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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

Prace końcowe na dachu budynku.

Powyżej: szkoła od strony wewnętrznego dziedzińca - prace związane z powstaniem chodnika i uporządkowaniem terenu.

  Prace przy powstaniu szkoły pod-
stawowej z halą sportową  i  seg-
mentem administracyjnym komplek-
su oświatowego w Ruścu, zgodnie  
z założeniami, pomału dobiegają do 
końca. Kolejny miesiąc robót prze-
biega planowo, przede wszystkim 
dzięki płynności finansowej ze stro-
ny Gminy, rzetelności wykonawcy, 
skoordynowaniu niezbędnych dzia-
łań, a także bieżącenu nadzorowi  
i szybkiemu rozwiązywaniu napoty-
kanych trudności. Gmina wydatko-
wała już 12 674 025,34  zł na ten cel 
(stan z 24 lipca 2014 roku). 

   Obecnie na ukończeniu są prace 
na elewacji budynku co nadaje szkole 
docelowych barw, w trakcie budowy 
jest realizowana przez PGE Dystrybu-
cja stacja transformatorowa, z której 
zasilana będzie szkoła. Wznowiono 
prace drogowe i teren wokół szkoły 
nabiera ostatecznej formy. Trwa mon-
taż oświetlenia zewnętrznego, kończy 
się montaż kotłowni, której rozruch 
nastąpi po wykonaniu wszystkich ele-
mentów przyłącza budowanego przez 
Zakłady Gazownicze (fot. poniżej). 

    Ponadto ukończono budowę 
zbiornika retencyjnego dla wód opa-
dowych przed ich odprowadzeniem 
do rowu melioracyjnego; wykony-
wany jest montaż systemu wentyla-
cyjnego - centrale wentylacyjne są 
zamontowane trwa podłączanie do 
nich kanałów wentylacyjnych, dzięki 
którym realizowana będzie wentyla-
cja mechaniczna auli, kuchni, jadalni 
i sali gimnastycznej. Montowane jest 
wyposażenie sanitariatów. Trwają 

ostatnie prace  na da-
chu- zarówno układane 
są ostatnie fragmenty 
papy jak i montowane 
są urządzenia wenty-
lacyjne oraz obróbki 
blacharskie i instalacja 
odgromowa. Jednocze-
śnie trwają pra-
ce murowe czę-
ści budynku, 
w której zlo-
k a l i z o w a -
ne będzie  
w przyszłości 

gimnazjum. 

  Ponadto sukcesywnie za-
mawiane jest wyposażenie 
do nowej szkoły podstawo-
wej w Ruścu. Dostarczono 
już akcesoria łazienkowe, 
pomoce dydaktyczne, dywa-
ny edukacyjne, tablice szkol-
ne, sprzęt audio, pianino.  
    W najbliższym czasie zo-
staną dostarczone i zamonto-

wane tablice interaktywne oraz meble 
szkolne i biurowe.

Relacja z placu budowy 
ITV Nadarzyn  

Jedna z wykańczanych sal lekcyjnych
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nia przez  Syndyka – upadłość firmy, 
przygotowywane jest postępowanie 
przetargowe na naprawę sieci.
 Trwa budowa wodociągu w ul. Pa-
wiej w Rozalinie, a także kanalizacji 
sanitarnej w Nadarzynie przy ul. Wio-
sennej i Liliowej (długość 682 mb), 
jak również w ul. Fiołkowej i Malwy 
(długość 392,50 mb) - umowa zawar-
ta została w dniu 24.06.2014 r. - ter-
min realizacji trzy miesiące.
Prowadzone są remonty placówek 
oświatowych - w przedszkolach pu-
blicznych w Wolicy, w Nadarzenie 
oraz w Młochowie, w Gimnazjum 
w Nadarzynie, w szkołach podsta-
wowych w Nadarzynie, w Kostowcu 
(termin realizacji do dnia 10.08.2014 
r.). W budżecie na ten cel przeznaczo-
ne jest 350 tys. zł. 
Roboty remontowe w poszczegól-
nych placówkach:
- w budynku Szkoły Podstawowej 
w Nadarzynie obejmują m.in.: 
modernizację pokoju wice dyrektora 
na salę lekcyjną oraz sali 24, nawiew  
w pomieszczeniach wc, wymianę 
drzwi w sali 209, malowanie: korytarz 
przy sali, szatnie, jadalnie, korytarz 

   Trwają ostatnie prace z ukształto-
waniem zagospodarowania. Do wy-
konania został montaż docelowego 
ogrodzenia i wejście główne. Zamon-
towano komplet wyposażenia oraz 
część nasadzeń, które są obecnie in-
tensywnie podlewane.

Inne inwestycje
Przebudowa ul. K. Łoniewskiego  
w Kajetanach (termin wykonania prac 
do dnia 31.08.2014 r.) Rozpoczęto tu 
układanie kostki jednak na odcinku 
ok. 200 m na skutek podsiąkania wód 
gruntowych trzeba było wstrzymać 
układanie podbudowy do czasu za-
stosowania zabiegów technicznych 
stabilizujących grunt.
Budowa chodnika przy ul. Błoń-
skiej w Nadarzynie (termin reali-
zacji do  dnia 30.08.2014 r.). Trwają 
prace  na odcinku od ul. Leśnej do 
domów komunalnych na Stasinku 
(fot. poniżej).
Ponadto trwa bieżące, dwukrotne 
mechaniczne profilowanie z zagęsz-
czeniem dróg gruntowych na terenie 
Gminy Nadarzyn. 
  W trakcie jest budowa oświetle-
nia ulicznego przy kolejnych uli-
cach gminy: w Nadarzynie przy 
ul. Akacjowej, w Strzeniówce przy 
ul. Komorowskiej i Pruszkowskiej,   
w Ruścu przy ul. Myśliwskiej  
i w Walendowie przy ul. Bukietowej - 
termin realizacji do dnia 24.09.2014 r. 
Ponadto zakończono budowę 
oświetlenia ulicznego w Wolicy przy  
ul. Zielonej.
Budowa kanalizacji sanitarnej  
w Ruścu  jest na etapie postępowa-

parter, piętro, klatka schodowa, 
malowanie 17. sal lekcyjnych, 
pomieszczenia woźnych;
 - w budynku Szkoły 
Podstawowej  w Kostowcu 
obejmują: wymianę drzwi do sal, 
montaż czujek gazu oraz roboty 
konserwacyjne na obiekcie Orlika;
- w budynku Gimnazjum   
w Nadarzynie obejmują: 
malowanie szatni, wnęk na 
korytarzach oraz korytarza dolnego;
- w budynku przedszkola  
w Młochowie obejmują: malowanie 
kuchni i bloku żywieniowego, bramy 
i ogrodzenia wzdłuż ul. Źródlanej, 
grzejników oraz drzwi wewnętrznych.
- w budynku przedszkola   
w Nadarzynie obejmują: 
cyklinowanie parkietu w salach 
dydaktycznych – i piętro, remont 
osłon grzejnikowych (w 5. salach), 
demontaż drzwi pomiędzy dwoma 
salami, wymianę starych drzwi do 
schowków, malowanie 5. sal oraz 
zaplecza kuchni i sali gimnastycznej, 
cyklinowanie parkietu sali 
gimnastycznej.
Inwestycje, które rozpoczną się  
w najbliższym czasie:
- budowa dwóch garaży przy OSP  
w Młochowie (przetarg rozstrzygnię-
ty najtańsza oferta Firma Ogólno-
budowlana MISECO ul. Szkolna 9a 
05-532 Baniocha; cena oferty brut-
to 355.025,43 zł. Podpisanie umowy 
29.07.2014 r.),
- zagospodarowanie terenów 
gminnych w zakresie siłowni ze-
wnętrznych - Nadarzyn Młochów 
Szamoty, Strzeniówka,  Rusiec,  Wola 
Krakowiańska,  Kostowiec (na etapie  
sprawdzania ofert ), 
- zagospodarowanie terenów 
gminnych w zakresie małej architek-
tury (plac zabaw i siłownia) w Starej 

Skwer przy ul. Lipowej

Budowa kanalizacji -  ul. Liliowa w Nadarzynie
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Szanowny Mieszkańcu - czy wiesz, że...

     Informacje o zagubionych, zna-
lezionych zwierzętach umieszcza-
ne są na bieżąco na stronie gminnej  
w zakładce „Kącik adopcyjny” oraz 
na gminnym facebooku. Na stronie 
gminnej w ww. zakładce można od-
naleźć także program opieki nad bez-
domnymi zwierzętami oraz zapobie-
gania bezdomności zwierząt na terenie 
Gminy Nadarzyn w roku 2014 (w dniu 
26 marca 2014 roku została podjęta 
Uchwała Nr XLII/417/2014 Rady 
Gminy Nadarzyn).
    W przypadku zauważenia błąkajacego 
się bezdomnego psa na terenie Gminy 
Nadarzyn należy zgłosić ten fakt do 
Urzędu Gminy Nadarzyn - Referat 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska  
i Gospodarki lub do Straży Gminnej.  
A poza godzinami pracy UG do Straży 
Gminnej lub na Komisariat Policji  
w Nadarzynie.

Dofinansowanie 
do sterylizacji 

kotek i suk
     Właściciele kotów oraz psów, któ-
rzy zamieszkują na terenie Gminy 
Nadarzyn mogą skorzystać z wyko-
nania zabiegu sterylizacji zwierzę-
cia, który będzie finansowany przez 
Gminę w 50 %.
Zakres usługi weterynaryjnej obejmuje:
- przeprowadzenie badania stanu 
zdrowia kotki lub suki,  które stanowi 
czynnik dopuszczający  (kwalifikację) 
go do wykonania właściwego zabiegu, 
- przeprowadzenie sterylizacji chirur-
gicznej kotki lub suki poprzez usunię-
cie jajników macicy,
- zapewnienie kotce lub suce opieki 
pooperacyjnej do czasu wybudzenia, 
w tym podanie środka przeciwbólo-
wego i antybiotyku,
- wizytę kontrolną w siedzibie za-
kładu, obejmującą badanie kliniczne 
oraz zdjęcie szwów.
Opiekun we własnym zakresie do-
starczy zwierzę do przychodni wete-
rynaryjnej i odbierze po przeprowa-
dzonym zabiegu. Po zabiegu obejmie 
zwierzę opieką określoną przez leka-
rza weterynarii.

Warunkiem uzyskania dofinanso-
wania sterylizacji jest posiadanie 
aktualnego szczepienia zwierzęcia 
przeciw wściekliźnie.

Gmina Nadarzyn informuje, że  
w tym celu zawarła umowę z Lecznicą 
dla Zwierząt w Nadarzynie, przy ul. 
Mszczonowskiej 20 (tel. 22 729 81 
92). Lecznica jest czynna od ponie-
działku do piątku w godz. od 8:00 do 
20:00, w soboty od 8:00 do 14:00.
Dofinansowanie przysługuje w ilo-
ściach przypadających na 1 gospodar-
stwo domowe – 1 psa, 1 kotkę.
Zabieg sterylizacji zostanie prze-
prowadzony wyłącznie u kotek i 
suk, których właściciele przedstawią  
w Lecznicy Weterynaryjnej skiero-
wanie na zabieg, wystawione przez 
Gminę Nadarzyn. W tym celu na-
leży kontaktować się z Referatem 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska 
i Gospodarki, tel. 22 729 81 
85  (Wiesław Sobczyński, Sylwia 
Łazowska).

Zabiegi sterylizacji prowadzone będą 
do momentu wykorzystania środków 
finansowych przeznaczonych na ten cel.

Bezdomne zwierzęta

Sylwia Łazowska - Referat Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wsi (na etapie  sprawdzania ofert), 
- budowa kolektora tłocznego Stara 
Wieś – Nadarzyn (termin otwarcia 
ofert 30.07.2014 r. ).

  Ponadto sukcesywnie do dnia 18 
sierpnia 2014 r. będzie trwała dostawa 
sprzętu komputerowego z zainstalo-
wanym oprogramowaniem 142 ze-
stawy komputerowe; 5 szt. drukarek; 
142 szt. listew zasilających dla: 13 jed-
nostek podległych Gminie Nadarzyn, 
52 gospodarstw domowych. Następ-
nie będzie miała miejsce instalacja  
w miejscu użytkowania sprzętu i uru-
chomienie go w 52 gospodarstwach 
położonych na terenie Gminy Nada-
rzyn oraz 13 jednostkach podległych 
Gminie Nadarzyn w ramach umowy  

nrPOIG.08.03.00-14-580/13-00  
z dnia 04.06.2014 r. – projekt pn.: „Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu  
w Gminie Nadarzyn” w ramach dzia-
łania 8.3 „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu cyfrowemu - eInclusion” osi 
priorytetowej 8 „Społeczeństwo infor-
macyjne - zwiększanie innowacyjności 
gospodarki” Programu Operacyjne-
go Innowacyjna Gospodarka 2007 – 
2013.

   Przy stadionie Gminnego Ośrodka 
Sportu w Nadarzynie (ul. Żółwińska) 
w ostatnim czasie powstały dwa bo-
iska do siatkowej piłki plażowej. 
Fot. boisk na okładce WN. Przygoto-
wanie  i realizacja tej inwestycji trwała  
w sumie trzy tygodnie. Po dokładnym 

wyrównaniu, okrawężnikowaniu tere-
nu zrobione zostały wylewki i ogro-
dzenie na końcu zaś wysypano wiśla-
ny piasek. Boiska są ogólnodostępne, 
a korzystanie z nich bezpłatne. Za-
interesowani proszeni są o kontakt  
z Dyrektorem GOS Dariuszem Ma-
ranowskim - tel. 22 739 71 70. 

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

XLIV Sesja Rady Gminy 
- w dniu 25 czerwca 2014 r. odbyła się XLV Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której 
radni podjęli następujące uchwały:

Szanowni Mieszkańcy 60+ 
Gminy Nadarzyn,

Szanowni Seniorzy,
   Trwa projekt prowadzony przez 
Gminę Nadarzyn wraz z Fundacją 
LEX Nostra zatytułowany „Moja 
wizja Nadarzyna”, który powstał  
z myślą o seniorach mieszkających  
w naszej gminie. Specjalnie dla Pań-
stwa uruchomione są  dyżury praw-
nika i psychologa. Od poniedziałku 
do piątku w budynku NOK, wejście 
od strony ronda, pok. nr 1 mogą Pań-
stwo uzyskać bezpłatną profesjonal-
ną pomoc prawnika i psychologa. 

GODZ. DYŻURÓW W SIERPNIU: 
od pon. do czw. 10:00 – 15:00 

oraz w pt. 12:00  -  17:00. 
W poniedziałek i w piątek 

dyżury prawnika. 
Wt., śr., czw. dyżury psychologa.

Przypominamy, że porady są  
w pierwszej kolejności przezna-

czone dla mieszkańców 
powyżej 60 roku życia. 

 Pozostali mieszkańcy mogą ko-
rzystać z porad w zakresie podsta-
wowego poradnictwa prawnego, 
doradztwa jak rozwiązać dany 
problem, gdzie udać się po po-
moc.
Projekt obejmuje także przeprowa-
dzenie warsztatów społecznych. 
   O co chodzi w warsztatach? Jeśli 
chcesz coś zmienić w swoim środo-
wisku, w gminie – powiedz o tym  
w czasie warsztatów. Będziemy roz-
mawiać o problemach - które niepo-
koją, denerwują, martwią - ze wszyst-
kich dziedzin naszego życia. Proponu-
jemy szeroką wymianę zdań, wspólne 
szukanie najlepszych rozwiązań. 
   Część warsztatów, która pomyślana 
została jako rodzaj „odpoczynku” od 
dyskusji, zostanie przeznaczona na 
tematykę prozdrowotną, m.in. walkę 
ze stresem, jak radzić sobie z bólem, 

aktywność fizyczna w każdym wieku.
Podczas warsztatów przewidziany 
jest dla uczestników ciepły posiłek 
(obiad), a w przerwie spotkań do wy-
boru: zajęcia fitness lub Nordic - Wal-
king lub mecz piłkarski.
Planujemy rozpoczęcie zajęć i spo-
tkań  we wrześniu. 
  Zapraszamy seniorów do zgłaszania 
się na warsztaty. Zgłoszenia przyj-
mujemy do końca sierpnia (w Urzę-
dzie Gminy ul. Mszczonowska 24:  
w sekretariacie pok. 101 lub u p. Ka-
tarzyny Dombskiej, pok. 228).
 Przypominamy, że udział  
w projekcie jest bezpłatny. Zwień-
czeniem całej inicjatywy będzie utwo-
rzenie pod koniec roku Rady Seniorów 
przy Radzie Gminy Nadarzyn.

Katarzyna Dombska
Inspektor ds. funduszy 

zewnętrznych

1. Uchwała Nr XLV/451/2014  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem  
z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn 
za rok 2013.
2. Uchwała Nr XLV/452/2014 w spra-
wie udzielenia absolutorium dla Wójta 
Gminy Nadarzyn za 2013 rok.
 Po  przedstawieniu sprawozdania z wy-
konania budżetu gminy za 2013 rok oraz 
sprawozdania z działalności w tym okresie, 
a także po analizie opinii Regionalnej Izby 
Rachunkowej i uzyskaniu pozytywnej opinii  
Komisji rewizyjnej – Wójt Gminy Nadarzyn 
zdecydowaną większością głosów (13 za, 
2 wstrzymujące się) uzyskał absolutorium 
Rady Gminy Nadarzyn. Udzielenie absolu-
torium oznacza stwierdzenie prawidłowości 
działania finansowego Wójta w 2013 roku. 
Absolutorium samorządowe służy organowi 
stanowiącemu JST do sprawowania kontroli 
wykonania budżetu przez organ wykonawczy. 
Absolutorium w gminie to odrębny oraz sfor-
malizowany sposób kontroli i oceny wykona-
nia budżetu. Jest to akt coroczny, jednorazowy. 

Uchwalenie absolutorium oznacza polityczną 
aprobatę dla działań wójta związanych z wy-
konaniem budżetu.   
3. Uchwała Nr XLV/453/2014  
w sprawie zmian w budżecie Gminy 
Nadarzyn na rok 2014. Dochody budżetu 
gminy zmniejszono o kwotę 33 820,82 zł,  

a dochody budżetu gminy po zmianach stano-
wią kwotę 77 774 902,10 zł. Zmniejszono  
wydatki budżetu gminy o kwotę 33 820,82 
zł. Wydatki budżetu gminy po zmianach sta-
nowią kwotę 87 670 902,10 zł,
4. Uchwała Nr XLV/454/2014  
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2014 - 2019.
5. Uchwała Nr XLV/455/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na obcią-
żenie odpłatną służebnością przesyłu 

nieruchomości stanowiącej własność 
Gminy Nadarzyn.
6. Uchwała Nr XLV/456/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na naby-
cie przez Gminę Nadarzyn w drodze 
przekazania przez Przedsiębiorstwo 
Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. 

prawa użytkowania wieczystego nie-
ruchomości położonej w obrębie 
Młochów, gm. Nadarzyn.
Treść uchwał oraz załączniki znajdują się 

w Biuletynie Informacji Publicznej: 
www.bip.nadarzyn.pl 

red.

Biuro Rady Gminy Nadarzyn 
UG Nadarzyn (ul. Mszczonowska 24)
- tel. 22 729 81 94  w. 176, 179

 Spotkanie z radnymi po osobistym bądź telefonicznym ustaleniu terminu w Biurze Rady 

Relacja z sesji:
ITVNadarzyn

Materiał filmowy 
dot. projektu
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System gospodarowania odpadami 
- podsumowanie po roku funkcjonowania 

 1 lipca ubiegłego roku wszedł w ży-
cie obowiązek nałożony przez ustawę 
o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, który nakazywał przejąć 
zarządzanie odbiorem i zagospoda-
rowaniem odpadów komunalnych 
– czyli naszych domowych „śmieci”.  
Gmina Nadarzyn z tego obowiązku 
wywiązała się, nowy system funk-
cjonuje od roku. Warto zatem zrobić 
niewielkie podsumowanie.

 Ustawodawca nałożył bar-
dzo krótkie terminy wdroże-
nia poszczególnych elementów,  
w tym konieczność podjęcia szeregu 
rozwiązań technicznych, organiza-
cyjnych oraz formalno – prawnych  
w postaci kilku uchwał rady gminny. 
Praktycznie trzeba było to wszystko 
przygotować w 18 miesięcy (terminy 
ustawowe), a przykładowo Legiono-
wo, które jako jedno z pierwszych 
wprowadziło podobny system – pro-
ces przygotowania i wdrożenia pro-
wadziło przez okres ok. 3 lat.

  Gmina Nadarzyn poradziła sobie 
z terminami wyznaczonymi przez 
ustawę, wszystkie elementy syste-
mu – uchwały, przetargi, organizacja 
zarządzania – zostały uruchomione 
o czasie. Wszystko organizowaliśmy 
samodzielnie, bez udziału zewnętrz-
nych firm konsultingowych. Dla po-
równania Warszawa, pomimo zaanga-
żowania firm zewnętrznych przetargi 
rozstrzygała z ok. rocznym opóźnie-
niem. Nadarzyn zdążył na czas.
  Zorganizowanie systemu nie było 
łatwe gdyż ustawodawca nałożył 
bardzo sztywne i – zdaniem wielu 
prawników i specjalistów – po pro-
stu złe wymagania prawne, uciążli-
we zarówno dla mieszkańców jak i 
dla urzędników oraz wykonawców. 

O tych niedoskonałościach świadczy 
plan kolejnej – trzeciej nowelizacji tej 
ustawy, a także krytyczny wyrok Try-
bunału Konstytucyjnego. Urzędnicy 
Gminy Nadarzyn nie mieli jednak 
wyjścia – musieli te niedoskonałe czy 
wręcz uciążliwe rozwiązania wprowa-
dzać w życie.

• Pierwszą kwestią do rozwiązania 
było ustalenie sposobu selektyw-
nego zbierania odpadów. Każda 
gmina może to robić „po swojemu” 
więc ciągle musieliśmy słuchać kry-
tyki że „w innej gminie jest inaczej”. 
Przyjęliśmy rozwiązanie dzielenia od-
padów na frakcje: szkło, papier-pla-
stik-metal, odpady zielone oraz reszta 
odpadów jako zmieszane. System taki 
jest powszechnie stosowany jako pro-
sty i skuteczny.

• Drugą kwestią było wstępne 
uchwalenie wysokości opłat, które 
zgodnie z ustawą musieliśmy okre-
ślić do końca 2012 r., a zatem przed 
rozstrzygnięciami z przetargu. Usta-
wodawca jakby pominął znaczenie 
wolnego rynku i konkurencji i zało-
żył wyznaczenie cen za odbiór śmieci  
„z urzędu”. W efekcie ceny oszaco-
wane wstępnie i przyjęte w uchwale 
Rady Gminy Nadarzyn po przetar-
gach w kolejnej uchwale zostały ob-
niżone. 

• Trzecim zagadnieniem istot-
nym dla funkcjonowania systemu 
było składanie deklaracji przez 
mieszkańców. Deklaracje te musiały 
zgodnie z ustawą zawierać informację  
o wysokości opłaty, którą mieszkaniec 
ma wnosić. Przy każdej zmianie nie 
tylko liczby mieszkańców czy sposobu 
zbierania śmieci ale również wysoko-
ści opłaty ( również obniżeniu stawek) 
każdy mieszkaniec był zobowiązany 
złożyć nową deklarację. To wynika  
z interpretacji zapisów ustawy i ma się 
zmienić po nowelizacji ustawy.

• Czwartą kwestią był wybór  
i zakup systemu informatycznego 
który pomimo początkowo  napotyka-
nych trudności  udało się zintegrować  
z innymi systemami księgowymi  
w Urzędzie Gminy.

•  Piątym ważnym elementem był  
przetarg. Należało tak przygotować 
warunki przetargu aby z jednej strony 
wykonawca zapewniał sprawną ob-
sługę mieszkańców, z drugiej strony 
gmina mogła wypełnić wymogi usta-
wowe w zakresie zapewnienia okre-
ślonych poziomów odzysku. Przetarg 
nakładał na wykonawcę obowiązek 
dostarczenia pojemników na odpady 
zmieszane i worków na odpady zbie-
rane selektywnie. 
   Do przetargu stanęły 3 znane fir-
my. O rozstrzygnięciu zadecydowało 
kryterium ceny.  Firma P.U. HET-
MAN Sp. z o. o. zaoferowała najniż-
szą cenę ponad 2 krotnie niższą od 
pozostałych startujących do przetar-
gu. Po analizie kosztów wynikających  
z przetargu można było obniżyć 
stawki opłat za wywóz śmieci.

• Szóstą kwestią było zorganizo-
wanie funkcjonującego punktu 
selektywnej zbiórki odpadów tzw. 
PSZOKu. Przyjęliśmy, jako rozwią-
zanie mobilny, organizowany cyklicz-
nie co tydzień w innym miejscu punkt 
zbierania odpadów problemowych – 
niewielkich ilości odpadów budowla-
nych, wielkogabarytowych, zielonych, 
opon itp. Harmonogram wywozu od-
padów, który każdy mieszkaniec do-
stał do domu, wymienia miejsca i ter-
miny ustawiania PSZOKów. Odpady 
niebezpieczne i odpady elektroniczne 
są z kolei przyjmowane bezpłatnie  
w punkcie zbiórki na terenie Przedsię-
biorstwa Komunalnego „Nadarzyn.”    
   System działa od roku. Przez ten 
czas nabyliśmy doświadczeń, któ-
re pomogą w przyszłości usprawnić 
jego działanie. Liczymy również, że 
ustawodawca umożliwi wprowadze-
nie rozsądnych zmian, ułatwiających 
życie mieszkańcom i upraszczający 
odbieranie śmieci.
    Od strony finansowej wszystkie 
wpływy z tytułu opłaty za odbiór 
śmieci są przeznaczone na pokrycie 
kosztów systemu zbierania i zago-
spodarowania tych odpadów, zgodnie  
z wymogiem ustawowym. 
    Podczas wprowadzania nowego 
systemu nie uniknęliśmy także pro-
blemów, które wspólnie z mieszkań-
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cami oraz firmą odbierającą śmieci 
na bieząco staralismy się rozwiązy-
wać. Zdarza się jeszcze, że giną lub są 
niszczone pojemniki na śmieci. Cza-
sami  także pojemniki z odpadami  
i worki nie są wystawiane do odbioru 
zgodnie z harmonogramem wywozu.     
Zdarzają się także błędy z odbiorem 
śmieci w terminie, również z winy 
mieszkańców, m.in. z powodu braku 
prawidłowego oznakowania nieru-
chomości numerem porządkowym. 
Niektórzy mieszkańcy nie uiszczają 
opłat za wywóz śmieci lub płacą nie-
regularnie. 
    

  Zalety wybranego  
i funkcjonującego 

w Gminie Nadarzyn 
systemu:

• Koszty odbioru odpadów są jedny-
mi z najniższych na Mazowszu; 
• Każdą ilość odpadów jest odbierana 
od mieszkańców bez powiększania 
kosztów;
• Praktycznie wszystkie odpady są od-
bierane z posesji. Nie dotyczy to jedy-
nie odpadów niebezpiecznych, które 
muszą być zbierane w specjalnych 
warunkach;
• Odbierane są odpady zielone  
z ogrodów przydomowych (trawa, 
rozdrobnione gałęzie popakowane  

w czarne lub niebieskie worki). Do tej 
pory były one kompostowane, spala-
ne lub podrzucane do lasów, rowów 
itp. Odbiór odpadów zielonych wraz 
z ustawowym zakazem ich spalania 
ograniczył emisje zanieczyszczeń do 
powietrza.
• Gmina Nadarzyn, dzięki zorgani-
zowaniu strumieni odpadów zbiera-
nych selektywnie może wywiązać się 
z wymagań ustawowych dotyczących 
osiągnięcia wymaganych poziomów 
odzysku odpadów;
• Ograniczona zastała ilość śmiecia-
rek odbierających odpady z posesji. 

    Podstawowe dane 
   o naszym systemie:
- Rada Gminy Nadarzyn podjęła  
6 Uchwał dotyczących wdrożenia sys-
temu;
- w dniu 19.06.2013 r. podpisano 
umowę pomiędzy Gminą Nadarzyn, 
a P.U. ,,HETMAN’’ Sp. z o. o. na od-
biór i zagospodarowanie odpadów 
obowiązującą do dnia 30 czerwca 
2016 r.;
- opłata - ryczałtowa co miesiąc;
- wykonawca odbiera każdą ilość od-
padów komunalnych z posesji;
- podstawiono 4334 szt pojemników 
- złożono 4416 deklaracji (wg stanu 
na dzień 10.07.2013 r.);
- liczba mieszkańców segregujących 

8371 (64,43 % osób segreguje, na po-
czątku wdrażania systemu segregowa-
ło 62% );
- liczba mieszkańców nie segregują-
cych 4621 (liczba mieszkańców ogó-
łem - 12 992);
- obsługa wyłącznie posesji zamiesz-
kałych - 4334;
- informacje o harmonogramie wywo-
zu zostały doręczone do wszystkich 
mieszkańców, są również dostępne  
w Internecie na stronie Urzędu Gmi-
ny Nadarzyn oraz P. U. Hetman.

 
Przypominamy o obowiązku 

uiszczania opłat za wywóz odpa-
dów do dnia 10 każdego miesia-

ca za miesiąc poprzedni. 
Każdy mieszkaniec gminy musi 
pamiętać o comiesięcznej opła-
cie bez otrzymywania monitów 

i upomnień.

Drodzy Czytelnicy!
Informujemy, że z bieżącym numerem WN pod niektórymi artykułami pojawią się kody QR. Dzięki temu, przy 

pomocy bezpłatnej aplikacji na smartfona lub tableta, w prosty i szybki sposób zostaną Państwo przekierowani 
do materiałów filmowych ITV Nadarzyn.

Zapraszamy także 

do odwiedzania strony Gminy Nadarzyn: 

www.nadarzyn.pl,
forum mieszkańców: www.forum.nadarzyn.pl, 

facebook: 

Gmina Nadarzyn 
ITV Nadarzyn www.nadarzyn.pl

Krzysztof Pietrzykowski, 
Marzanna Załęska 

- Referat Rolnictwa, 
Ochrony Środowiska i Gospodarki
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Modernizacja „katowickiej”
 – zmiana lokalizacji przystanków autobusowych

KARTA NADARZYNIAKA
- projekt dla mieszkańców GMINY NADARZYN  

  Jesteśmy w trakcie przygotowy-
wania dokumentacji: porozumień, 
programu, wzoru karty. Trwają roz-
mowy ze zgłaszającymi się przedsię-
biorcami. Podczas sesji Rady Gminy 
Nadarzyn w dniu 28 maja 2014 roku 
Radni Gminy podjęli uchwałę doty-
czącą Programu Karta Nadarzyniaka 
(Uchwała Nr XLIV/446/2014).
   Przypominamy, że inicjatywa ta jest 
skierowana do osób zarówno zamel-
dowanych, 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 - wypełnić 
formularz ZAP3 (więcej informacji 
na stronie www.nadarzyn.pl  w za-
kładce „Płacę podatki tam gdzie 
mieszkam”). 

 Dzięki projektowi  ,,KARTA 

NADARZYNIAKA’’ będzie można 
zaproponować mieszkańcom wiele 
atrakcyjnych rabatów. Planowane 
są m.in. zniżki z odpłatnej oferty 
jednostek podległych Gminie oraz 
zniżki na usługi komunikacyjne, 
a przede wszystkim rabaty  
w lokalnych zakładach usługowych  
i przedsiębiorstwach znajdujących się 
na terenie naszej gminy. Zapraszamy 
lokalnych przedsiębiorców zaintere-
sowanych współpracą w ramach tego 
projektu.
   Warto zaznaczyć, iż Gmina Nadarzyn 
jest jedną z nielicznych gmin wiejskich, 
w Polsce, które wprowadzają tego typu 
pakiet zniżek dla swoich mieszkańców. 
Jest również jedyną 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 partnerem 
akcji i zaoferuje posiadaczom karty 
rabat na swoje usługi oraz towary, 
będzie mogła liczyć na skuteczną 
promocję swojej działalności. 

  Więcej szczegółów na stronie 
www.nadarzyn.pl 

oraz 
w Referacie Promocji 

i Rozwoju Gminy 
tel. 22 729 81 85  w. 165, 166.

Referat Promocji i Rozwoju

W związku z prowadzoną mo-
dernizacją przebiegającej przez 
teren Gminy Nadarzyn drogi kra-
jowej nr 8 oraz zmianą organiza-
cji ruchu w obrębie tzw. węzła 
Paszków w Wolicy, a co za tym 
idzie - likwidacją przystanków au-
tobusowych, uruchomiony został 
przystanek w obie strony w oko-
licach wjazdu do CH Maximus.  
Z przyczyn technicznych, przysta-
nek ten jest obsługiwany jedynie 
przez linię 711, choć miało być zu-
pełnie inaczej.

Zarząd Transportu Miejskiego  
w Warszawie zwrócił się do Urzędu 
Gminy z propozycją by zajeżdżały tam 
tylko autobusy 703 i 711, natomiast 
733 zostałoby „ekspresem”. Urząd 
wyraził zgodę na takie rozwiązanie (co 
do linii 733, argumenty, że jest to linia 
o bardzo długiej trasie i jej dodatkowe 
wydłużenie będzie niekorzystne dla 
pasażerów końcowych przystanków, 
jak również to, że autobusy 733 mają 

bardzo krótki czas postoju na przy-
stankach skrajnych,  przemawiały za 
podjęciem decyzji o tym, by została 
ona „ekspresowa”). Jednak w wyniku 
interwencji mieszkańców dojeżdżają-
cych do pracy do centrum handlowe-
go i okolicznych firm, Urząd Gminy 
zwrócił się do ZTM z prośbą o skie-
rowanie również autobusów linii 733 
na przystanek przy CH Maximus. 
Niestety w odpowiedzi uzyskaliśmy 
wyjaśnienie, że z uwagi na brak moż-
liwości zawracania przez autobusy 
przegubowe w rejonie CH Maximus, 
do obsługi przystanku w Paszkowie 
może być kierowany wyłącznie tabor 
12-metrowy („krótki”). Tymczasem, 
linia 733 obsługiwana jest taborem 
przegubowym, natomiast linia 703 
taborem 15-metrowym, dlatego nie 
ma możliwości skierowania obydwu 
linii do obsługi przystanku Paszków. 
Oczywiście w momencie zmiany wa-
runków technicznych w tym rejonie 
temat zostanie podjęty na nowo.

Przebudowa trasy katowickiej  
z jednej strony urealnia marzenia  
o płynnej komunikacji i łatwiejszym 
dotarciu do Warszawy, zaś z drugiej 
wiąże się z przejściowymi niedo-
godnościami i trwałymi zmianami. 
Sprawy toczą się szybko, a Gmina 
w żadnym postępowaniu, czy ustala-
niu rozwiązań podczas modernizacji 
nie bierze udziału – jest co najwyżej 
poinformowana o przyjętych ustale-
niach, i to w ostatnim momencie jak 
to było w przytoczonej sprawie.

Po zakończeniu prac, docelowo 
przystanki w obie strony będą zlo-
kalizowane właśnie przy drodze ser-
wisowej w okolicach CH Maximus – 
takie rozwiązanie zostało dopuszczo-
ne przez Generalną Dyrekcję Dróg 
Krajowych i Autostrad w projekcie 
modernizacji trasy. 

Edyta Gawrońska 
Sekretarz Gminy Nadarzyn 
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Zakończenie roku szkolnego 2013/2104  
 - w placówkach oświatowych na terenie Gminy Nadarzyn 

O Ś W I A T A

   Mija pierwszy miesiąc wakacji. Dla 
dzieci i młodzieży to czas odpoczyn-
ku i nabierania sił do nauki w nowym 
roku szkolnym 2014/2015, który 
rozpocznie się 1 września. Podczas 
dwumiesięcznej przerwy w placów-
kach na terenie Gminy Nadarzyn 
prowadzone są, zgodnie z zapotrze-
bowaniem złożonym przez dyrek-
torów szkół i przedszkoli, remonty. 
Ponadto we wrześniu w nowym bu-
dynku rozpocznie funkcjonowanie 
Szkoła Podstawowa w Ruścu. O re-
montach placówek oraz o postępach na 
budowie kompleksu w Ruścu piszemy na 
str. 3-4 WN – red. Pomimo ogólno-
polskiej tendencji zamykania kolej-
nych placówek oświatowych na tere-
nie naszej Gminy powstają kolejne, 
gdyż dbałość o utrzymanie i rozwój 
bazy oświatowej należy do prioryte-
towych i konsekwentnie realizowa-
nych od lat działań. Obecnie na te-

renie gminy jest 5 publicznych szkół 
podstawowych oraz 1 niepubliczna,  
3 przedszkola prowadzone przez 
gminę oraz 5 przedszkoli niepublicz-
nych i jedno publiczne gimnazjum. 
Rok szkolny 2013/2014 zakończył się  
w Gminie Nadarzyn, podobnie jak 
w publicznych placówkach oświato-
wych w całej Polsce w dniu 27 czerw-
ca. Uczniowie czekali na ten dzień z 
utęsknieniem 187 dni.

 We wszystkich szkołach Gminy 
Nadarzyn odbyły się uroczyste gale, 

podczas których uczniowie otrzy-
mali świadectwa, wyróżnienia, dy-
plomy  i nagrody. Zakończenie roku 
to również okazja do podziękowań 
dla nauczycieli i wszystkich pracow-
ników szkół, a także rodziców za 
trud, cierpliwość i poświęcenie wło-

żone w ich pracę. Mury szkół pod-
stawowych puściło 138 absolwentów  
a gimnazjum 103.  

   Zwyczajowo Wójt Gminy wyróż-
nił najlepszych absolwentów nagro-
dami rzeczowymi (laptopami). Aby 
dostać się do grona najlepszych ab-

solwentów należało przez cały rok 
szkolny osiągać wysokie wyniki w na-
uce (średnia powyżej 5,5) i uczestni-
czyć w konkursach, olimpiadach itp. 
na szczeblu powiatu oraz wojewódz-
twa; uczniowie, którzy wyróżnili się w 
nauce i zachowaniu, ale nie osiągnęli 
tak wysokich średnich otrzymali na-
grody książkowe. 

    W tym roku w gronie najlep-
szych byli:  ze Szkoły Podstawowej 
w Nadarzynie: Karolina Skura, 
Mateusz Zapolski, Bruno Naskręt 
- nagrody rzeczowe, nagro-
dy książkowe: Jolanta Janasik, 
Aliaksandra Zhuchko, Anna 

Szkoła w Woli Krakowiańskiej

Gimnazjum - z najlepszymi absolwentami Janusz Grzyb Wójt Gminy (5. z lewej) obok Maria Jaworska Inspektor Oświaty 

SP Nadarzyn - uroczyste zakończenie klas szóstych
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Gmina Nadarzyn 
w Radiu Niepokalanów

Świergiel; ze Szkoły Podstawowej 
w Ruścu: Kacper Kacperski                                                                                                     
, Mikołaj Idasiak, nagroda książ-
kowa: Dawid Adamczyk; ze 
Szkoły Podstawowej w Kostowcu: 
nagrody książkowe Aleksandra 
Gedymin, Jakub Knyspel, Jędrzej 
Mierzejewski, Maksymilian 
Kulik; ze Szkoły Podstawowej  
w Młochowie: nagroda rzeczowa: 
Jakub  Piłasiewicz, nagrody książ-
kowe:  Klaudia Smolarow, Weronika 
Szczepańska, Partycja Daniluk; 
ze Szkoły Podstawowej w Woli 
Krakowiańskiej: nagroda książko-
wa Klaudia Wielgus; z Gimnazjum 
nagrody rzeczowe: Izabela                                                                                                                                     
Gratys, Patrycja Korzeniecka, 
Anna   Latoszek, Jakub Pulkowski                                                                                                                                        

Zapraszamy do obejrzenia relacji filmowych 
z zakończenia roku: ITVNadarzyn 

Fundusze
- projekt Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu 
w Gminie Nadarzyn

Rusza projekt pn. 
„PRZECIWDZIAŁANIE 

WYKLUCZENIU CYFROWEMU 
W GMINIE NADARZYN”. 

  W pierwszej kolejności trwa wypo-
sażanie w sprzęt komputerowy gmin-
nych placówek. Do szkół podstawo-
wych w Nadarzynie,  Młochowie, Woli 
Krakowiańskiej, Kostowcu i Ruścu, 
do nadarzyńskiego gimnazjum oraz 
do Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, 
gminnych świetlic i GODM „Tęcza” 
trafiło już 90 zestawów komputero-
wych. 

W szkołach powstaną kolejne pracow-
nie komputerowe dla dzieci i młodzie-
ży oraz zostaną doposażone pracow-
nie istniejące.
  Projekt w 100% finansowany 
jest ze środków Unii Europejskiej  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Katarzyna Dombska
 Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

W roku szkolnym 2013/2014  
w placówkach oświatowych Gminy 
Nadarzyn były realizowane programy 
wspierane środkami Unii Europejskiej 
poprzez:
- zajęcia rozwijające kompetencje klu-
czowe: „Dziecięca Akademia Przy-
szłości” wyrównywania szans edu-
kacyjnych, „Stop Stagnacji”, „Dobry 
Start Szansą na sukces” (SP Rusiec, 
SP Kostowiec, SP Nadarzyn, SP Wola 
Krakowiańska), „Dać szanse na przy-
szłość” (SP Nadarzyn); 
- podniesienie kwalifikacji nauczycieli 
(SP Młochów);
- zajęcia  z indywidualizacji nauczania 
w klasach I - III (SP Rusiec, SP Ko-
stowiec, SP Młochów, SP Wola Krako-
wiańska, SP Nadarzyn).

Maria Jaworska
Inspektor ds. Oświaty

 Zapraszamy do słuchania audy-
cji w każdy trzeci piątek miesiąca  
o godz. 13.10.  W tym czasie będą 
prezentować się między innymi 
jednostki organizacyjne Gminy 
Nadarzyn.

Strona internetowa rozgłośni:
 www.radioniepokalanow.pl

Zakończenie roku w PP Nadarzyn 
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Rozwój Gminy - w poszukiwaniu złotego środka
Szybki rozwój gospodarczy 

gminy z jednej strony wiąże 
się z powstawaniem nowych 
obiektów, rozwojem rynku 
pracy oraz ogólnie ze wzro-
stem poziomu życia miesz-
kańców, z drugiej strony wy-
maga stałego nadzoru nad in-
westorami i ich aktywnością.

Napływ inwestycji 
i rozwój Gminy

    Pozyskiwanie inwestorów na te-
ren gminy jest wyzwaniem dla wielu 
polskich samorządów, które zabiegają 
o dodatkowe dochody oraz miejsca 
pracy dla swoich mieszkańców. Nada-
rzyn od wielu lat jest atrakcyjnym 
miejscem na lokowanie inwestycji. 
Bliskość Warszawy, dogodne połą-
czenie komunikacyjne oraz atrakcyjne 
warunki inwestowania przyciągnęły 
na teren gminy wiele firm o zasiegu-
lokalnym, ogólnokrajowym i między-
narodowym. Inwestycje zewnętrzne 
oraz przedsiębiorczość mieszkańców 
gminy zaowocowały znaczącym przy-
rostem dochodów do budżetu gminy. 
Szczególnie w latach 2004 – 2010 odnoto-
wano wyraźny przyrost wpływów do kasy 
gminy, co bezpośrednio przełożyło się na 
dynamiczny wzrost wydatków na inwestycje  
w całej gminie (wodociągi, kanalizacja, 
oświetlenie) – mówi Zastępca Wójta To-
masz Muchalski. Największe wpływy 
pochodzą z podatku od nieruchomo-
ści, udziału w podatku dochodowym 
od osób prawnych. Nowe miejsca 
pracy przynoszą też dodatkowe środki 
do budżetu gminy w postaci udziału  
w podatku od osób fizycznych. Nale-
ży jednak wskazać, że kryzys gospo-
darczy ostatnich lat odbił się też na 
dochodach gminy, a menedżerowie 
firm zlokalizowanych w Nadarzy-
nie wyraźnie wskazywali na mniejsze 
obroty i stagnację w poszczególnych 
branżach. 

   Na przestrzeni kilkunastu lat wła-
dzom gminy udało się na tyle trwa-
le związać inwestorów z gminą, że 
Nadarzyn obok Grodziska Mazo-
wieckiego stał się wzorcem szybkiego 
rozwoju lokalnego na terenie zachod-
niego i południowego Mazowsza. 
Perspektywa ożywienia gospodarcze-
go pozwala z nadzieją długotermino-
wo planować inwestycje i wrócić na 
ścieżkę szybkiego rozwoju szczegól-
nie tych obszarów gminy, które miały 
być objęte inwestycjami, a na prze-
szkodzie stanął kryzys.

Wysoka cena rozwoju
    Pojawiające się w gminie nowe 
przedsiębiorstwa, ich siedziby, zakła-
dy produkcyjne i inne obiekty wy-
raźnie zmieniły krajobraz Nadarzyna  
i okolic. Wzdłuż Trasy Katowickiej  
i innych głównych dróg powstały sie-
dziby firm, zakłady, magazyny i inne 
obiekty gospodarcze. Taki przyrost 
inwestycji doprowadził do zwiększo-
nego ruchu kołowego i innych uciąż-
liwości, które stały się znakiem czasu 
i symbolem skoku gospodarczego 
gminy. Zezwolenia na nowe inwesty-
cje były każdorazowo rygorystycz-
nie sprawdzane przez władze gminy 
pod kątem formalnym i zgodności 
z planem zagospodarowania prze-
strzennego uchwalonym przez Radę 
Gminy oraz przepisami środowisko-

wymi. Mimo to, że wszystkie inwesty-
cje spełniają wymogi prawne władze 
gminy na bieżąco kontrolują prawi-
dłowość działania przedsiębiorców.  

   Wszystkie sygnały od mieszkańców  
o uciążliwościach  – mówi Wójt Janusz 
Grzyb – są skrupulatnie sprawdzane 
przez służby gminy, a tam gdzie zacho-
dzi chociażby podejrzenie nieprawidłowości  
i przekraczania norm sprawy kierowane 
są do instytucji nadrzędnych w celu zwery-
fikowania i fachowej oceny. Te działania są 
już poza kompetencjami Wójta czy Rady 

Gminy. Zdarza się, że dochodzi do konflik-
tu między przedsiębiorcą, a sąsiadującymi 
z inwestycja mieszkańcami. Uzasadnione 
interwencje i interes mieszkańców zawsze 
są traktowane jednak priorytetowo przeze 
mnie, taka jest często cena rozwoju gminy 
– dodaje Wójt. Interwencje można 
zgłaszać bezpośrednio w Urzędzie 
Gminy lub do Straży Gminnej.

    Problem jest istotny o tyle, ze wła-
dze gminy od lat forsują model zrów-
noważonego rozwoju, gdzie z jednej 
strony gmina przyciąga inwestorów,  
z drugiej zaś dba o walory przyrod-
nicze i interes społeczności lokalnej.

red.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1 363 934,55 1 057 715,64 1 344 240,47 1 902 853,91 3 693 698,15 1 800 823,11 796 225,35 3 014 877,27 2 628 562,80 3 290 334,99

Dochody z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych:

 Liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Gminie Nadarzyn 
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Wnioski o udostępnienie informacji publicznej  
   Kłopot z nadużywaniem prawa do 
informacji ma nie tylko Nadarzyn
- W ustawie o dostępie do informacji pu-
blicznej nie ma takiej normy, która po-
zwalałaby ograniczać nadużywanie prawa 
do informacji. Z tego powodu mamy w są-
dzie ogromny kłopot - powiedziała PAP 
Irena Kamińska, sędzia Naczelnego 
Sądu Administracyjnego. 
- Do sądu trafiają liczne skargi od wnio-
skodawców, którzy działają w celu nękania 
organu, np. wójta, burmistrza, prezydenta 
miasta, i robią to wyłącznie z prywatnych 
pobudek – wyjaśniła sędzia i dodała, 
że - mamy kłopot z nadużywaniem prawa 
do informacji.
   Na dzień dzisiejszy do Urzędu 
Gminy Nadarzyn wpłynęło ponad  
80 wniosków o udostępnienie in-
formacji publicznej. Podobnie jak 
w poprzednich miesiącach autorami 
większości z nich są te same osoby. 
Również treść zapytań nie uległa za-
sadniczej zmianie i dotyczy powtarza-
jących się kwestii. 
  Zapytanie z dnia 5 maja 2014 r. (skan 
pisma na fot. obok) wymagało spraw-
dzenia około 20 opasłych segregato-
rów zawierających dokumentację spo-
rządzaną przez kilka lat. Następnie 
pracownicy urzędu musieli sporzą-
dzić zestawienia, które należało prze-
słać na adres e-mailowy. Oczywiście 
mieszkańcy Gminy mają prawo do 
dostępu do informacji publicznej, ale 
w tym wypadku zapytanie dotyczyło 
w zasadniczej przewadze danych, któ-
re były już wysyłane jako odpowiedź 
do wcześniejszego zapytania. 
    W ostatnim numerze WN pisali-
śmy o wniosku, który wymagał przy-
gotowania zeskanowania i wysłania 
ok. 200 stron.  Po wysłaniu odpowie-
dzi okazało się, iż wnioskodawca nie 
może odczytać dokumentu, pomimo 
tego iż został on wysłany w standar-
dowo używanym programie (w któ-
rym wysyłane  były  odpowiedzi do 
innych wnioskodawców – i jak dotąd 
nie było problemów z ich otwar-
ciem oraz odczytaniem danych). Do 
Urzędu wpłynął kolejny wniosek  
w tej sprawie (skan pisma str. 14), który 
wymagał zweryfikowania przygoto-

wanych i wysłanych plików. Po szcze-
gółowym sprawdzeniu okazało się, iż 
pliki były spakowane i przesłane pra-
widłowo.

- Z art. 31 ust. 3 konstytucji wynika, że 
prawa i wolności konstytucyjne mogą być 
ograniczone tylko ustawą. Tymczasem  
w ustawie o dostępie do informacji publicznej 
nie ma takiej normy prawnej, która pozwa-
lałaby ograniczać nadużywanie tego prawa 
– wyjaśnia sędzia, Irena Kamińska. - 
Z tego powodu mamy w sądzie, przyzna-
ję, ogromny kłopot. W NSA czekają na 
rozpatrzenie skargi dwóch wnioskodawców, 
z których każdy złożył po kilkaset skarg 
na brak dostępu do informacji publicznej. 
Osoby te złożyły do tego samego organu gmi-
ny łącznie około 1000 wniosków. A rzecz 

dotyczy niewielkiej gminy, w której urzęd-
nicy nie mogą poświęcić się wykonywaniu 
przypisanych im zadań, są bowiem zajęci 
rozpoznawaniem wniosków o udzielenie in-
formacji publicznej.
    Do analogicznej sytuacji starają się 
doprowadzić osoby, zasypujące nada-
rzyński Urząd Gminy wnioskami  
o dostęp do informacji publicznej. 
   Urzędnicy nie mogą poświęcić się wy-
konywaniu przypisanych im zadań, gdyż 
zajęci są rozpoznawaniem wniosków  
o udzielenie informacji publicznej.
   Urząd ustawowo jest zobowiązany 
do udzielania odpowiedzi na wniosek  
o udostępnienie informacji publicznej 
i nie ma niczego do ukrycia. Jednak 
generowanie kolejnych zapytań, czę-
sto wymagających ogromnego na-
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   W celu nadania nazwy nowej ulicy  
należy złożyc podanie do Referatu 
Geodezji i Gospodarki Gruntami 
(22) 729 81 85 w. 161. W przypadku 
ulic prywatnych trzeba mieć zgodę 
oraz podpisy wszystkich właścicieli 
działek znajdujących się przy danej 
drodze. 

Natomiast w przypadku drogi gmin-
nej należy zebrać ok. 60% podpisów-
właścicieli działek znajdujących się 
przy danej drodze. Następnie nada-
nie nazwy rozpatrywane jest przez 
Komisję Oświaty i Kultury Rady 
Gminy Nadarzyn i przyjęte podczas 

Nazywanie nowych ulic

Referat Geodezji 
i Gospod. Gruntami

kładu czasu i pracy kilku a niekiedy 
i kilkunastu pracowników wpływa 
negatywnie na tempo obsługi miesz-
kańców gminy.
  Przedstawiamy państwu tylko dwa  
z obszernych i bardzo pracochłon-
nych zapytań. Wiele ze wspo-
mnianych wniosków dotyczy czę-
sto przewijających się tematów  
i podobnych zakresów. 
Źródło: wypowiedź dla PAP Ireny 
Kamińskiej - sędziego  Naczelnego Sądu 
Administracyjnego: http://www.lex.
pl/czytaj/-/artykul/sedzia-nsa-mamy-
klopo t -z -naduzywani em-prawa-do -
informacji/print/

Referat Organizacyjny 

Nadarzyn 
wśród 

najbogatszych 
samorządów

  Ogólnopolskie pismo „Wspólnota” 
ogłosiło ranking najbogatszych 
samorządów. Powstał on na pod-
stawie dochodów osiągniętych przez 
samorządy w 2013 roku. Wskaźnik 
obliczony został przez odjęcie skła-
dek przekazywanych w ramach jano-
sikowego, do faktycznie zebranych 
dochodów dodano skutki zmniejsza-
nia, pominięto kwoty dotacji na ko-
niec zaś dochody podzielono przez 
liczbę ludności danego samorządu. 
Nadarzyn zajął wysokie 10. miej-
sce wśród gmin wiejskich.

Źródło: Wspólnota: http://www.
wspolnota.or g .pl/index.php?id=812 
WPR24:http://wiadomosci.wpr24.pl/na-
sze-miejscowosci-wsrod-zamoznych;20591.
html

sesji rady stosowną uchwałą. 
Ostatnią przyjetą nazwą (pod-
czas sesji, która odbyła się w maju 
br.) było imię Wincentego 
Witosa dla ulicy znajdującej się  
w Starej Wsi. 
        Po wejściu w życie uchwały nada-
jącej nazwę zostaje ona naniesiona na 

interaktywną mapę Gminy Nadarzyn. 
Mapa ta znajduje się na oficjalnej 
stronie: www.nadarzyn.pl. 

red.
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   Okres wakacji sprzyja wyjazdom, 
zwiedzaniu i odkrywaniu wspania-
łych zakątków. Jednak wiele osób w 
tym czasie pozostanie w Nadarzynie. 
Dla wielu będzie to miejsce letniego 
wypoczynku. Podzielcie się z nami, 
innymi mieszkańcami i turystami 
Waszymi niezwykłymi miejsca-
mi. Być może gdzieś za miedzą, za 
drzewami czy w jakimś zaułku, jest 
odkryte przez Was urokliwe miejsce. 
Miejsce ważne dla Was z jakiegoś 
powodu, bliskie Waszemu sercu. 
Miejsce zaręczyn, pierwszego po-
całunku, tam poznaliście Swoją mi-
łość, lub uciekacie, gdy jest Wam źle. 
Miejsce w którym dobrze się myśli, 
wypoczywa, można się wyciszyć lub 
z jakiegoś innego powodu lubicie tam 
przychodzić.
   Niezależnie od tego czy urodzili-
ście się na terenie Gminy Nadarzyn 
czy się tutaj osiedliliście to z jakie-
goś powodu właśnie tutaj jesteście. 
Być może zagonieni i pochłonięci 
codziennymi sprawami zapomnieli-
ście o swoich miejscach, może od 
dawna tam nie byliście. Teraz macie 
ku temu okazję. Pokażcie nam Swoje 
ulubione miejsca, sfotografujcie. 
Zdradźcie, gdzie wypoczywacie, gdzie 
się relaksujecie.

Stwórzmy wspólnie mapę niezwy-
kłych miejsc w Gminie Nadarzyn. 
Gminy widzianej oczami jej miesz-
kańców. Zróbcie zdjęcia, opiszcie 
krótko miejsce, podpiszcie się i wyślij-
cie do nas. Konkurs trwa do 5. wrze-
śnia 2014 r.
    Z nadesłanych prac fotograficz-
nych stworzymy galerię. Sami wybie-
rzecie zwycięzców w kategoriach:
- Selfie – ja i moje miejsce – Selfie 
to rodzaj zdjęcia autoportretowego, 
zazwyczaj wykonywanego z trzyma-
nego w ręku telefonu komórkowe-
go, kamery, lub aparatu cyfrowego. 
Zdjęcia w tej kategorii mają przedsta-
wiać autora fotografii i jego ulubione 
miejsce w tle.

- Wybory Miss Lasu – drzewo i 
człowiek – wspaniałe drzewo, oka-
załe, stare lub młode, proste i strze-
liste albo malowniczo powyginane 
i nadgryzione zębem czasu. Takie  
z historią lub zaczynające swoje życie. 
Drzewo, które Cię urzekło, ważne dla 
Ciebie, posadzone przez Twoich ro-
dziców, a może jeszcze przez dziad-
ków... Każde piękne drzewo ma szan-
sę zostać Miss Lasu. Jednak najpierw 
musisz je znaleźć, sfotografować  
i przesłać nam zdjęcie.

- Nadarzyn jakiego nie znacie – to 
może być mało uczęszczane miejsce 
lub takie, przez które stale przewija 
się tłum ludzi, jednak tylko Ty od-
kryłeś w tym miejscu coś niezwy-
kłego. Może to być fragment fasady 
lub ukryta głęboko w lesie polanka. 
Decyzja należy do Ciebie.

Pomóżcie odkryć na nowo 
Naszą Gminę, zakochać się  
w Nadarzynie. Zobaczyć go 
Waszymi oczami. Prace, które najbar-
dziej spodobają się internautom moż-
na będzie podziwiać nie tylko w sieci. 
Zostanie z nich stworzona wystawa. 
Najciekawsze zdjęcia znajdą się rów-
nież w przyszłorocznym kalendarzu. 
Na zwycięzców konkursu czekają 
wspaniałe nagrody.

Prace prosimy przesyłać na ad-
res promocja@nadarzyn.pl lub 

dostarczyć do Referatu Promocji 
Gminy Nadarzyn w zamkniętej 
kopercie z dopiskiem Konkurs 
fotograficzny – „Zakochaj się 
z nami w Gminie Nadarzyn.” 

Informacji udziela Referat 
Promocji UG Nadarzyn
 –  tel. 22 729 81 85 w. 165

Zakochaj się z nami w Nadarzynie
- konkurs dla Mieszkańców

Referat Promocji i Rozwoju

Zapraszamy na 
DOŻYNKI GMINNE – 7 września 2014 r.

Organizatorzy: Urząd Gminy Nadarzyn, Nadarzyński Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Sportu
W programie m.in:
14.00 – Msza św. polowa
15.30 – pokazy samolotów zdalnie sterowanych
16.00 -  Zumba
16.30 – zespół folklorystyczny „Cuda Wianki”
17.00 – NOK Pęd Band
17.30 – rozstrzygnięcie konkursów
18.00 – Kabaret NOWAKI
19.10 – Pokaz ratownictwa OSP 
19.25 – Zespół Generation´ s Code (NOK)
19.45 – koncert Orkiestry OSP Nadarzyn
20.45 – BUDKA SUFLERA
22.15 – Pokaz sztucznych ogni.

Szczegóły już wkrótce 

na plakatach oraz na stronach: 

www.nadarzyn.pl, www.nok.pl 

oraz na gminnym facebooku 
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

Po ostatnich komentarzach na mój 
temat, polemikach i zarzutach mu-
szę przyznać, że wziąłem krytykę 
Malkontenta do serca i przemyślałem 
kilka spraw. Faktycznie myliłem się w 
ocenie Wójta. Jest zły, jest bardzo zły 
ponieważ nie słucha „głosu wybor-
ców”, którzy krzyczą, że wokół sami 
„kotleciarze”. Nie spełnia oczekiwań 
„społecznych” w kwestii zamknięcia 
Hetmana, oczyszczalni ścieków, wyci-
szenia i wypachnienia wszystkich wsi. 
Nie rozumie potrzeb „społeczności 
lokalnej”, która chce basenu. Te za-
niedbania, są podstawowymi grzecha-
mi władzy!

Wieś, a różami 
nie pachnie

Malkontentowi marzy się „Wsi spo-
kojna, wsi wesoła,” której „wczasy 
i pożytki” wychwalał między inny-
mi Jan Kochanowski chociażby w 
„Pieśni świętojańskiej o Sobótce”. 
Przeszkadza Malkontentowi psujący 
jego sielskie wizje asfalt na ulicach i 
chodniki. Nie chce latarni ulicznych 
ani ogólnie rzecz ujmując jakichkol-
wiek zmian. Dokucza mu nie tylko 
ruch uliczny, ale nawet nowa, większa 
szkoła. Wszystko co łączy się z roz-
wojem wywołuje natychmiast sprze-
ciw Malkontenta. Nieważne czy jest 
to nowy sklep czy siłownia na świe-
żym powietrzu. Odnoszę wrażenie, 
że aby zadowolić Malkontenta całą 
Gminę Nadarzyn, Wójt powinien 
zamienić w SKANSEN. Malkontent 
przeciwstawia się wszelkim zmianom, 
wszelkiemu postępowi. Jednak, jego 
doskonałą wizję wsi psuje nie tylko to 
co nowe…

Mimo, że Malkontent deklaruje, iż 
dobro mieszkańców i Gminy leży mu 
na sercu, a ekologia jest dla niego bar-
dzo istotna, to deklaracje swoją drogą 
a czyny swoją. Malkontent chce wsi 
jak sprzed wieków, tylko piękniejszej 
i pachnącej – najlepiej różami. Nad 
„Gminą Skansenem” powinien uno-
sić się zapach kwiatów. Idealny obraz 
psuje stajnia, obora czy nawet kurnik 

– wiadomo tam różami nie pachnie. 
Narzeka, że okien otworzyć nie może 
gdy sąsiad pole nawiezie! Chce mieć 
ciszę i spokój, dlatego psioczy na bu-
dzące go o świcie ptaszyska i brzęczą-
ce pszczoły. Ogólnie z pszczołami to 
poważniejsza kwestia, gdyż te groźne 
owady uzbrojone w śmiercionośne 
żądło stanowią poważne zagrożenie. 
Komary – krwiopijcy również!

Każda inwestycja jest przez 
Malkontenta torpedowana. 
Cokolwiek na terenie „Gminy 
Skansenu” się zmienia – Malkontent 
jest przeciwko. Kanalizacja? Źle! 
Wodociągi? Gorzej! Marzą się mu 
drewniane wychodki z serduszkiem i 
malownicze „sławojki”, studnie z kry-
staliczną wodą i radosny chłop z bro-
ną za poczciwą klaczą brnący przez 
pole. Gdzie tam ciągnik! Żadnych 
ułatwień! Zdaniem Malkontenta każ-
da inwestycja to „prywata Wójta”. 

Wieś z wizji Malkontenta ma być 
czysta i pachnąca, pełna śpiewu pracu-
jących ciężko ludzi i od czasu do czasu 
– byle nieczęsto i jakoś koło południa 
– radosnego piania kogutów.

Nie ma basenu, 
chcemy dostępu 

do morza!
Tymczasem wbrew wizji Malkontenta 
mieszkańcy nie chcą „Gminy 
Skansenu”! Domagają się asfalto-
wych, oświetlonych ulic, chodników i 
ścieżek rowerowych – co dla jasności 
jest moim skromnym zdaniem całko-
wicie uzasadnione. Chcą kanalizacji i 
wody w kranach – nie tylko zimnej. 
Chcą dostępu do Internetu i ogól-
nie rozumianej kultury. Chcą aby ich 
dzieci w pobliskiej – wiejskiej - szko-
le były równie dobrze a może i le-
piej wykształcone niż ich rówieśnicy 
uczący się w placówkach stołecznych. 
Chcą aby życie ich i ich dzieci stawało 
się łatwiejsze.

    Nie zapominajmy jednak o potrze-
bach Malkontenta, każdy, kto ośmieli 
się mieć odmienne od niego zdanie 

czy potrzeby natychmiast naraża się 
na krytykę. Staje się „kotleciarzem” 
– to zapewniam najdelikatniejsze 
określenie. Rodzina i przodkowie – 
nawet do kilku pokoleń są obrzucani 
wulgarnymi epitetami i wyklinani od 
czci i wiary. Malkontent bowiem ma 
monopol na prawdę, rację i wszech-
wiedzę.

Mimo, że Malkontent odrzuca cały 
postęp i wszelkie zmiany, to marzy mu 
się basen. Ale nie byle jaki, on chce 
kąpieliska w każdej wsi – bo bliskie 
sąsiedztwo basenów w Grodzisku 
Mazowieckim, Pruszkowie i Raszynie 
czy term w Mszczonowie najwyraźniej 
nie wystarcza. Zatem skoro stolica z 
liczbą 1 724 404 ludności ma 26 ba-
senów (8 po prawej stronie Wisły i 
18 po lewej) to na 1 stołeczny basen 
przypada około 66 323 mieszkańców. 
To znacznie więcej ludzi niż liczy 
cała gmina Nadarzyn (ponad 11 000 
mieszkańców). Co to ma do rzeczy? 
Otóż dużo – to kwestia gospodar-
ności oraz uzasadnionych wydatków. 
Sama budowa basenu to stosunko-
wo niewielki wydatek w porównaniu 
z utrzymaniem takiego luksusu. Aby 
inwestycja była uzasadniona to musi 
się ona zwrócić, lub przynajmniej sa-
mofinansować. Nie możemy przecież 
od „zadłużonej gminy na skraju ban-
kructwa” jak twierdzi Malkontent wy-
magać, aby dofinansowywała basen. 
Zresztą skąd wziąć na to pieniądze? Z 
większych podatków czy może zacią-
gnąć kredyt Malkontencie?

Otóż, w naszej gminie taka inwe-
stycja się nie zwróci, ba nawet sama 
na siebie nie zarobi. Na sąsiadów zza 
miedzy również nie możemy liczyć, 
bo mają własne baseny. Co więcej, 
budowa basenu, to śliski temat. Taka 
skórka z banana rzucona pod nogi 
w nadziei, że a może Wójt się po-
ślizgnie. Budowa basenu nie tylko 
Wójtowi wizerunku nie poprawi, ale 
wręcz zepsuje. Malkontent zaraz za-
rzuci, że miejsce na basen jest nieod-
powiednie, wejściówka zbyt droga, 
wymiary złe i temperatura wody też 
mu odpowiadała nie będzie. Na do-
miar złego Wójt dowie się, że roz-



7 (184) lipiec 2014 17

Wiadomości Nadarzyńskie

 AntyMalkontent

rzutnie wydał pieniądze „zadłużonej 
gminy, na skraju bankructwa” i był to 
zapewne „przedwyborczy teatr po-
zorów”. Ponieważ teraz wszystko co 
Wójt zrobi będzie „przedwyborczą 
kiełbasą” i przekupstwem. Zatem na 
miejscu Wójta… nie chciałbym na 
jego miejscu być. To zdaje się taka na-
sza narodowa przywara, gdzie dwóch 
Polaków tam trzy opinie, a wszyst-
kim dogodzić się nie da – zwłaszcza 
Malkontentowi. 

Dlaczego uważam, że basen to 
„śliska sprawa”? Otóż z doświadcze-
nia. Nie satysfakcjonuje Malkontenta 
siłownia czy plac zabaw dla dzieci. 
Jego wymagania są większe. Każda 
inwestycja musi być usytuowana po 
właściwej stronie drogi, trawa musi 
mieć odpowiedni odcień zieleni a to 
nie koniec wymagań. Zatem jakkol-
wiek wymarzony przez Malkontenta 
basen czy nawet baseny by wyglą-
dały i bez względu na ich lokalizację 
Malkontent znalazłby powód do kry-
tyki i niezadowolenia.

Nadarzyn 
= Polska w pigułce

Krajowe media z trwogą zauwa-
żają, że politycy posługują się „języ-
kiem nienawiści”. Niestety wzorce 
idą z góry. Z przykrością stwierdzam, 
że naszej rodzimej elicie bliżej do 
Malkontenta niż dobrego sąsiada. 
Zamiast oprzeć się modzie na słow-
ną agresję, a w przypadku niektó-
rych polityków i fizyczną – chętnie 
kopiują zachowania krajowych dy-
sydentów. Zamiast wspierać lokalną 
społeczność, realizować wspólne ak-
cje i zachęcać ludzi do współpracy, 
poznawania sąsiadów i wzajemnego 
wspierania się, czyli zwykłej ludz-
kiej życzliwości Malkontent jątrzy i 
kłóci. Za sprawą Malkontenta sąsie-
dzi, którzy przez lata żyli w zgodzie, 
teraz nawet nie mówią sobie „Dzień 
dobry”. Malkontenta nie interesu-
je ile będzie kosztowało spełnienie 
jego marzeń, jego ambicji. Nie liczy 
się z kosztami, zwłaszcza, że to nie 
on te koszty poniesie. Przeczytał kie-
dyś „dziel i rządź” i wziął sobie radę 
do serca. Z gderliwego Malkontenta 
zmienia się w „Szpiega z Krainy 
Deszczowców”. Tu coś szepnie, tam 
coś powie, nie dopowie. Wszystko, co 
zostanie zrobione przez innych jest 

zdaniem Malkontenta złe. Dlaczego? 
Wystarczy, że to nie on zrobił. 
Dlaczego nie zrobił? Bo mu się nie 
chce. Bo jest zbyt zajęty realizowa-
niem swoich ambicji. Bo dla niego, 
inni ludzie to tylko pionki w grze – 
przedwyborczej. Bo inni – my - to 
środek do celu, a za Malkontentem 
tylko trupy tych, którzy nie zdążyli 
zejść mu z drogi. Niczego nie po-
chwali. Jego zasadniczym wrogiem 
jest obecna władza. Wójt czyli „Wróg 
Publiczny nr.1”, oraz jego sympatycy. 
Malkontent twierdzi, że jest bezstron-
ny, że uczciwy a wszystko co mówi to 
prawda. Zmonopolizował prawo do 
prawdy. Jego zdaniem od początku 
roku w naszej gminie nic dobrego – 
wartego pochwalenia – nie zrobiono. 
Każda inicjatywa podjęta i zrealizowa-
na przez UG lub związane czy tylko 
współpracujące z Urzędem placówki 
i organizacje - zdaniem Malkontenta 
jest zła. Wszystko krytykuje, oczy-
wiście robi to dla naszego dobra. Jak 
to się ma do obiektywizmu i prawdy. 
Cóż jest ona najwyraźniej nie tylko 
rozciągliwa. Słyszałem, że są nawet 
„trzy rodzaje prawdy: prawda, święta 
prawda i g… prawda”. Wszystko co 
robi Malkontent, pod którąś z prawd 
można podciągnąć.

Uwolnić Internet 
od agresji?

Sprzymierzeńcem Wójta jest każdy, 
kto ośmieli się mieć inne zdanie niż 
Malkontent. Niekoniecznie musi 
zgadzać się z Wójtem. Malkontent 
nie szanuje odmiennych poglądów. 
Wystarczy poczytać komentarze 
pod internetowymi publikacjami. 
Wszystkie są… określmy to delikatnie 
-  „negatywne”. Obraźliwe uwagi 
padają nie tylko pod adresem Wójta, 
ale i pracowników urzędu, innych 
firm. W stosunku do każdej osoby, 
która odważy się mieć odmienne 
zdanie. Od samego czytania można 
się rozchorować. Skąd tyle złości, 
nienawiści i zawiści? Dlaczego, osoby 
które tam piszą są tak agresywne i 
złośliwe? Oczywiście można – tak jak 
mi radzono – nie czytać komentarzy. 
Można, ale czy o to w naszym życiu 
chodzi? O to aby odwracać się od 
problemów czy o to aby stawiać im 
czoło i je rozwiązywać? Czy warto 
za cenę świętego spokoju godzić się 

na takie zachowania? Czy widząc 
złodzieja okradającego kogoś innego 
mamy udawać, że nie widzimy i cieszyć 
się, że to nie nas okradziono? Czy 
pozwalając na zachowanie, które w 
naszej ocenie jest złe sami nie stajemy 
się źli? Tego rodzice uczą dzieci? Taki 
dajemy młodzieży przykład? 
Jakiś czas temu, czytając takie 
obrzydliwe komentarze zapytałem 
samego siebie „Czy w takim świecie 
chcę żyć? Czy moja obojętność i 
brak reakcji nie jest przez autorów 
takich wpisów uznawana za zgodę i 
akceptację ich zachowania? Może z 
powodu braku sprzeciwu osoby te 
myślą, że zgadzam się z nimi?”

Bez względu na konsekwencje 
i niedogodności nie chcę aby 
autorzy takich komentarzy myśleli, 
że je popieram, że mają na to moje 
przyzwolenie. Siejącym niezgodę, 
obsmarowując wszystkich błotem, 
ziejącym nienawiścią mówię 
zdecydowane NIE. To mój 
obywatelski sprzeciw wobec agresji 
w komentarzach, na forach i w całym 
Internecie. Można mieć odmienne 
zdanie, można dyskutować. Jednak 
niech będzie to wymiana argumentów 
a nie wylewanie na siebie wiader 
pomyj.

Nie namawiam nikogo do walki, nie 
namawiam broń Boże do „polemiki” 
z autorami takich komentarzy. Nie 
można z nimi wygrać, za dużo w 
nich złości. Ale każda z osób, którym 
takie wpisy przeszkadzają może o 
tym napisać. Można wysłać do autora 
strony petycję w tej sprawie. Można 
wiele, wystarczy chcieć. Może warto 
zawalczyć o Internet – na początek 
ten nasz lokalny – wolny od przemocy 
słownej i agresji? Ja jestem ZA! 
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70. rocznica Powstania Warszawskiego

  „1 sierpnia 1944 roku, do walki 
przystępuje ok. 30 tys. żołnierzy Okręgu 
Warszawskiego AK. Uzbrojenie Powstańców 
przedstawia się wręcz tragicznie: tylko ok. 
10 proc. walczących ma broń. Przeciw sobie 
mają stały garnizon niemiecki w sile ok. 
20 tys. w pełni uzbrojonych ludzi, z czego 
połowę stanowi regularne wojsko. Niemcy 
mają ponadto pancerne jednostki frontowe, 
skoncentrowane na obu brzegach Wisły, 
artylerię i lotnictwo” – cytat z kartek  
z kalendarza z roku 1944 znajdujących 
się na stronie Muzeum Powstania 
Warszawskiego
Więcej informacji na stronie http://
www.1944.pl/historia/kartki_z_kalen-
darza/

Trwająca 63 dni walka, w którą 
zaangażowała się wojskowa i cywilna 
ludność stolicy to bezprecedensowy 
przykład zjednoczenia, walki o nie-
podległość, poświęcenia, ale przede 
wszystkim zamiłowania do wolności.
Zorganizowane przez Armię Krajo-

wą w ramach akcji „Burza” zbrojne 
powstanie ludności Warszawy wy-
buchło 1 sierpnia o godzinie 17:00.  
Godzina „W” rozpoczęła przeszło 
dwumiesięczną heroiczną walkę sła-
bo uzbrojonych, osamotnionych od-
działów powstańczych z przeważa-
jącymi i lepiej wyposażonymi siłami 
niemieckimi. Powstanie zakończyło 
się kapitulacją w dniu 3 października 
1944 roku. 

    Według różnych danych, w trakcie 
powstania zginęło od 150 tys. do 200 
tys. cywilnych mieszkańców stolicy. 
Wielu z nich zostało zamordowa-
nych podczas masakr urządzanych 
przez oddziały niemieckie, w wyniku 

bombardowań, część podczas walk. 
Straty wojsk polskich wyniosły ok. 
16 tys. zabitych i zaginionych, około 
20 tys. osób zostało rannych a 15 tys. 
trafiło do niewoli. W wyniku walk, 
bombardowań a później systematycz-
nego niszczenia stolica została niemal 
zrównana z ziemią. Zburzone zosta-

ły bezcenne zabytki a także obiekty  
o dużej wartości kulturalnej i du-
chowej. Z pewnością Powstaniu War-
szawskiemu warto poświęcić wiele 
czasu nie tylko z uwagi na historyczne 
znaczenie wydarzenia, ale także 
ze względu na wartości, takie jak: 
braterstwo, oddanie i służba na rzecz 
społeczeństwa, odpowiedzialność  
i umiłowanie ojczyzny.
    W tym roku rocznica wybuchu 
Powstania Warszawskiego zbiegła się  
z 25-leciem wolnej Polski.
   W ramach obchodów mieszkańcy Gmi-
ny Nadarzyn mogli obejrzeć także wy-
stawę  okolicznosciową zaprezentowaną  
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury  
w dniach 14 - 25 lipca 2014 r. Wypo-
życzona z Muzeum Niepodległości, 
wystawa „Kobiety w Powstaniu War-
szawskim” przedstawia sylwetki 57 
kobiet biorących udział w Powstaniu 
Warszawskim. Są wśród nich: kobie-
ty walczące na pierwszej linii frontu, 
łączniczki, sanitariuszki. Materiał iko-
nograficzny pochodzi głównie od ro-
dzin bohaterek wystawy bądź, w kilku 
przypadkach, od nich samych. Są to 
archiwalia, pamiątki, zdjęcia. Los kobiet 
z powstania jest ilustracją losów całe-
go narodu, także poprzez pryzmat ich 
późniejszych, powojennych losów.

Materiał na temat 
wystawy: 

ITVNadarzyn

    

   
1 sierpnia ww. ekspozycja zostanie 
otwarta w budynku Starostwa Powia-
tu Pruszkowskiego przy ulicy Drzy-
mały 30.
http://muzeum-niepodleglosci.pl/wysta-
wy/wystawy-czasowe-w-palacu/wystawy-
-do-wypozyczenia/

  Więcej informacji na temat uro-
czystości upamiętniających wybuch 
Powstania Warszawskiego oraz szcze-
gółowy harmonogram obchodów  
w Pruszkowie można znaleźć na 
stronach: www.www.pruszkow.pl/index.
php?option=com_content&task=vie-
w&id=2364

Gmina Nadarzyn 70. rocznicę wybuchu 
Powstania Warszawskiego uczci uroczystą 

Mszą św. w intencji powstańców, która odbędzie 
się w dniu 1 sierpnia  o godz. 18.00

w kościele pw. św. Klemensa w Nadarzynie.

 Zapraszamy wszystkich mieszkańców 
do wspólnego uczczenia tej rocznicy.

red.
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Policja 997 
Komisariat Nadarzyn:  22 729 81 77   
Komenda Pow. Pruszków:  22 758 60 81 (do 85)
Straż Pożarna    998
Pruszków    22 758 62 52; 
    22 758 77 01
OSP Nadarzyn    22 729 81 83
OSP Młochów   22 729 91 99
Straż Gminna                                    22 720 08 67
Pogotowie gazowe  992 
Gazownia Warsz. O/Pruszków  22 758 85 46
Pogotowie energetyczne  991
Pogot. energ. Konstancin Jez.  22 701 32 00
Pogotowie Ratunkowe   999
Pruszków    22 755 52 22;
    
Ośrodki Zdrowia:
Nadarzyn    22 729 81 28
Młochów    22 729 91 46
Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach 
(ul. Mokra 17; 05-830 Nadarzyn) 22 356 03 01 (03)

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

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

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

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

Bank Spółdzielczy Nadarzyn           22 729 81 24
Urzędy Pocztowe: 
05-830 Nadarzyn    22 729 81 18
05-831 Młochów    22 729 91 48
Apteki: 
ul. Błońska 6 B   22 729 88 31
ul. Sitarskich 1    22 729 81 78
ul. Mszczonowska 58a  663 913 821
    22 729 96 10
Kajetany, ul. Mokra 1                       22 42 82 873
Punkt apteczny w Młochowie
ul. Mazowiecka   22 729 93 05
Kantor (Centrum Mody):  22 739 57 25
Parafie:
pw. św. Klemensa w Nadarzynie  22 739 76 20
    22 729 83 40
pw. św. Michała Archanioła w Młochowie  
    22 729 92 40
pw. N.M.P. Wspomożenia Wiernych w Kostowcu       
    22 729 94 85
Dom Pomocy Społecznej Sióstr Franciszkanek Rodziny 
Maryi w Kostowcu    22 729 94 37
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
                            22 729 94 37; 517 541 169; 519 743 727
Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr MB Miłosierdzia  
w Walendowie   22 729 88 80 lub 81
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Punkty Konsultacyjno - Informa-
cyjne: oferta Punków Konsultacyjno-
-Informacyjnych - skierowana jest dla 
mieszkańców z terenu Gminy Nada-
rzyn, a w szczególności do rodzin 
z problemami alkoholowymi i ofiar 
przemocy w rodzinie. 

	 Psycholog
Psycholog przyjmuje w Punkcie Kon-
sultacyjnym dwa razy w tygodniu: śro-
dy 17.00-19.00 i piątki 10.30-12.30. 
Zapisy w dniach przyjęć: Pl. Poniatow-
skiego 42 (wejście od ronda), tel. 22 
729 82 74.  Ważne! W dniach 25 lip-
ca oraz 6, 8, 13, 15 sierpnia psycho-
log nie przyjmuje z uwagi na urlop.

	 Gminna Komisja Roz-
wiązywania Problemów Alkoho-
lowych/ Pełnomocnik Wójta ds. 
uzależnień.
Porady w zakresie przeciwdziała-
nia przemocy i spraw dotyczących 
podjęcia leczenia związanego z uza-
leżnieniami. Wtorki od 16.15-18.00;  
Pl. Poniatowskiego 42 (wejście od 
strony ronda), tel. 22 729 82 74.
	 Prawnik 
Poradnictwo specjalistyczne obej-
mujące zakres spraw rodzinnych  
i opiekuńczych (dla klientów Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Nadarzynie). Zapisy pod numerem 
telefonu 22 739 73 20 w siedzibie 

GOPS, ul. Mszczonowska 24.

	 Konsultacje pedagogiczne
Konsultacje i porady dla rodziców /
opiekunów prawnych dotyczące roz-
wiązywania problemów wychowaw-
czych – środy, piątki 9.30 - 11.00; 
siedziba Gminnego Ogniska Dzie-
cięco - Młodzieżowego „Tęcza”,  
ul. Kościelna 2.   

	 Mityngi AA - spotkania lu-
dzi dążących do trzeźwości podczas 
których mężczyźni i kobiety „dzielą się 
nawzajem doświadczeniem, siłą i nadzieją, 
aby rozwiązać swój wspólny problem i po-
magać innym w wyzdrowieniu z alkoholi-
zmu”- źródło: Preambuła AA. Spotkania 

Kampania „Powstrzymaj pijanego kierowcę”
 Działania w ramach kampanii 
„Powstrzymaj pijanego kierowcę” 
będą prowadzone przez Gminną 
Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych i kierowane do świad-
ków sytuacji, w której ktoś prowadzi 
lub zamierza prowadzić samochód po 
alkoholu. Musimy pamiętać, że po-
dobne działanie na ludzki organizm 
mają także niektóre substancje psy-
choaktywne.
 Poniżej publikujemy artykuł, który 
można potraktować jako pewnego 
rodzaju instruktaż.

Jak powstrzymać 
pijanego kierowcę? 

- Po pierwsze, jeśli kiedykolwiek za-
uważysz dziwne zachowanie kierow-
cy na drodze, które może świadczyć 
o tym, że jest on pod wpływem al-
koholu lub innych środków psycho-
aktywnych, niezwłocznie powiadom 
policję.
- Zadzwoń pod numer 112. Podczas 
rozmowy określ miejsce, w którym 
się znajdujesz i powiedz, jakie zacho-
wania kierowcy wzbudzają Twój nie-
pokój. Opisz jego samochód (numery 
rejestracyjne, marka, kolor).
 - Po zakończeniu rozmowy poczekaj 
na reakcję policji lub zastanów się, 
czy jesteś w stanie samodzielnie pod-
jąć interwencję, pamiętając przy tym 
o swoim bezpieczeństwie.

Możesz skonsultować swój plan dzia-
łania telefonicznie z policjantem i np. 
jechać w bezpiecznej odległości za 
samochodem kierowanym przez nie-
trzeźwego, informując na bieżąco o 
trasie, którą pokonujesz.
- Nigdy nie zapominaj o własnym 
bezpieczeństwie.
- Powstrzymaj się od podejmowania 
na własną rękę pościgów za pijanym 
kierowcą czy zajeżdżania mu drogi. 
Weź pod uwagę, że osoby pod wpły-
wem alkoholu mogą być agresywne  
i stwarzać zagrożenie.
- Zawsze rozsądnie oceniaj sytuację,  
w jakiej się znajdujesz. Reaguj adekwat-
nie. Zrezygnuj z bezpośredniej inter-
wencji, jeśli nietrzeźwy kierowca jest 
silniejszy fizycznie, rozdrażniony i po-
budzony.
- Możesz zdecydować się na fizyczne 
powstrzymanie kogoś od jazdy, jeśli 
masz przekonanie, że jego opór nie 
będzie duży lub będziesz w stanie bez 
trudu go przełamać (np. jeśli kierowca 
jest tak pijany, że ledwo trzyma się na 
nogach lub posiadasz znaczącą fizyczną 
przewagę).
- Zawsze warto poprosić drugą osobę, 
by pomogła Ci w interwencji. Wspólnie 
poczekajcie na przyjazd policji.
- Jeśli kierowca, który wyraźnie jest 
pijany, zatrzyma się (np. na światłach 
czy na poboczu), możesz zareagować, 
korzystając z prawa do ujęcia sprawcy 

przestępstwa na gorącym uczynku. 
W ramach tzw. zatrzymania obywatel-
skiego możesz otworzyć drzwi samo-
chodu pijanego kierowcy i wyciągnąć 
kluczyki, uniemożliwiając mu w ten 
sposób dalszą jazdę. 
- Bądź stanowczy – wyraź swój sprze-
ciw wobec jazdy pod wpływem alko-
holu, uświadom ryzyko, z jakim się 
wiąże. Możesz odwołać się do pra-
wa i surowych kar za prowadzenie  
w stanie nietrzeźwości oraz do emocji, 
wskazując na możliwość spowodowa-
nia tragedii na drodze. Następnie po-
czekaj na przyjazd policji.
Pamiętaj – pijany kierowca to 
śmiertelne zagrożenie. Od tego, 
czy zareagujesz, może zależeć 
czyjeś życie. Nigdy nie przymykaj 
oka na niebezpieczne sytuacje na 
drodze.
Źródło: www.parpa.pl, www.powstrzymaj.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Krystyna Masłowska – Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień
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Ochotnicza Straż 
Pożarna w Nadarzynie

www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15, 
05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 83 

B E Z P I E C Z E Ń S T W Oodbywają się w każdą niedzielę w go-
dzinach 16.00-18.00 w domu parafial-
nym w Nadarzynie, ul. Kościelna 2.

WSZYSTKIE PORADY  
I KONSULTACJE  UDZIE-
LANE  SĄ BEZPŁATNE!
Zapraszamy Państwa na stronę 
internetową poświęconą proble-
matyce uzależnień i przemocy 

www.stopprzemocy.nadarzyn.pl

GKRPA zaprasza do wypoży-
czenia książek i broszur o te-
matyce uzależnień. Gminna 
Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Nadarzynie infor-
muje, że  dysponujemy książkami o te-
matyce uzależnień. Osoby zaintereso-
wane zapraszamy do siedziby GKRPA 
.

Krystyna Masłowska 
– Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

02.06.2014 r. udział zastępu w usu-
waniu skutków kolizji drogowej sa-
mochodu osobowego z drzewem do 
którego doszło w Strzeniówce przy 
ul. Błońskiej. Na miejscu zdarzenia 
obecna była WRD Pruszków i jeden 
zastęp PSP Pruszków; działania roz-
poczęto o godzinie 20.35.

06.06.2014 r. udział zastępu w usu-
waniu skutków wypadku drogowego 
z udziałem samochodu osobowego 
i dostawczego do którego doszło  
w Paszkowie (Al. Katowicka). Działa-
nia rozpoczęto o godzinie 10.22. Na 
miejscu zdarzenia obecne Pogotowie 
Ratunkowe Pruszków, WRD Prusz-
ków, KP Nadarzyn oraz dwa Zastępy 
PSP Pruszków. Działania polegały na 
udzieleniu pomocy przedmedycznej 
jednej osobie poszkodowanej – ko-
biecie w ciąży.

15.06.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru sterty siana w Owczarni 
(gmina Brwinów). Do działań zostali-
śmy zadysponowani o godzinie 23.23.

16.06.2014 r. udział zastępu w usuwa-
niu zerwanego przewodu telekomu-
nikacyjnego zerwanego przez samo-
chód ciężarowy w Kajetanach (przy 
ul. Rolnej). Do działań zostaliśmy 
zadysponowani o godzinie 15.26. 

28.06.2014 r. udział zastępu w usuwa-
niu skutków porywów silnego wiatru 
w postaci zabezpieczenia zerwanych 
reklam i bilboardów umieszczonych 
na remontowanym odcinku drogi 
krajowej nr. 8 od Janek do Wolicy. Do 
działań zostaliśmy zadysponowani  
o godzinie 17.45.

   W dniu 02.06.2014 r. na terenie na-
szej jednostki odbyła się kontrola goto-
wości operacyjno – technicznej,  miała 
ona na celu sprawdzenia umiejętności 
strażaków, dokumentacji prowadzo-
nej w naszej jednostce oraz gotowości 
sprzętu do działań Ratowniczo – Ga-
śniczych. Tak jak ostatnia jesienna 
kontrola tak i ta zakończyła się oceną 
najwyższą - Bardzo Dobrą (5).

Arkadiusz Kiliński - Naczelnik OSP Nadarzyn 

Przypominamy 
o dyżurach 

wakacyjnych ZOZ

Informujemy, 
że,  Ośrodek Zdrowia  

w Młochowie 
będzie nieczynny 

w dn. 28.07-17.08.2014r. 
Dyżur pełni Ośrodek Zdrowia  

w Nadarzynie. 
Tel. 22 739 48 40

 
Nocna i Świąteczna Pomoc 

Lekarska 
Pruszków, ul. Armii Krajowej 2/4 

Tel. 22 758 67 14

Pani Barbarze Oprządek

Przewodniczącej 

Rady Sołeckiej Wolicy 

wyrazy współczucia 

z powodu śmierci 

TATY 
składają 

Sołtys i Rada Sołecka Wolicy

„Czas jest najlepszym lekarstwem 
na smutek, 

a wspomnień nikt nam nie odbierze, 
zawsze będą z nami”  

 

dr Annie Iwaniuk 
 

wyrazy głębokiego współczucia 
i słowa otuchy z powodu 

śmierci  

Mamy 
 

składają 
Dyrektor Adam Chustecki 

wraz 
z  Pracownikami  

SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński

Komendant KP Nadarzyn 

Pracownia protetyczna 
w Nadarzynie. 

Ekspresowa naprawa protez. 
Tel. 502 142 219

• W dniu 16 czerwca 2014 r. poli-
cjanci z Nadarzyna, zostali powia-
domieni o przywłaszczeniu portfe-
la pozostawionego przez nieuwagę 
na terenie stacji paliw w Urzucie, w 
którym znajdowały się dokumenty, 
pieniądze i karty kredytowe. Przybyli 
na miejsce interwencji policjanci do-
konali przejrzenia monitoringu, dzię-
ki czemu bardzo szybko ustalili kim 
jest mężczyzna, który przywłaszczył 
pozostawiony portfel, ponieważ znali 
go z wcześniejszych interwencji. Jed-
nocześnie pokrzywdzony zawiado-
mił policjantów o tym, że otrzymał 
z banku informację z której wynika, 
że sprawca przywłaszczenia posłużył 
się jego kartą i wypłacił z bankoma-
tu w Nadarzynie, pieniądze w kwo-
cie 2.000 zł. Policjanci bezpośrednio 
udali się pod znany im adres 44-letnie 
goMarka S., gdzie dokonali zatrzy-
mania zaskoczonego mężczyzny. W 
trakcie przeszukania w miejscu za-
mieszkania sprawcy czynu, policjanci 
odnaleźli i zabezpieczyli pieniądze w 
kwocie 1.600 zł. Zatrzymanemu męż-
czyźnie przedstawione zostały dwa 
zarzuty popełnienia przestępstw, 
zagrożonych karą pozbawienia 
wolności do lat 5. Podejrzany 
mimo obciążających go nagrań z 
kamer monitoringu, nie przyznał 
się do zarzucanych mu czynów.
• W dniu 28 czerwca 2014 r. około 
godz. 3.10 policjanci patrolujący oko-
lice Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie, 
zauważyli dwóch młodych mężczyzn, 
którzy prosili ich o pomoc. Z relacji 
obu wynikało, iż chwilę wcześniej  
w okolicy sklepu nocnego przy ul. 
Mszczonowskiej nieznany mężczyzna 
dopuścił się na ich szkodę rozboju. 
Sprawca chwytając jednego z nich za 
szyję oraz grożąc im pobiciem, ukradł 
dwa piwa o wartości 5,20 zł. które po-
krzywdzeni bojąc się wydali sprawcy. 

Gdy pokrzywdzeni mężczyźni odeszli 
spod sklepu, sprawca cały czas szedł 
za nimi i żądał oddania mu pozostałe-
go zakupionego przez nich alkoholu. 
Gdy mężczyźni na to nie zareago-
wali, sprawca podbiegł do nich i wy-
rwał reklamówkę z pięcioma piwami 
i butelką wódki. Aby utrzymać się 
w posiadaniu skradzionych rzeczy, 
agresywny mężczyzna użył wobec 
pokrzywdzonych przemocy w postaci 
kopnięć i uderzeń. Pokrzywdzeni po 
zrelacjonowaniu przebiegu wydarzeń, 
wskazali policjantom sprawcę prze-
stępstwa, przebywającego w parku, 
w grupie kilku mężczyzn. Funkcjo-
nariusze dokonali zatrzymania wska-
zanego mężczyzny, którym okazał 
się Rafał H., mieszkaniec Nadarzyna. 
Przy zatrzymanym policjanci znaleźli 
i zabezpieczyli reklamówkę z wódką  
i dwoma piwami. Zatrzymany męż-
czyzna, po wytrzeźwieniu, został do-
prowadzony przed oblicze prokuratu-
ra, który przedstawił mu zarzuty po-
pełnienia przestępstw zagrożonych 
karą pozbawienia wolności do lat 
12. Na wniosek Komisariatu Policji  
w Nadarzynie, prokurator wystąpił 
do Sądu Rejonowego w Pruszko-
wie o zastosowanie środka zapobie-
gawczego w postaci tymczasowego 
aresztowania na okres 3 miesięcy  
i wniosek ten został uwzględniony.  
• W czerwcu 2014 r. policjanci z Nada-
rzyna dokonali również zatrzyma-
nia sześciu nietrzeźwych kierujących 
różnego rodzaju pojazdami w ruchu 
drogowym, mężczyznę kierującego 
pojazdem mechanicznym wbrew są-
dowemu zakazowi oraz cztery osoby 
poszukiwane. 
• Policjanci Komisariatu Policji  
w Nadarzynie poszukują sprawców 
kilku dotąd niewyjaśnionych prze-
stępstw kryminalnych, do których 
doszło na terenie naszej Gminy  
w czerwcu 2014 r. i tak:

- w dniu 9 czerwca 2014 r. w godz. 
13.30 – 15.00 na ternie Pracwiniczych 
Ogródków Działkowych „Rawar”  
w Kajetanach, nieznany sprawca wy-
korzystując pozostawienie otwartego 
domku letniskowego, skradł z niego 
portfel z zawartością dokumentów 
oraz pieniądze w kwocie 500 zł. 

- w nocy 19 czerwca 2014 r. w godz. 

0.00 – 4.00 nieznani sprawcy usiłowali 
dokonać z pomieszczeń gospodar-
czych w Starej Wsi kradzieży krów.

Wszystkim, którzy znajdują się  
w posiadaniu informacji mogących 
pozostawać w zainteresowaniu Po-
licji, a zdecydują się na ich przeka-
zanie, gwarantujemy pełną anoni-
mowość. Wszelkie informacje oraz 
niepokojące sygnały związane  
z Państwa bezpieczeństwem, pro-
szę zgłaszać bezpośrednio do 
Dyżurnego Komisariatu Policji  
w Nadarzynie, pod nr tel. 22 729 
81 77.

Cyklinowanie, układanie parkietów, 
renowacja.

Tel. 602 828 088 

Pilnie przyjmę do pracy w pralni
Tel. 502 147 532

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

oraz glebogryzarkę spalinową  
z zapasowym silnikiem

Tel. 511 505 265

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

Prace porządkowe, sprzątanie 
domów, mycie okien, prasowanie

Tel. 664 729 758

Student Politechniki Warszawskiej 
udzieli tanio korepetycji z matematy-

ki i fizyki.  Tel. 503 790 338
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Adam Piskorz 

Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

    Któż z nas czuje się komforto-
wo wsiadając do samochodu, który 
przez kilka chwil zaparkowany jest  
w słońcu. Wewnątrz temperatura jest 
bardzo wysoka i zanim skorzystamy  
z pojazdu otwieramy drzwi i okna. 
Niestety takich możliwości nie mają 
pozostawione wewnątrz zwierzęta,  
a nawet dzieci. Bezmyślność, gdyż 
inaczej nie da się opisać takiego za-
chowania, może spowodować bardzo 
tragiczne skutki. Pomimo nagłaśnia-
nia tego typu przypadków poprzez 
wszelkie media, które kończyły się 
nawet śmiercią, sytuacje powtarzają 
się. Najczęściej zdarzenia takie wy-
stępują na parkingach przy sklepach,  
w których często zdarza się „zatrace-
nie” się podczas „krótkich” zakupów. 
Błędne jest myślenie, że uchylone 
okno wystarczy, by temperatura nie 
była uciążliwa. 
  Także w przypadku pozostawie-
nia psa uchylenie okna, czy pozo-
stawienie naczynia z wodą naraża-
my zwierze przebywające w tych 
warunkach przez dłuższy czas na 
przegrzanie, odwodnienie, udar sło-
neczny i w końcu uduszenie. O ile 
właściciele, czy opiekunowie nie są 
w stanie postępować w sposób nie-
czyniący krzywdy, sami zadbajmy, 
by nie doszło do nieszczęścia, gdy 
jesteśmy świadkami takich zdarzeń.  
    W uzasadnionym przypadku je-
steśmy uprawnieni do wybicia szyby 
w samochodzie, by zapobiec trage-
dii. Należy pamiętać, aby robic to w 
uzassadnionych przypadkach. Musi 
tu wystąpić realne zagrożenie zdro-
wia lub życia. W takich sytuacjach 
należy upewnić się, że właściciela 
nie ma zbyt długo, powiadomić np. 
ochronę sklepu, Policję czy Straż 
Miejską/Gminną, a w sytuacji, gdy 
każda zwłoka zagraża osobie lub 
zwierzęciu, wybić szybę, która znaj-
duje się najdalej od ofiary. Należy 
pamiętać, że szyby przednie oraz  
w większości pojazdów również i tyl-
ne są szybami klejonymi i wybicie ich 
będzie bardzo trudne lub też niemoż-
liwe. W sytuacjach ratowania życia 
należy tłuc szyby boczne wykorzy-

stując do tego np. kamień, klucz do 
kół, lewarek bądź każdy inny twardy 
przedmiot, jaki znajdziemy.
   Nie należy obawiać się odpowie-
dzialności za uszkodzenie mienia po-
nieważ art. 26. § 1 KK mówi, że nie 
popełnia przestępstwa, kto działa 
w celu uchylenia bezpośredniego 
niebezpieczeństwa grożącego ja-
kiemukolwiek dobru chronione-
mu prawem, jeżeli niebezpieczeń-
stwa nie można inaczej uniknąć,  
a dobro poświęcone przedstawia 

Straż Gminna w Nadarzynie
– Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, 

tel. 22 720 08 67; strazgminna@nadarzyn.pl

wartość niższą od dobra ratowane-
go. 
Bezdyskusyjny jest fakt, iż cena zdro-
wia czy życia ludzkiego lub zwierzęcia 
będzie zawsze wyższa niż szyba jakie-
gokolwiek samochodu.
Odpowiedzialność karna (do trzech 
lat pozbawienia wolności) grozi oso-
bie, która dopuści się przestępstwa 
znęcania nad zwierzęciem, natomiast 
w przypadku narażenia na niebezpie-
czeństwo człowieka, kara może wy-
nosić do lat pięciu.
   Nie przechodźmy obojętnie, infor-
mujmy odpowiednie służby o wszel-
kich zaobserwowanych nieprawidło-
wościach, ponieważ oczami Państwa 
widzimy więcej.
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OGŁOSZENIE O PRACĘ

Firma Higiena System Sp. z o.o  zajmująca się 
świadczeniem usług porządkowych poszukuje osób 
na stanowisko Sprzątacz/ka- w miejscowość Mło-
chów. I)  Sprzątacz/ka-  pomieszczenia socjalne 

oraz biurowe
Zakres pracy: 
-sprzątanie pomieszczeń socjalnych oraz biurowych 
według wyznaczonego planu; 
-praca od poniedziałku do piątku; 
-praca w godzinach wieczornych i nocnych
Wymagania:  
-chęć do pracy, solidność i sumienność; 
-motywacja i zaangażowanie w wykonywane obo-
wiązki. 
Oferujemy: 
-umowę o pracę na pełny etat; 
-stabilne zatrudnienie
I)  Sprzątacz/ka  pomieszczenia hali produkcyjnej 
oraz terenów zewnętrznych 
Zakres pracy: 
-Sprzątanie i utrzymywanie w należytej czystości 
hali produkcyjnej oraz terenów zewnętrznych 
-Praca w godzinach od 6:00 do 14:00  
Wymagania:  
-chęć do pracy, solidność i sumienność; 
-motywacja i zaangażowanie w wykonywane obo-
wiązki. 
Oferujemy: 
-umowę o pracę na pełny etat; 
-stabilne zatrudnienie.

Kontakt w sprawie powyższych ogłoszeń pod poda-
nym numerem telefonu: 0694 437 289

Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych.
Inspektor nadzoru, inwestor zastępczy, kierownik 
budowy. Tel. 506 800 200  www.axisprojekt.pl

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

Biuro rachunkowe ZELOTA. Tel. 604 621 231 

Szukam osoby do pomocy w pracach domowych. 
Praca jeden dzień w tygodniu. 

Rusiec. Tel. 696 454 112

Język niemiecki dla dorosłych, dzieci  
i młodzieży - dojeżdżam. Tel. 604 267 811

Księgowość i doradztwo dla firm 
z dojazdem do klienta. Tel. 501 103 570

Eternit - pomożemy w darmowym demontażu i utylizacji 
Tel. 600 827 387

Język angielski.  
Wszystkie poziomy, przygotowanie do egzaminów. 

Tel. 508 221 420

Poszukuję pracownicy do prywatnej świetlicy 
w Książenicach. Mile widziana znajomość języka 
angielskiego i doświadczenie w pracy z dziećmi. 

CV przesyłać na e-mail: dorota_nawrocka@o2.pl
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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

Pogotowie ogrodnicze: wycinki i pielęgnacja drzew,
prace porządkowe, strzyżenie żywopłotów, koszenie trawników. 

Usuwanie zarośli z terenów działek. Przyłącza kanalizacyjne 

(od budynku do studzienki). 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) 
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Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Internet: www.parafianadarzyn.pl, 

e-mail:parafianadarzyn@wp.pl

Redaguje ks. Andrzej Wieczorek 

- Dziekan Dekanatu raszyńskiego, 

proboszcz parafii pw. św. Klemensa 

w Nadarzynie 

N a r o d z i n y 
dziecka to mo-
ment szczególny, 
także dla ojca. 
Kiedy stajemy 
się ojcem córki  
i patrzymy pierw-
szy raz na jej 
kruchość, deli-
katność widzimy 
w niej cud wielki. 
To maleństwo, 
nasza córecz-
ka jest najpierw 

małą dziewczynką, którą kochamy 
szczególnie. Potem staje się nastolatką, 
a wreszcie dojrzewającą kobietą. 

W tej perspektywie ojca małej ko-
biety może być nam najbardziej trudno 
w relacjach z nią. W niej samej bowiem 
występuje “zmienność do kwadratu”, 
za którą trudno nadążyć, zwłaszcza 
mężczyźnie. I wtedy z powodu tego, 
że nie rozumiemy często dojrzewa-
nia naszych córek, popełniamy wiele 
błędów. W tej sytuacji ogromną rolę 
odgrywa żona, która może przybliżyć 
mężowi to, co dzieje się z ich córką. 
Dlatego warto pozytywnie motywo-
wać męża do rozmowy z córką i spę-
dzania z nią czasu. Pozytywnie, czyli 
nie tylko czynić uwagi, które wytykają 
nam niewywiązywanie się z zadań ojca, 
ale po prostu podpowiedzieć nam, jak 
mamy to robić. Niezwykle cenne wy-
daje się przekazanie mężowi konkre-
tów, takich jak: „nasza córka tak cieszy 
się gdy robicie coś razem”, „ona czeka 
na rozmowę, nawet gdy wygląda na 
obrażoną”, „widziałeś jak na ciebie 
patrzyła?”

Pamiętajmy, że córka nigdy nie za-
chowuje się obojętnie w obecności 
swojego ojca, łatwo jej jest identyfiko-

wać się z mamą, a ojciec stanowi dla 
niej tajemnicę. Dziewczyny czujące, 
że są kochane potrafią być asertywne, 
a otoczone czułością nie mają proble-
mów z poczuciem własnej wartości. 
Dlatego, trzeba mówić do niej dużo  
i słuchać całym sobą. Z synem można 
spędzić 3 godziny bez słów i będzie 
szczęśliwy, z córką to nie zadziała. 
My ojcowie starajmy się używać dwa 
razy więcej słów gdy spędzamy czas  
z dziewczyną, choć i tak będzie to 
prawdopodobnie zbyt mało. 

Gdy córka jest starsza należy już 
więcej słuchać niż mówić. Gdy pyta, 
koniecznie odpowiadać delikatnie, 
gdyż jest ona przeczulona i stawia so-
bie wiele pytań, na które poszukuje 
odpowiedzi, często w tych pytaniach 
szuka akceptacji siebie. Z tego też 
powodu warto regularnie i często po-
wtarzać, że ją kochamy. To łatwe gdy 
córeczka ma 2 latka, natomiast trud-
niejsze, gdy jest już nastolatką. Wtedy 
należy być też przygotowanym, gdy 
zapyta: „a dlaczego mnie kochasz?”. 
Warto wówczas zwrócić uwagę na ce-
chy charakteru i skupić się na jej wnę-
trzu, delikatności, wrażliwości, praw-
domówności, chęci pomocy innym 
i wielu innych cechach, które warto 
wydobyć i nazwać. 

Trzeba być też uważnym w chwa-
leniu wyłącznie sylwetki i sprawności 
fizycznej, może to bowiem sprawić, że 
w przyszłości dla naszej córki-dorosłej 
kobiety - będzie to tak ważne, że więk-
szość swojego życia spędzi w klubie 
fitness i będąc na odchudzającej diecie. 
Dajmy raczej naszym córkom poczu-
cie akceptacji zachwycając się nimi.

Ojcowie kochając swoje córki mu-
szą też stawiać im granice, akceptując 
je - muszą jednocześnie wymagać. 

  Z radością informujemy, że  
w czerwcu 2014 Sakrament 
Chrztu przyjęły: Aleksandra Rusz-
czyk, Franciszek Ossowski, Jakub 
Wiatkowski, Alex Cieślikowski, Anto-
ni Szczygieł, Bartosz Kuch, Bogusław 
Prus, Zygmunt Wrona, Maja Walenta, 
Kacper Sandecki, Karol Kita, Zuzan-
na Jakubiak, Piotr Matan, Aleksandra 
Niedziałkowska, Hubert Klotz, Hu-
bert Pakuła, Klaudia Lis.

Sakramentalny Związek Mał-
żeński w czerwcu zawarły nastę-
pujące osoby: Łukasz Wiatkowski 
– Justyna Janiszewska, Konrad Pa-
procki – Agnieszka Sienkiewicz, Piotr 
Nowak – Anna Krzyształowicz, Piotr 
Michałowski – Barbara Sokólska Mi-
chalska, Mateusz Krawiec – Małgo-
rzata Kulikowska. 

Z przykrością informujemy, że  
w czerwcu odeszli z naszej Para-
fii: śp. Jadwiga Sosnowska, śp. Bole-
sław Okrasa, śp. Piotr Dzięgielewski,  
śp. Zbigniew Walisiewicz.

„Wieczny odpoczynek racz im dac Panie...”

Pamiętajmy w modlitwach o zmar-
łych z naszych rodzin.

CÓRECZKA TATUSIA
- o roli ojca w wychowaniu córki

ks. Andrzej Wieczorek 
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa 

w Nadarzynie 
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Dotyczy to głównie używania popraw-
nego języka, zachowania w stosunku 
do starszych i rówieśników, jak rów-
nież przestrzegania ustalonych za-
sad. Gdy starsza córka prosi o naszą 
zgodę na udział w nocnej imprezie 
w klubie, możemy przecież uczciwie 
powiedzieć, że nie może wymagać od 
nas pozwolenia i od razu wyjaśnić jej 
dlaczego. Warto wtedy podkreślić, że 
kochamy ją bardzo i nie chcemy nara-
żać jej na niebezpieczeństwo. Wtedy 
też - jeśli jest już wystarczająco duża 
- niech sama zdecyduje, czy może 
pójść. Gdyby zdecydowała, że pójdzie, 
należy ją poinformować, iż idziemy  
z nią i będziemy w pobliżu. Miłość wy-
maga bowiem robienia czegoś, na co 
nie ma się ochoty, dzień po dniu jeśli 
tylko trzeba to zrobić dla dobra drugiej 
osoby. 

Pamiętajmy też, że kluczową rolą ojca 
w wychowaniu córki jest podarowanie 
jej swojego czasu i „kochania czynami”. 
Trzeba spędzać razem z nią czas i to 
nie koniecznie reperując coś w garażu. 
Dlatego dobrze jest, gdy potrafimy 
wygospodarować czas wyłącznie 

dla córki - jeden na jeden. Oprócz 
wykorzystywania codziennych sytuacji 
do rozmowy, warto ustalić zasadę 
wspólnego spędzania czasu, np. 
jeden raz w miesiącu, minimum jedna 
godzina, sam na sam. Zaczynajmy 
te praktyki od najmłodszych lat 
ponieważ rozpoczęcie spędzania 
czasu indywidualnie z nastolatką może 
okazać się nie lada wyzwaniem. 

Powinniśmy być też przygotowani 
również na humory starszej córki. 
Jednego dnia będzie chciała rozmawiać 
i być blisko, a innego nie będzie 
chciała się odezwać. My ojcowie 
musimy rozmawiać dalej ćwicząc się 
w opanowaniu i męstwie. Gdy tracimy 
jednak cierpliwość, co zdarza się na 
pewno, to warto wtedy wyjść z pokoju, 
ale szybko wrócić. Warto też często 
powtarzać jej, że cokolwiek zrobi, 
zawsze będziesz ją kochał. Możemy 
być przeciwni zachowaniu dziecka  
i nie akceptować tego zachowania, ale 
wydaje się ważne, by zapewnić córkę, 
że nie zmieni to naszych uczuć do niej.

Przykład i rola ojca wpływa też zna-
cząco na relacje córki z Panem Bogiem. 

Poprzez obserwacje i naśladownictwo 
możemy wspólnie z dzieckiem rozpo-
cząć podróż ku wierze – córka będzie 
zachwycona. Widok ojca klęczącego z 
różańcem to coś wspaniałego dla niej 
i zapadającego w pamięci na wiele lat. 
Taki przykład bardzo pomoże budo-
wać jej duchowość i wrażliwość w tej 
sferze. Taka postawa wzmocni też nas 
samych. Nauczy także uczciwie pod-
chodzić do tego jak sami wywiązuje-
my się z dbałości o czystość własnego 
serca, o naszą wiarę i postawy życiowe. 
Przyznawanie się do swoich błędów  
i pokazywanie, że zawsze powstajemy, 
by na nowo podejmować trud życia  
z Bogiem będzie najlepszą lekcją wia-
ry dla naszego dziecka. W ten sposób  
i ojciec i córka mogą wzrastać duchowo.

Wyżej wymienione wskazówki  
i przykłady są ważne, jednak najważ-
niejszą rolą ojca w wychowaniu córki 
jest bezwarunkowa i ciągła miłość do 
jej matki, naszej żony. 

Krzysztof Tyralik 
Mąż, ojciec wielodzietnej rodziny

Stowarzyszenie Rodziców Przedszkola  
i Szkoły Promieni oraz Szkoły Azymut „NA FALI”

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

nościowe imprezy rodzinne typu  ko-
munie, czy 18 -tki. Można powiedzieć, 
że było to takie „raczkowanie” kultury.

- Jak doszło do powołania Nada-
rzyńskiego Ośrodka Kultury?
- Wówczas wójt miał do pomocy sze-
ścioosobowy Zarząd, który wszelkie 
decyzje podejmował poddając je pod 
głosowanie, tak też było z powsta-
niem NOK - na mój wniosek Zarząd 
przegłosował ten pomysł, następnie 
Rada Gminy stosowną uchwałą w lu-
tym 1999 roku powołała Nadarzyński 
Ośrodek Kultury. 
- Była instytucja, ale nie miała bu-
dynku.
- Tak, przez pierwsze trzy lata dzia-
łalność NOK prowadzona była  
w sali domu parafialnego kościoła 
św. Klemensa w Nadarzynie. Sytuacja 
była trudna - budżet gminy w 1999 
roku był bardzo skromny i wynosił 
ok. 11 mln, a wstępny kosztorys re-
montu zabytkowego budynku, w któ-
rym miał mieścić się NOK wycenio-

K U L T U R A

15 lat 
Nadarzyńskiego 
Ośrodka Kultury

O genezie powstania NOK i o kulturze  
w ogóle z Januszem Grzybem Wójtem Gmi-
ny Nadarzyn rozmawia Kamila Michalska. 

- Panie Wójcie proszę opowiedzieć 
jak wyglądała „ panorama kultural-
na gminy” w 1998 roku?
- Kiedy 16 lat temu objąłem stanowi-
sko wójta tak zwaną kulturą w gmi-
nie zajmowała się jedna osoba - pani 
Urszula Klotz, która była pierwszą 
dyrektorką NOK. Jedna osoba tak-

że zajmowała się sportem - pan Da-
riusz Maranowski obecny dyrektor 
Gminnego Ośrodka Sportu – sie-
dziba NOK i GOS była przy ulicy 
Żółwińskiej, gdzie dzisiaj znajduje 
się stadion, a wtedy stał tam barak,  
w którym mieściły się dwa samodziel-
ne referaty - ds. kultury i ds. sportu. Bi-
blioteka miała siedzibę w podziemiach 
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, 
natomiast jej filia w Młochowie mie-
ściła się w starym budynku kompleksu 
pałacowego. Działały również świe-
tlice w Młochowie (w ramach OSP), 
Urzucie i Rozalinie. Kalendarz imprez 
w świetlicach był bardzo skromny  
i sprowadzał się do 2,3 zabaw wiej-
skich w roku i kilku zebrań mieszkań-
ców, poza tym odbywały się okolicz-
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no na 1,4 mln, potem kwota wzrosła 
do ponad 2 mln. Trzeba było podjąć 
stosowne uchwały w celu zapewnie-
nia środków na realizację inwestycji,  
a trzeba podkreślić, że dotacji z fun-
duszy unijnych jeszcze wtedy nie było. 
Obecny budynek NOK był w stanie 
surowym otwartym, piwnice były za-
topione w wodzie.

   W latach 80. XX wieku, za czasów 
naczelnika Stanisława Dymury, ro-
zebrano zbudowany prawdopodob-
nie w latach 1807 - 1812 pierwotny 
zajazd nadarzyński, ponieważ jego 
stan zagrażał bezpieczeństwu miesz-
kańców. Budowa nowego rozpoczęła 
się jeszcze na początku lat 90., wte-
dy postawiono pierwszą kondygnację  
i zrobiono pokrycie dachowe, potem 
w latach 1994 - 98 wykonano odwod-
nienie wokół budynku. Niestety nie 
wszystkie te działania przeprowadzono 
zgodnie ze sztuką budowlaną - mury w 
miejscu dzisiejszej sali widowiskowej 
miały 50 cm odchylenia od pionu, źle 
wykonano stropy w sali biblioteki. Na 
szczęście dzięki nowatorskiej wówczas 
metodzie udało się naprostować mury, 
następnie wykonano remont kapitalny 
odwodnienia i dopiero po tych dzia-
łaniach można było rozpocząć roboty 
wykończeniowe. Tak więc remont był 
bardzo skomplikowany, wymagający 
przygotowania wielu kosztownych eks-
pertyz. Ale udało się go sfinalizować, 
dzięki czemu znalazł w nim siedzibę nie 
tylko Ośrodek Kultury, ale i biblioteka, 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Stanu Cywilnego, a także Rada 
Gminy. Tu muszę dopowiedzieć, że 
postanowiono, iż budynek będzie wie-
lofunkcyjny.

- W 2002 roku odbyło się uroczyste 
otwarcie. Na marginesie muszę 
zwrócić uwagę, że do tej pory są 
gminy, które nie mają ośrodków 
kultury np. bogate Michałowice.
- W naszej gminie społeczeństwo było 
zainteresowane powołaniem takiego 
miejsca i my, jako władza staraliśmy 
się sprostać tej potrzebie. Ważny 
dla nas był także rozwój świetlic.   
W 2000 r. zbudowano nowy budynek 
świetlicy w Rozalinie, w Młochowie 
zrobiliśmy kapitalny remont,  
w Parolach budynek po byłym 
sklepie także został wyremontowany,  
w Wolicy świetlica ma swoją siedzibę 
w przedszkolu – dobudowaliśmy salę, 
którą dzielą między sobą przedszkole 
i świetlica NOK.

- Według pana, do czego powinny 
służyć świetlice?
- Moim zdaniem, powinno to być 
miejsce szeroko rozumianej integra-

cji środowisk lokalnych, siedziba kół 
gospodyń wiejskich i kół zaintereso-
wań dla dzieci i młodzieży. Świetlica 
wiejska to bardzo ważne miejsce, dla-
tego staramy się, aby było ich coraz 
więcej. W najbliższym czasie planuje-
my budowę świetlicy w Walendowie, 
przy ul. Brzozowej oraz w Parolach. 
W Wolicy natomiast planujemy cały 
kompleks sportowo - oświatowo- kul-
turalny przenieść na lewą stronę wsi, 
jadąc w kierunku Warszawy. Wytypo-
wano już trzy działki na wysokości uli-
cy Centralnej – jedną z nich wykupuje-
my od miasta stołecznego Warszawy. 
Obecnie trwają ostatnie rozmowy.

 - Panie Wójcie ile środków z budże-
tu gminy przekazano w roku 2014 
na działalność kulturalną, w tym 
utrzymanie biblioteki, orkiestry? 
 -Jest to kwota oscylująca pomiędzy 
2.5 – 3 mln, czyli ok. 4% budżetu 
gminy i muszę podkreślić, że jest to 
odsetek wyższy od średniej w Pol-
sce. Ale też uważam, że poziom, jaki 
reprezentują instytucje, takie jak bi-
blioteka, NOK, czy wreszcie nasza 
Orkiestra OSP Nadarzyn jest wyższy 
od średniej krajowej. Konsekwentne 
działania poparte stabilnym finanso-
waniem i kompetencjami przynoszą 
efekty, z czego się bardzo cieszę.

- A czego brakuje nadarzyńskiej 
kulturze według pana? 
- Moim zdaniem brakuje szero-
ko zakrojonej edukacji muzycznej  

w szkołach, dlatego planuję w ramach 
Stowarzyszenia Mazovia sfinansować 
cykl spotkań z muzyką dla uczniów 
naszych gminnych szkół. Chcę wy-

Czerwiec 2002 roku - uroczyste otwarcie i poświęcenie budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury - od lewej 
ks. Grzegorz Krysztofik - ówczesny proboszcz nadarzyńskiej parafii oraz Janusz Grzyb Wójt Gminy 

Czerwiec 2009 roku - dziesięciolecie działalności NOK. Życzenia i gratulacje Dyrektor NOK Kamili Michalskiej  

składają (od lewej) Piotr Kozłowski ówczesny Przewodniczący Rady Gminy Nadarzyn i Janusz Grzyb Wójt Gminy 
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Kamila Michalska Dyrektor NOK

kupić ok.1000 wejściówek na audycje 
muzyczne, które cyklicznie odbywać 
się będą w roku szkolnym 2014/2015 
w Mateczniku Mazowsze, wiadomo  - 
czym skorupka za młodu… 

- A mnie się marzą cykliczne 
imprezy w okresie wakacyjnym  
w parku w Młochowie. 
- To bardzo dobry pomysł, trzeba 
tylko poczekać na wykończenie bu-
dynku i tarasu, gdzie odbywają się  
„Fatimy”, bo to jest najlepsze miejsce 
na kameralne imprezy w parku. Nato-
miast w pałacu i oranżerii przewidzia-
ny jest ośrodek szkoleniowo – wypo-
czynkowy z zapleczem hotelowym 
i kawiarnią, tylko że remont pałacu 
to koszt rzędu 8 - 10 mln. złotych!!! 
Mamy zrobioną koncepcję i projekt 
budowlany – teraz kwestia ustaleń  
z konserwatorem, który zobowiązał 
nas do trzech bardzo kosztownych 
ekspertyz, dotyczących palety barw, 
mykologii i hydrologii (jedna od 40 
do 60 tys. zł), poza tym musimy zna-
leźć odpowiedni fundusz pomocowy, 
bo w oparciu o środki własne gminy 
rewitalizacja pałacu jest niemożliwa. 
Mamy inne priorytety – kanalizacja, 

wodociągi i budowa szkoły w Ruścu.

- Panie Wójcie niedługo, 7 września 
odbędą się kolejne gminne dożynki, 
co by pan powiedział osobom, które 
kwestionują ich potrzebę? 
- Jestem z wykształcenia rolnikiem, pra-
ca na roli jest pracą bardzo ciężką i tak 
jak górnicy mają barbórkę, nauczyciele 
dzień nauczyciela, tak rolnicy mają swo-
je święto w postaci dożynek.

- Ale czy Gmina Nadarzyn jest jesz-
cze gminą rolniczą ?
- Jakby na to nie patrzeć nie zatracili-
śmy jeszcze charakteru rolniczego – 
Młochów, część Wolicy, Wola Krako-
wiańska, Parole – w tych wsiach wciąż 
są producenci rolni, którzy pracują na 
gospodarstwie i z tego żyją. Rolnik po 
lecie, po zbiorach dziękuje Bogu za 
plony. Chcemy kultywować tę ludową 
tradycję zwłaszcza, że ślady produkcji 
rolniczej na naszym terenie – nad rze-
ką Utratą - sięgają jeszcze czasów przed 
Chrystusem.

- W jaki sposób pan, panie Wójcie 
uczestniczy w kulturze?
- Mam wszechstronne zainteresowania 
- działam w trzech kołach łowieckich, 

    1 sierpnia 2014 roku mija 70 roczni-
ca wybuchu Powstania Warszawskiego.  
Z tej okazji od 14 lipca w korytarzu 
NOK można było oglądać, wypoży-
czoną z Muzeum Niepodległości, wy-
stawę „Kobiety w Powstaniu Warszaw-
skim”. O wystawie na str. 18 WN. 

Podczas  warsztatów „Lato  
w NOK” organizowanych przez 
Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
uczestnicy odbyli wycieczkę do Wy-
twórni Filmów Dokumentalnych  
i Fabularnych w Warszawie. Mieli 
okazję być na planie filmu „Miasto 
44” w reżyserii Jana Komasy (Sala 
Samobójców). Poznali wiele fascy-
nujących zagadnień związanych z 
filmem i jego realizacją, która trwała 
63 dni, tyle ile trwało powstanie, jaki  
i z samym tematem filmu, czyli Po-
wstaniem Warszawskim. 

Dzieci mogły poczuć się jak twór-
cy filmu i znaleźć w miejscach na co 

uwielbiam łowić ryby, uwielbiam dobrą 
książkę i dobre filmy, staram się 2 razy 
w miesiącu być w kinie. Bardzo lubię 
nasze lokalne „specjały” – czyli kon-
certy orkiestry i przedstawienia NOK! 
Teatru – aktorzy – mieszkańcy gminy 
są naprawdę świetni! Bywam także na 
wszystkich imprezach plenerowych, bo 
to dobra okazja do spotkań z mieszkań-
cami. 
- Czego życzyłby pan NOKowi  
z okazji jubileuszu
- Użyję metafory rolniczej: to ziarno, 
które posiano 15 lat temu przynosi plony. 
Zawsze należy życzyć jak najwięcej 
sukcesów, najmniej zmartwień, dużo 
pomysłów. Żeby publiczność była  
w komplecie – nie było pustych miejsc, 
Dyrekcji wytrwałości i zadowalającej 
dotacji na wszystkie plany i innowacje.  
Służcie ludziom – Wasza praca jest 
oczywiście niewymierna, ale głód duszy 
trzeba zaspokoić. Życzę Wam żeby 
jak najwięcej ludzi chciało ten głód 
zaspokajać w NOK. 

- Bardzo dziękuję za rozmowę.

NOK - 70. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Fot. arch. NOK

dzień dostępnych tylko dla członków 
ekipy filmowej (fot. poniżej). Przedzie-
rały się przez kanał, specjalnie stwo-
rzony na potrzeby filmu. 

Osoby chętne mogły założyć po-
wstańcze stroje oraz nabyć „krwawą 
ranę” wykonaną przez profesjonalną 

charakteryzatorkę. 
  To był wartościowo i ciekawie spę-
dzony czas.
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UWAGA
Nabór do zespołu muzycznego 

NOK Pęd Band
 Poszukujemy dziewczyny i dwóch 
chłopców w wieku 12 – 17 lat od-
ważnych, lubiących śpiewać, z po-
czuciem rytmu i słuchem muzycz-
nym,. Mile widziana umiejętność 
grania na jakimś instrumencie, 
ale nie jest to warunek konieczny. 
Przesłuchania odbędą się w dniach 
25, 26, 27 i 28 sierpnia o godz. 11.00 
w NOK. 

Marek Rejnowicz 
- Instruktor prowadzący 

Rubrykę kultura redaguje Kamila Michalska Dyrektor NOK

Nadarzyński Ośrodek Kultury, Rada Sołecka Wolicy
oraz Sołtys Stanisław Żukowska zapraszają na

„POŻEGNANIE LATA” Wolica 2014
30 sierpnia, w godz. 16.30 – 23.30 

(boisko przy ul. Przedszkolnej w Wolicy)

 W programie:
16.30 – „NOK Talent Show” – frag. programu w wykonaniu:
Zofii Olszewskiej, Teresy Pajerczak i Teodozji Piotrkowicz.
17.00 – Zawody „Strongman” o puchar Wójta Gminy Nadarzyn
19.30 – BOYS – koncert zespołu
21.00 – dyskoteka.

Ponadto:  od 15.30 dmuchańce, gry, zabawy i konkursy dla dzieci, malowanie bu-
ziek, zawody strzeleckie, turniej tenisa stołowego o puchar Sołtysa Wolicy, grillowa-
nie. UWAGA – nie będzie możliwości zaparkowania samochodu na terenie boiska.

To wydarzyło się w naszych 
świetlicach...

Wakacje w Urzucie
    Od 14 do 25 lipca w świetlicy Urzu-
cie odbywały się warsztaty dla dzie-
ci pod nazwą „Kreatywne wakacje”. 
Prowadziła je instruktorka NOK pani 
Ania Balsam. Podczas zajęć uczestnicy 
mieli możliwość rozwijania umiejęt-
ności plastycznych - uczyli się techniki 
filcowania na mokro, tworzyli zwie-
rzęta z suchego filcu, poznali nowe 
zastosowanie folii aluminiowej i rolek 
po papierze toaletowym, z których po-
wstawały wazony i piękne kwiaty (fot.  
z zajęć na okładce WN).  Ponadto dzieci 
rysowały, wyklejały, malowały, samo-
dzielnie wykonywały biżuterię z kora-
lików i tworzyły figurki z masy solnej.  
  Wszystkim zajęciom towarzyszyły 
gry i zabawy na świeżym powietrzu. 
Były także słodkie nagrody w postaci 
cukierków i lodów. Na zakończenie, 
26 lipca, dla uczestników warsztatów  
i mieszkańców Urzutu zorganizowali-
śmy „Wakacyjny Piknik Rodzinny - re-
lacja w następnym numerze WN.

 Agnieszka Sokołowska
Instruktor świetlicy NOK w Urzucie

Relacje filmowe z Powitania lata w Młocho-
wie; ITVNadarzyn Serdeczne podziękowania 

dla Wszystkich, którzy włączyli się w organizację Pikniku Rodzinnego w Parolach w dniu 15 czerwca 
2014 r. w tym dla: Muzeum Techniki Wojskowej i Cywilnej, GRH Parasol, Orkiestry Dętej Prusz-
kowianka, Państwa Streflik za użyczenie prądu, Pani Moniki Kołakowskiej za pożyczenie stołów i 
ławek, Pana Tomaszewskiego za pożyczenie namiotu, Państwa Młoźniak za jabłka, Kuby Frączakow, 
który sobie na to zasłużył, operatora grilla Pana Artura Kapczyńskiego, zaproszonych gości, mieszkań-
ców, którzy pomagali podczas przygotowań. Dziękuję również mojemu mężowi Sławkowi, Mariuszowi 
Rowińskiemu, Tomaszowi Leśniewskiemu, Kamilowi Staluszka za pomoc przy zabawie z detektorami 
metali oraz mojej córce Magdzie. Jednocześnie gratuluje Paniom z  Koła Gospodyń Wiejskich statuetki 
„Świadectwo z czerwonym paskiem”, które odebrały w dniu 14 czerwca z rąk Pani Dyrektor NOK. 

                                                                                       Monika Majewska Instruktor świetlicy w Parolach
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Rubrykę redaguje 
Ewa Marjańska Dyrektor Biblioteki 

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 

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

B A N C A -
R Z E W -
SKA W.: 
„Powrót do 
Nałęczowa”
Annie wy-
daje się, że 
wszystko w 
życiu ma już 
zaplanowa-
ne. Wyko-
nuje wolny 
zawód, któ-

ry daje jej dużo satysfakcji, ma partne-
ra, z którym tworzy bezpieczny i wy-
godny dla obu stron związek na odle-
głość. Jednak nie czuje się szczęśliwa. 
Nie potrafi odnaleźć się we współ-
czesnym świecie. Zawsze była mocno 
związana z babką, ciotkami i rodzi-
cami. Niestety wszyscy już nie żyją. 
Annie pozostały jedynie stare zdjęcia, 
pamiątki, wspomnienia i mieszkanie, 
w którym kryją się duchy przeszłości. 
Jednak pewnego dnia Anna otrzy-
muje niezwykłą szansę. Trafia do ro-
dzinnego Nałęczowa, a konkretnie 
do 1932 roku. Wkrótce dowie się, 
że podróżowanie w czasie jest eks-
tremalnie niebezpieczne...dla serca. 
Romantyczna i urzekająca opowieść 
o sile rodzinnych więzi, magii miło-
ści, poszukiwaniu szczęścia i swojego 
miejsca na ziemi.

KING S.: 
„Pan Mer-
cedes”
 Debiut Ste-
phena Kinga 
w gatunku 
kryminału de-
tektywistycz-
nego hard-
boiled. Tuż 
przed świtem,  
w spokojnym 

miasteczku, setki zdesperowanych, 
bezrobotnych ludzi stoi w kolejce na 
targi pracy. Nagle, bez ostrzeżenia, sa-

motny kierowca w kradzionym Mer-
cedesie wpada w tłum. Zabija osiem 
osób, rani piętnaście. Ucieka z miejsca 
wypadku. Brady, nazywający sam sie-
bie „sprafcą”, pokochał dotyk śmierci 
pod kołami Mercedesa i chce poczuć 
go ponownie. Kolejna misja Brady’e-
go, jeśli się powiedzie, zabije tysiące 
osób. Tylko emerytowany detektyw 
Bill Hodges wraz z dwójką sprzymie-
rzeńców może zatrzymać mordercę, 
zanim ten uderzy ponownie. Kto kry-
je się pod pseudonimem Pan Merce-
des i jak go odnaleźć? 

  
 

Północna 
Polska to kra-
ina wód, lasów 
i złocistych 
plaż. Wybrze-
że Bałtyku  
i pas pojezie-
rzy należą do 
urlopowych celów numer jeden na tu-
rystycznej mapie naszego kraju. Wy-
poczynek nad wodą to jedna z ulubio-
nych form spędzania wolnego czasu. 
Aktywny wypoczynek da się połączyć 
ze zwiedzaniem. Spacery, przejażdżki 
na rowerze, spływy kajakowe i żeglo-
wanie to wspaniałe sposoby na spę-
dzenie wolnego czasu i poznawanie 
regionu, który wybraliśmy na urlop. 

Niniejszy przewodnik pozwoli czy-
telnikom nie tylko wybrać miejsce na 
wakacje, ale też oprowadzi po nim  
i wskaże miejsca w okolicy, które war-
to przy okazji odwiedzić. 

 
    Autobiograficzna powieść, w której 
rzeczywistość przeraża bardziej niż 
najmroczniejsze skandynawskie kry-
minały. Literackie przedsięwzięcie na 
skalę porównywalną do cyklu Marcela 

Prousta „W poszukiwaniu straconego 
czasu”. Książka wielka w niejednym 
znaczeniu tego słowa. Po publikacji 
pierwszego tomu Mojej walki świat 
czytelniczy wstrzymał oddech… Au-
tobiograficzna książka — opisująca 
intymne życie rodzinne i najbliższych 
— wzbudziła tak ogromne zaintere-
sowanie i wywołała taki skandal, że 
wiele norweskich firm wywieszało 
oficjalne tablice zakazujące rozma-
wiania na temat tej powieści w pracy. 

Ta opowieść — pełna dociekliwych 
obserwacji i oryginalnych przemyśleń 
— przedstawia życie w świecie, któ-
ry wydaje się kompletny, skończony, 
zamknięty. Ukazuje codzienność, fa-
scynacje, ból, miłość, przyjaźń. Doty-
ka tego, co dobre, wrażliwe i przykre.  
W tajemniczy sposób buduje prze-
strzeń, w której można się zanu-
rzyć. W przygotowaniu tomy 2 i 3.

DUENAS 
M.: „Olvido 
znaczy za-
pomnienie”
 Kolejna po-
wieść autorki 
bestsellero-
wej Krawcowej 
z Madrytu. 
Blanca Pe-
rea, dok-
tor filologii  
u szczytu 
zawodowej kariery, dowiaduje się, że 
mąż zostawił ją dla młodszej kobiety 
i będzie miał z nią dziecko. Rozżalona 
i załamana postanawia wyjechać, jak 
najdalej od domu i życiowych pro-
blemów. Dostaje grant na niewielkim 
uniwersytecie w Kalifornii, gdzie ma 
zbadać archiwum tragicznie zmar-
łego hiszpańskiego profesora. Czy 
będzie miała odwagę, by skorzystać 
z kolejnej szansy, jaką da jej życie? 
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GLKS Nadarzyn 
numerem 1 w Polsce!

S P O R T

Tenis stołowy - nowe twarze w Nadarzynie

Dariusz Zwoliński 
- Prezes GLKS Nadarzyn 

   W sekcji GLKS Nadarzyn pojawią 
sie w sezonie 2014/2015 nowe twa-
rze i...ich właściciele. Zespół ekstra-
klasy wzmocnią w tym roku: Paulina 
Krzysiek, aktualna wicemistrzyni Polski 
Juniorek, która od początku tego roku 
jest na miejscu w Nadarzynie i z nami 
trenuje. Drugą zawodniczką jest 19. 
letnia zawodniczka ze Słowacji - Eva 
Jurkova, która w tym sezonie broniła 

    Siatkarki GLKS Nadarzyn zakoń-
czyły pierwszy obóz - dochodzenio-
wy – zorganizowany na własnych 
obiektach  w dniach  8 - 14 lipca 2014. 
Oprócz dwóch treningów dziennie, 
zajęć na siłowni i w terenie udało 
nam się również wyjechać na termy 
do Mszczonowa, gdzie zorganizowa-
liśmy trening na trzech boiskach do 
siatkówki plażowej. 
Od 21 lipca możemy przepro-
wadzać treningi  na „piasku” w 
Nadarzynie i pierwsi chętni juz 
mogą grać na „nadarzyńskiej pla-
ży” Bowiem na zlecenie Urzędu 
Gminy Nadarzyn powstały dwa 
boiska do siatkówki plażowej przy 
stadionie GOS znajdującym się 
przy ulicy Żółwińskiej. 

Wracając do siatkarek. W pierwszym 
obozie systematycznie wzięło udział 
około 36 dziewcząt co jest bardzo 
dobrą frekwencją. W środę16 lipca 
ponad 60 osobowa grupa  siatkarek 
i tenisistów stołowych wyjechała na 
15. dniowe zgrupowanie do Kotliny 
Kłodzkiej (Nowa Ruda). 

   
Zespół Kadry Mazowsza w składzie 
z BARBARĄ ZAKOŚCIELNĄ za-
wodniczką naszej sekcji piłki siatko-
wej wygrał Ogólnopolską Olimpiadę 
Młodzieży!!!  Serdecznie gratulujemy, 
tym bardziej, że popularna”Wiewió-
ra” w kadrze grała ,aż na trzech róż-
nych pozycjach : środku, przyjęciu i 
ataku. Finał imprezy rozegrano w 
Hali Ludowej we Wrocławiu, gdzie za 
kilka miesięcy będą rywalizowali pa-
nowie w siatkarskim Mundialu. 
Wyniki Mazowsza:
grupa: Mazowieckie - Łódzkie 3:0
Mazowieckie - Małopolskie 3:1
Mazowieckie - Pomorskie 1:3.
Półfinał Mazowieckie - Śląskie 3:1.
Finał: Mazowieckie - Pomorskie 3:1

Polski Związek tenisa Stołowego 
ogłosił podsumowanie w rywali-
zacji klubowej sezonu 2013/2014.  
W najbardziej prestiżowej kategorii: 
„współzawodnictwo  sportowe dzie-
ci i młodzieży  Ministerstwa Sportu  
i Turystyki. „zwyciężył po raz  
7. z rzędu GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn z dorobkiem 171,5 punk-
tów. Drugie miejsce zajął  KTS 
Energia - Manekin Toruń, któ-
ry zgromadził 117.5 punktów. 
We współzawodnictwie MSiT 
punkty otrzymuje się za wyniki  
w Mistrzostwach Polski w kat. mło-
dzik, kadet, junior i młodzieżowiec  
i dlatego o wyniku decyduje jakość,  
a nie koniecznie masowość szkolenia.

W Punktacji PZTS GLKS 
Nadarzyn zajął 4 miejsce (w ubie-
głym sezonie 2 lokata). Nasz klub 
zgromadził 9990 punktów, a pierwszy  
w tej kategorii MRKS Gdańsk 11101.  

  W liczbie wykupionych licencji spor-
towych Nadarzyn był dopiero na 10 
miejscu (50 licencji). Wygrał Toruń 
(81 licencji). Polski Związek Tenisa 
Stołowego zweryfikował w ten spo-
sób pracę ponad 800 sekcji w Polsce.

 SEKCJA PIŁKI SIATKOWEJ 
GLKS NADARZYN

Dariusz Zwoliński 
- Prezes GLKS Nadarzyn 

barw STK Lokomotiv Kosice. Zespoły 
pierwszoligowe wzmocnią: 18 - let-
ni Kamil Kurowski (Pogoń Siedlce) 
oraz 16 - letnia  Anna Wereszczaka 
(MUKS Nadwiślanin Płock) - fot. poni-
żej.  Wszystkim graczom, życzymy suk-
cesów i zdrowia oraz zadowolenia z gry 
w GLKS Wanzl Scania Nadarzyn.                    

Dariusz Zwoliński 
- Prezes GLKS Nadarzyn 

Relacja z obozu: ITVNadarzyn 

Fot. arch. GLKS Nadarzyn 
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,,ORLIK 2012” Rusiec 
- harmonogram pracy
  Kompleks boisk sportowych 
,,ORLIK 2012’’ w Ruścu (przy ul. 
Górnej) w sierpniu br. czynny bę-
dzie: ogólnodostępny dla wszyst-
kich - wtorki/środy/czwartki/
piątki - w godz. 15.00 - 21.00. 
Grupy zorganizowane - piłka nożna 
- wt./śr./czw./pt. - w godz. 17.30 - 
21.30, 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 nu-
merem tel. 692 767 250.

Zbigniew Siwiec - Animator Sportu

„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 uprzedniej 
rezerwacji telefonicznej: 514 259 869.

Marcin Mlekicki - Animator Sportu

Działalność 
LOK

 
  Krótkie podsumowa-

nie pracy Zarządu Gminnego LOK 
w Nadarzynie przedstawiłem w li-
stopadzie 2013 roku. Uzyskałem 
wtedy informacje na temat przy-
sługującego nam budżetu na rok 
2014. Na ich podstawie został opra-
cowany plan zamierzeń na bieżący 
rok. Został także złożony wniosek  
Jolanty Ludwiniak o zwolnienie jej 
z pełnienia funkcji sekretarza ZG 
LOK z racji nowych obowiązków. 
Od stycznia 2014 roku sekretarzem 
została Marzena Latoszek. 
  Co do realizacji planu informuję, iż 
do maja bieżącego roku zostały  prze-
prowadzone wszystkie zaplanowane 
imprezy, a protokoły z nich zostały 
przekazane do Gminnego Ośrodka 
Sportu.
  W styczniu i lutym przeprowadzono 
szkolenia BHP i zawody dla uczniów  
o puchar dyrektorów szkół. Ku 
naszemu zadowoleniu we wszyst-
kich szkołach podstawowych, gim-
nazjum i GODM „Tęcza” dzię-
ki pomocy opiekunów szkolnych 
kół LOK, dyrekcji tych placówek 
i majorowi Ireneuszowi Pisarskiemu 
wszystkie zawody udało przeprowa-
dzić się szybko i sprawnie.
 W następnych miesiącach były pro-
wadzone imprezy gminne na terenie 
stadionu GOS i sali sportowej przy 
Szkole Podstawowej w Młochowie, 
a dla dorosłych także na stadio-
nie przy gimnazjum w Nadarzynie. 
O szczegółowych wynikach ma-
jor Ireneusz Pisarski informował  
na bieżąco w komunikatach interne-
towych (na stronie www.lok.nadarzyn.pl). 
Odbyły się m.in. zawody o Puchar 
Przewodniczącej Rady Gminy 
Nadarzyn, Dyrektora GOS. 
Realizacja zawodów strzeleckich dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz 
praca w kołach LOK była możliwa 
dzięki pomocy i współpracy ze strony 
władz naszej gminy na czele z Wójtem 
Januszem Grzybem, Przewodniczącą 
Rady Gminy Danutą Wacławiak, 
Dyrektorem Gminnego Ośrodka 
Sportu Dariuszem Maranowskim jak 
również dzięki pracownikom stadio-
nu, a w szczególności Grzegorzowi 
Padamczykowi.

LOK  w  KOSTOWCU
    W dniu 2 maja 2014 roku od-
były się także zawody strzeleckie  
z karabinku pneumatycznego Rodziny 
Oazowej o puchar  ks.  Proboszcza 
parafii w Kostowcu. Młodzież z 
„Oazy” parafialnej wraz z rodzicami 
po wyznaczeniu bezpiecznego miej-
sca została podzielona na dwie grupy. 
Ks. Proboszcz Krzysztof  Woźniak, 
o którego Puchar toczyła się walka 
przygotował grill i inne smakołyki. Po 
zakończonych zawodach i wykonaniu 
zleconych zadań nastąpiło podsumo-
wanie wyników:
I m. - Krzysztof  Błaszkiewicz z 45 pkt 
; II m. - Klaudia Dziewulska z 44 pkt.; 
III m. - Marzena Latoszek z 41 pkt.
  Po wieczornej Mszy świętej i nabo-
żeństwie majowym Ks. Proboszcz 
wręczył puchar i dyplomy. Następna 
część spotkania to było wspólne gril-
lowanie w pięknej altanie. 

LOK  w Młochowie
  Druga podobna impreza, odby-
ła się tym razem w Młochowie 15 
maja 2014 roku  to „Piknik Rodzinny 
Tęcza”, w ramach ktorego odby-
ły się zawody strzeleckie o puchar 
Dyrektor GODM „Tęcza” Krystyny 
Masłowskiej. Początek i otwar-
cie nastąpiło w siedzibie „Tęczy”  
w Młochowie, następnie podział na 
dwie grupy, zawody strzeleckie i po-
konywanie terenu zalesionego w ma-
sce PGZ na boisku szkolnym.  Druga 
grupa w tym czasie wyruszyła w te-
ren na wykonanie powierzonych za-
dań. W siedzibie GODM „Tęcza” w 
Młochowie po ogłoszeniu wyników,  
wręczone zostały puchary i dyplomy. 
Po oficjalnej części przygotowano 
poczęstunek dla dzieci.  
  Natomiast 7 maja 2014 roku z ini-
cjatywy GODM „Tęcza” zostało 
przywrócone do działalności wiej-
skie koło LOK w Młochowie, za-
łożone niegdyś przez Wójta Gminy 
Nadarzyn Janusza Grzyba Obecnie 
prezesem jest Agata Sierputowska. Tego 
dnia odbyły się zawody. Grupa ta wzięła 
udział także w zmaganiach strzeleckich 
15 maja 2014 r. 
Punktacja zawodów z 7 maja 
JUNIORZY: I m. - Dariusz Boschke   
44 pkt; II m.- Dawid Kłapkowski 43 
pkt.; III m. - Julia Boschke 38 pkt.
DOROŚLI: I m. - Jan Kucharski 41 pkt.; 
II m. - Joanna Skrzydlewska 39 pkt.;  
III m. - Agata Sierputowska 37 pkt.

Franciszek Antonik
Prezes ZG LOK w Nadarzynie 

Gminny Ośrodek Sportu 
zaprasza

do korzystania z nowych boisk 
do plażowej piłki siatkowej, 

które powstały 
przy stadionie GOS 

(ul. Żółwińska w Nadarzynie).
Zainteresowanych prosimy  

o kontakt: 22 739 71 70

LOK zaprasza 
młodzież i dorosłych 
na zawody strzeleckie 

w  ramach obchodów 70. rocznicy 
Powstania Warszawskiego 

oraz 94. Bitwy Warszawskiej 
Zawody odbędą się 

w dniu 28 sierpnia 2014 r. 
w młochowskim parku. 

Start o godz. 16.30.
Szczegóły już wkrótce na www.nadarzyn.pl
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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 Łęcka. 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) - od września:
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. W wakacje: 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

      W dniach 29.06 - 11.07.2014 r. 
chłopcy z pierwszych i drugich klas 
Gimnazjum w Nadarzynie uczest-
niczyli  w obozie sportowym piłki 
siatkowej w Centralnym Ośrodku 
Szkolenia LZS w Mielnie, pod hasłem 
„Wakacje na sportowo i bezpiecznie”. 
Zgrupowanie było możliwe dzięki zaan-
gażowaniu Prezesa Klubu LKS Orzeł 
Nadarzyn Zbigniewa Siwca, uzyskanemu 
dofinansowaniu głównie z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki oraz dzięki Wójtowi 
Gminy Nadarzyn Januszowi Grzybowi - 
bardzo dziękujemy. 
      Chłopcy mimo niewielkich umie-
jętności gry w siatkówkę, dzielnie 
realizowali zamierzone cele zgrupo-
wania. Odbywające się codziennie 
dwugodzinne zajęcia w hali oraz po-
ranny rozruch biegowy, wieczorne 
turnieje dwójek, zabawy biegowe, 
ćwiczenia siłowo - skocznościowe, 
z pewnością znacznie podniosły 
sprawność fizyczną i umiejętności gry 
ćwiczących. Dodatkową atrakcją tur-
nusu było m.in. plażowanie i kąpiele  
w morzu, rejs po jeziorze Jamno, park 
linowy, czy też  pożegnalny grill oraz 

SIATKARZE TRENOWALI W MIELNIE
podarunki kamizelek odblaskowych 
z gadżetami od kierownictwa COS 
LZS w Mielnie.
 W obozie uczestniczyli: Adam Maciak, 
Tomasz Maciak, Patryk Mazur, Nicolas 
Senderowski, Wiktor Seta, Arkadiusz 
Żukowski, Albert Oleksiewicz, 
Radosław Sieczka, Jan Kunicki, Szymon 

Zakrzewski, Paweł Rios Turek, Piotr 
Zakrzewski, Kacper Kryszczuk.  
      Korzystając z okazji chciałbym za-
chęcić chłopców ze szkół podstawowych 
do rozpoczęcia treningów siatkówki oraz 
wszystkich chętnych do wspierania dzia-
łalności naszej sekcji.

  Piotr Beńko
 Instruktor piłki siatkowej LKS „Orzeł” Nadarzyn 

Fot. arch. LKS „Orzeł” Nadarzyn 
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Koncert Ani Rusowicz

NOK w obiektywie...

KREATYWNE WAKACJE
- świetlica NOK w Urzucie

Powitanie lata w młochowskim parku
- 28 czerwca 2014 r.

Danuta Woźniak gościnnie 
z zespołem NOK Pęd Band

Generation’s Code (NOK)


