ze względów 
bezpieczeństwa podczas poruszania 

To wydarzyło się w świetlicach

Pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania

Fot. arch. biblioteki
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„Gry i zabawy 
afrykańskie”

31 maja 2014 r. o godz. 17.00

  Spotkanie poprowadzi pani Agniesz-
ka Podolecka, doktorantka Katedry 
Języków i Kultur Afryki Uniwersytetu 
Warszawskiego, absolwentka Wydzia-
łu Orientalistycznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego. Prawie trzyletni po-
byt w Republice Południowej Afryki 

15 CZERWCA 2014 r.
Sołtys, Rada Sołecka, 

Koło Gospodyń Wiejskich 
z Parol 

oraz świetlica NOK
 ZAPRASZAJĄ 

NA

MINI PIKNIK 
RODZINNY 

z okazji 15. urodzin
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury

 
W PROGRAMIE:

- Gry i zabawy animacyjne:
-  malowanie buziek;

-  Szukanie skarbów/pole minowe
. Koncert Orkiestry Dętej „PRUSZ-

KOWIANKA” ( instruktorka świetlicy 
NOK w Parolach w roli saksofonistki)

- „Na słodko i nie tylko”
- „ognisko, kiełbaski, grochówka.

Poza tym: Grupa Rekonstrukcji Histo-
rycznej „PARASOL” – instalacja prze-
strzenna,  Muzeum Techniki wojskowej 
i Cywilnej z Marek – wystawa ekspona-

tów, wystawa zdjęć 
pt. „Z naszego życia.”

Patronat nad imprezą objął Wójt 
Gminy Nadarzyn pan Janusz Grzyb

UWAGA!!! 
W RAZIE DESZCZU PIKNIK 

NIE ODBĘDZIE SIĘ.

się po drodze. Worki ze śmieciami do 
kontenerów przewoził pan Sławomir 
Kucharski - Sołtys z przedstawicie-
lem Rady Sołeckiej panem Mieczy-
sławem Kucharskim. Warto odnoto-
wać, że śmieci było znacznie mniej 
niż podczas akcji, które pamiętamy z 
lat ubiegłych -to dobry znak! Pogoda 
nam dopisała – zachmurzyło się i za-
częło padać w czasie, kiedy odpoczy-
waliśmy i zajadaliśmy się ciasteczkami 
w świetlicy. Mamy nadzieję, że dzięki 
coraz większej trosce o otaczającą nas 
przyrodę akcje sprzątania świata nie 
będą potrzebne.

 Dziękujemy wszystkim 
uczestnikom akcji!!! 

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

15. URODZINY 
NADARZYŃSKIEGO 

OŚRODKA KULTURY
14 czerwca (sobota) 2014 r. 

 
Godz. 11.00 - część I obchodów  – występy uczestników zajęć NOK;
Godz. 17.00 – 19.00 -  Część  II
- Uroczyste wręczenie statuetek NOK 
-  NOK Talent Show! – program kabaretowy
wstęp wolny!!!
Godz. 20.30  część III Grupa MoCarta w programie
”Ale czad, czyli podróże Grupy MoCarta”   
bilety 45 zł – sprzedaż w kasie NOK, oraz przez stronę internetową: biletanakabarety.pl
Ponadto wystawy:

•	 fotografii (instruktor Marek Zdrzyłowski),
•	 prac plastycznych (instruktor Elżbieta Baur),
•	 uczestników zajęć modelarskich 
      (instuktor Włodzimierz Wencel),
•	 rękodzieła (instruktor Marzena Latoszek).

wykorzystała na poznawanie miesz-
kańców Południa Afryki i zbieranie 
informacji o ich kulturze i tradycjach. 
Wiedzę tę wykorzystała w swych po-
wieściach: „Za głosem sangomy”  
i „Żar Sahelu”

Wstęp wolny
Serdecznie zapraszamy!!!

28 czerwca 2014 r., w godz. 17.00 – 23.00

Powitanie lata w parku 
w Młochowie

DOMISIE; GENERATION S CODE (NOK)

ANIA RUSOWICZ i inne atrakcje...

Świetlica w Wolicy
zaprasza na warsztaty kulturoznawcze

W kwietniowym numerze WN na okładce  
niepodpisane zostało zdjęcie z wernisażu foto-
grafii J.Karasiewicz.  Jego autorem był Donat 

Bula. Przepraszamy. 
                                                       red.
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GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 
WICEMISTRZEM POLSKI - w ekstraklasie kobiet

S P O R T

Dariusz Zwoliński 
- Prezes GLKS Nadarzyn 

    Sekcja piłki siatkowej dziewcząt 
GLKS Nadarzyn zorganizowała IV 
Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej 
Nadarzyn CUP 2014. W ciągu 
trwających trzy dni zawodów 18 
występujących zespołów rozegrało 
w IV edycji Nadarzyn CUP 45 
meczy. Organizatorzy serdecznie 
dziękują wszystkim osobom, które 
przyczyniły się do jego sprawnej 
organizacji. Zawodniczkom sekcji: 
Martynie Kmiecik, Ewelinie i Karolinie 
Brzezińskim, Andzelice Wielądek, 
Marcie Ćwiertniewicz i Ani Zapolskiej. 
Sponsorom zawodów: Wójtowi 
Januszowi Grzybowi i władzom 
samorządowym Gminy Nadarzyn, 
Wicestaroście Pruszkowskiemu  
Agnieszce Kuźmińskiej, włodarzom 
Firmy Hetman, Scania Finanse Polska, 
Mann Truck & Bus, STD z Wolicy 
oraz szczególnie Pani Karolinie 
Staniewskiej z Firmy Noclaf  za osobiste 

zaangażowanie. Słowa podziękowania 
kierujemy dla pracowników GOS-u 
w Nadarzynie, pań sprzątaczek z 
Gimnazjum oraz pań kucharek 
z Firmy „Bar pod Lipą”, także 
dyrekcji nadarzyńskiego Gimnazjum. 
Za piękne zdjęcia podziękowania 
składamy Pani Ani Klepaczko z firmy 
LUMIKA.
    W pierwszym dniu turnieju Nadarzyn 
CUP w kategorii młodziczek zwycięży-
ła ekipa Kadry Województwa Łódzkie-
go, drugie miejsce zajęły zawodniczki 
GLKS Nadarzyn, a trzecie MKS „16” 
Łódź. Nasze dziewczęta zagrały bar-
dzo dobry turniej, najlepszymi zawod-
niczkami zespołu były: Jula Czeladko  
i Kinia Baran. Sandrę Przewłocką 
wybrano najlepszą rozgrywającą turnie-
ju, a do tego w obronie świetne zawody 
zagrała nasza libero - Hania Drzewiec-
ka. Najlepsza zawodniczka zespołu 
I m. Kadra łódzkiego - Magdale-

    Tenisistki stołowe GLKS Wanzl 
Scania Nadarzyn po zwycięstwie nad 
drużyną KS Akropol Bronowianka  
Kraków (3-1 u siebie i w wyjazdowym 
meczu 3-1) awansowały do finału 
ekstraklasy. W meczach o tytuł Dru-
żynowego Mistrza Polski Nadarzyn 
zmierzył się z bardzo silną ekipą KTS 
Zamek-SPAR Tarnobrzeg. Nasi rywale 
to 22-krotni triumfatorzy tych rozgry-
wek i tegoroczne  półfinalistki europej-
skiej ligi mistrzyń. GLKS Wanzl  Scania 
Nadarzyn po raz szósty zagrał z Tarno-
brzegiem w finale ligi. 
   Do tej pory tylko raz udało nam się 
ograć KTS i sięgnąć po mistrzowską 
koronę. Było to w 2006 roku. Barw 
Nadarzyna broniły  wtedy: Monika 
Perzyna, Natalia Bąk, Paulina Nar-
kiewicz i Yan Xiaoshan. Zespół pro-
wadzili  Dariusz Zwoliński i II trener 
Qin Liping. W tegorocznym finale 
podobnie jak rok temu nasze ry-
walki okazały się lepsze wygrywając  
w dwumeczu oba spotkania 3-0 i 3-1.  
   GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 
w składzie: Klaudia Kusińska, An-

tonina Szymańska, YiBin Shen 
i trener Marcin Kusiński zajął II 
miejsce. Srebny medal jest sukcesem 
nadarzyńskiej ekipy. Dziewczęta przez 
cały sezon grały bardzo równo, mimo 
wyrównanego poziomu ligi przegrały 
tylko 4 spotkania z niepokonaną ekipą 

z Tarnobrzegu (w tym dwa finałowe).   
Zawodniczkom i trenerowi gratulu-
jemy Wicemistrzostwa Polski!

Nadarzyńskie „sreberka” z trenerem

Nadarzyn CUP 2014 -piłka siatkowa
na Stysiak; II m. GLKS Nadarzyn 
- Julia Czeladko i Kinga Baran; 
III m.  MKS „16” Łódź - Klaudia 
Olczyk; IV m. LUKS Orzeł Klesz-
czele - Natalia Leoniuk; V m. UKS 
Iskra Warszawa-Zuzanna Rosłoń; VI 
m. OSiR Żyrardów - Gabriela Gliń-
ska. Najlepsza zawodniczka turnie-
ju - Kędziara Justyna (Kadra Łodzi) 
Najlepsza rozgrywająca: Sandra 
Przewłocka (GLKS Nadarzyn) 
Najlepsza atakująca - Wasiak Oliwia 
(MKS Łódź); Najlepsza broniąca  Mał-
gorzata Jawdaszuk (Orzeł Kleszczele).
   W drugim dniu zawodów w kategorii 
kadetek zwyciężyła Kadra Wojewódz-
twa Łódzkiego. II m. zajęły siatkarki 
MUKS Volley Płock, a III były siatkar-
ki z LKS Wrzos Międzyborów. Nada-
rzynianki duuużo poniżej oczekiwań po 
nie najlepszej grze zajęły IV m. Była am-
bicja i chęci, ale zabrakło dokładności 
i trochę prostego „pomyślunku”. Na 
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  W dniu 29 kwietnia 2014 r. odby-
ły się Mistrzostwa Gminy Nadarzyn  
w piłce nożnej chłopców szkół pod-
stawowych. Zgłosiły się reprezentacje 
ze wszystkich szkół podstawowych. 
  Wyniki: I m.  - SP Nadarzyn; II m. 
- SP Kostowiec; III m.  - SP Rusiec; 
IV m. - SP Młochów; V m. - SP 
Wola Krakowiańska.
Turniej rozegrano na kompleksie 
sportowym „Orlik 2012” w Ruścu . 

Sekcja Biegowa GLKS Nadarzyn
 

BIEGOWA MAJÓWKA 
BIEG  KONSTYTUCJI  3.  MAJA  
W  WARSZAWIE (5 tys. startują-
cych) 3 miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej zajęła Mieszkanka Gminy 
Nadarzyn Katarzyna Stefańska  
z czasem  21 min 4 sek. BRAWO!!!

  4. maja wybraliśmy się do Piaseczna 
na uliczne Biegi Konstytucji 3. Maja. 
Wśród dzieci na 800 m (dziewczę-
ta), 18 m. zajęła Gabrysia Sobczak  
(3 min 46 sek.) 23 m. Joanna Polski  
(4 min 1 sek), 25 m. Małgosia 
Ciemińska (4 min 16 sek);  (chłopcy)  
13 m. Grzegorz Stefański (3 min 28 
sek.). W biegu głównym na 1 milę 
(1609,34 m) 15 m. wśród kobiet,  
a 1. w kat. MASTERS zajęła 
Katarzyna Stefańska.
(Jacek Nowocień: 2 maja Bieg Flagi w 
Warszawie – 10 km, 28 m.; II w kat. 
wiekowej - czas 37 min 28 sek.); (4 maja 
w Piasecznie Bieg Konstytucji 19 m. wśród 
mężczyzn 4. w kategorii MASTERS  
z czasem 5 min 14 sek. - red.)

Jacek Nowocień
Trener i opiekun sekcji biegowej 

GLKS Nadarzyn

pochwałę za grę zasłużyły Kinga Ba-
ran i Klaudia Józefowicz.
   Najlepsze zawodniczki drużyny: 
I m. Kadra Łodzi - Aneta Tarnowska 
II m. MUKS Volley Płock - Emilia Bą-
lowska, III m.  LKS Wrzos Międzybo-
rów - Zuzanna Kostecka; IVm. GLKS 
Nadarzyn  - Klaudia Józefowicz, V 
m. OSiR Żyrardów - Katarzyna Czar-
nota, VI m. UKS Danex Siemiatycze 
- Sylwia Wardecka. Najlepsza bronią-
ca turnieju - Dagmara Maliszewska 
(Międzyborów). Najlepsza rozgrywa-
jąca turnieju - Adianna Wróblewska 
(Płock). Najlepsza atakująca turnieju 
Barbara Zakościelna (Nadarzyn) 
Najlepsza zawodniczka turnieju - Karo-
lina Garstka ( Łódź).
    W trzecim dniu IV edycji Nadarzyn 
CUP w kategorii juniorek bezapela-
cyjnie najlepsze okazały się siatkarki 
GLKS. II m. zajęły kadrowiczki z woje-
wództwa łódzkiego, a III zawodniczki 
MUKS Volley Płock. Obserwowanie 
mądrej, szybkiej i dojrzałej  gry w ich 
wykonaniu było dużą przyjemnością. 
Brawo dla całej drużyny.

   Przełom maja i czerwca to tradycyjnie 
czas rozgrywania finałów Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. W tym 
roku o medale zawalczy bardzo silna 
ekipa nadarzyńskich sportowców.  
W piłce siatkowej dziewcząt szkół 
podstawowych wystąpi  reprezentacja  
szkoły podstawowej z Nadarzyna.  
W finale szkół gimnazjalnych natomiast 
szanse gry o medale dostaną piłkarki 
nożne oraz zespoły tenisa stołowego 
chłopców i dziewcząt.

Najlepsze zawodniczki w po-
szczgólnych druzynach: I m. 
GLKS arz Karolina Brzezińska 
II  m.  Kadra Łodzi Zuzanna Nowak 
III miejsce MUKS Volley Olenderek 
IV m.  GLKS Nadarzyn II (kadet-
ki) Kinga Baran; V m. LKS Wrzos 
Międzyborów Kinga Niewęgłowska;  
VI m. UKS Espereanto Warsza-

wa Aneta Matczak. Najlepsza zawod-
niczka turnieju Iwona Zuzel  Nada-
rzyn. Najlepsza rozgrywająca turnieju                   
Adrianna Wróblewska Płock. Najlep-
sza atakująca turnieju Sandra Marciniak 
Łódź. Najlepsza broniąca turnieju 
Andzelika Wielądek Nadarzyn.

SPORT SZKOLNY

Piłka siatkowa

Mistrzostwa Szkół Podstawowych Gminy Nadarzyn 
w piłce nożnej chłopców

Dariusz Zwoliński  - Prezes GLKS Nadarzyn 

Wiesław Iwaniuk 
- Koordynator sportu

Druzyna juniorek

Fot. Glks Nadarzyn 

Dariusz Zwoliński 
- Prezes GLKS Nadarzyn 

Wręczanie nagród zwycięzcom
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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

,,ORLIK 2012” Rusiec 
- harmonogram pracy

  Kompleks boisk sportowych 
,,ORLIK 2012’’ w Ruścu (przy ul. 
Górnej) w czerwcu br. czynny bę-
dzie: ogólnodostępny dla wszyst-
kich - wtorki/środy/czwartki/piąt-
ki - w godz. 15.00 -17.00. Grupy 
zorganizowane - piłka nożna - wt./
śr./czw./pt. - w godz. 14.00 - 
19.00, sob. - w godz. 14.00 - 19.00. 
W pozostałe dni i godziny istnieje 
możliwość rezerwacji boisk, dla grup 
zorganizowanych liczących co naj-
mniej 10 osób. Rezerwacji dokonać 
można pod numerem tel. 692 767 250.

Zbigniew Siwiec - Animator Sportu

Srebrne muszkiety„Orlik” Kostowiec 
Kompleks boisk sportowych 
,,ORLIK 2012’’ w Kostowcu jest 
czynny od poniedziałku do piątku  
w godz. 8.00 - 16.00 dla SP Kostowiec, 
w godz. 16.00 - 20.00 jest dostępny 
dla wszystkich chętnych, po uprzed-
niej rezerwacji telefonicznej: 
 514 259 869.

Marcin Mlekicki - Animator Sportu

Po raz 53 organizowane były zawo-
dy strzeleckie „Srebrne Muszkiety”. 
Jest to impreza ogólnopolska, rozgry-
wana na poziomie kuratoriów. 

Zawodnicy z naszego gimnazjum 
wzięli udział w tych zawodach. Miały 
one miejsce na strzelnicy w Warszawie 
przy ul. Marymonckiej. Zjechało się 
13 drużyn, każda liczyła 3 strzelców 

i 3 zawodniczki. W większości byli to 
reprezentanci szkół średnich, z gimna-
zjum przyjechały jedynie dwa zespoły. 
Rywalizacja była ostra (bo to z broni 
palnej). W efekcie drużyna naszej 
szkoły zajęła 5 miejsce.

Gimnazjum im. bł. Jana Pawła II 
w Nadarzynie 

W dniu 3 maja 2014 r. na stawach  
w młochowskim parku odbyły się 
zawody wędkarskie o Puchar Wójta 
Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba, zor-
ganizowane przez Koło Wędkarskie  
w Młochowie. Wzięło w nich udział 
25 zawodników. 

Zwycięzcą zawodów został Ma-
rek Kłapkowski (5,76 kg), II m. zajął 
Paweł Sobierajczyk (4,20 kg), III m. 
Stanisław Majek (3,92 kg), IV m. Sła-
womir Wierzbicki (3,74). 
Pamiątkowe puchary wręczył Tomasz Mu-
chalski – Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn  
(na fot. w środku) ze zwyciezcą M. Kłapkow-
skim oraz Janem Jarzyńskim Prezesem Koła 
Wędkarskiego w Młochowie.                         red.

Zawody wędkarskie w Młochowie
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Wycieczka do ogrodu botanicznego w Powsinie
- 10.05.2014 r. 

Zatracając się 
w tańcu 

- 17 maja 2014 r.

Przedstawienie z cyklu “Teatrzyk w walizce”
MIŚ PODRÓŻNIK  - 18 maja 2014 r.

Sprzątanie Świata w Młochowie
-12 maja 2014 r.


