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Wiadomości Nadarzyńskie

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

Inwestycje Gminy 
  W Gminie Nadarzyn wbrew 

ogólnopolskiemu trendowi za-
mykania placówek oświatowych 
władze samorządowe dbają 
o utrzymanie, rozbudowę  
i modernizację istniejących szkół 
oraz przedszkoli.

Gmina Nadarzyn jest jedną  
z nielicznych gmin na terenie Ma-
zowsza, w której zamiast likwidacji 
powstają nowe placówki oświatowe  
i jednostki budżetowe. Podczas XLIX 
Sesji Rady Gminy Nadarzyn w dniu 
29 października br., podjęto uchwałę 
dotyczącą utworzenia Gminnego 
Żłobka Nr 1 “Zaczarowany Ogród” 
w Ruścu (w budynku po szkole pod-
stawowej przy ul. Szkolnej) i nadania 
statutu oraz uchwałę dotyczącą opłat 
w żłobku. 
   Żłobek będzie prowadził działalność 
opiekuńczą, wychowawczą  
i edukacyjną, wspomagającą wyrów-
nanie szans rozwojowych dzieci  
w wieku od 1 roku życia do 3 lat oraz 
wspomagającą indywidualny rozwój 
każdego dziecka.
  Zgodnie z planem w październiku 
rozpoczął się remont budynku,  
w którym funkcjonować będzie 
ta placówka (fot. remontu jednej  
z sal - powyżej). Firma, która wygrała 
przetarg prowadzi prace remontowe  
i adaptacyjne według zawartej umowy. 
W pierwszym etapie zrealizowana 

zostanie adaptacja pomieszczeń na 
zaplecze kuchenne oraz pomieszczeń 
na oddziały żłobkowe i administra-
cyjno - usługowe. 
   Na grudzień br. zaplanowano 
rekrutację, zaś w styczniu 2015 roku 
planowane jest otwarcie dwóch 
oddziałów żłobka (tj. grupa dzieci od 
1 roku do 2 lat oraz grupa starsza 2,5 -
3 lata).

 

Budowa kompleksu 
oświatowego w Ruścu
 Po zakończeniu I etapu budowy 
i po oddaniu do użytkowania 
Szkoły Podstawowej wraz z częścią 
administracyjną, salą gimnastyczną 
oraz aulą widowiskową trwają prace 
związane z powstaniem części gim-
nazjalnej z pełnowymiarową halą 
widowiskowo - sportową.  

Świetlica w Rozalinie
 

   Trwają prace odbiorowe związane  
z nadbudową i rozbudową budynku 
świetlicy gminnej na działce o nr ew. 
149 i 148/4 w Rozalinie. Planowany 
termin zakończenia prac wraz z uzys-
kaniem pozwolenia na użytkowanie 
19.11.2014 r. Podniesiony został dach 
nad niższą częścią budynku - a uzys-
kane w ten sposób pomieszczenie 
będzie kolejnym do wykorzystania na 
zajęcia świetlicowe dla dzieci.  Ponad-
to w tej części obiektu dodano okna 
oraz sanitariaty. Wymienione zostały 
także drzwi.

Oświetlenie uliczne
 Zakończono budowę oświetlenia 
ulicy Cygańskiej w Wolicy,  
a w najbliższych dniach zaświecą się  
również lampy przy ulicy Spacerowej 
w Strzeniówce. 
W ostatnim czasie wykonane zostało 
oświetlenie przy ulicach: Akac-
jowej w Nadarzynie, Komorows-
ka w Strzeniówce, Myśliwskiej  
w Ruścu, Bukietowej w Walendowie, 
Pruszkowskiej w Strzeniówce. 
  W opracowaniu jest również do-
kumentacja projektowo - koszto-
rysowa budowy kolejnych odcinków 
oświetlenia ulicznego: ul. Słoneczna 
i ul. Modrzewiowa w Nadarzynie,   
ul. Promienista w Ruścu, ul. Tarniny  
w Starej Wsi oraz w  Krakowianach 
droga gminna nr 310340 W (nr dz. nr 
ew. 70).

Żłobek w Ruścu

Świetlica w Rozalinie
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Inne inwestycje
   Powstały kolejne chodniki przy  
ul. Błońskiej w Nadarzynie i ul. Brzo-
zowej w Walendowie. Trwa budowa 
chodnika wzdłuż ulicy Komorowskiej 
w Strzeniówce.
 Została podpisana umowa na 
przebudowę ulicy Magdalenki  
w Strzeniówce - termin realizacji tego 
zadania: 15.05.2015 r.
Trwają także roboty budowlane 
związane z wykonaniem dwóch garaży 
przy OSP w Młochowie - termin 
zakończenia prac 15 kwietnia 2015 r.
  Zakończono zagospodarowanie 
terenów gminnych w zakresie siłowni 
zewnętrznych - Nadarzyn, Młochów, 
Szamoty, Strzeniówka,  Rusiec,  Wola 
Krakowiańska, Kostowiec oraz za-
gospodarowanie terenów gminnych 
w zakresie małej architektury (plac 
zabaw i siłownia) w Starej Wsi.
 Twają prace związane  
z termomodernizacją budynku 
Szkoły Podstawowej w Kostowcu - 
termin realizacji do dnia 15.05.2015 r.
Ponadto kontynuowane jest bieżące 
dwukrotne mechaniczne profilowanie  
z zagęszczeniem dróg gruntowych 
na terenie gminy Nadarzyn oraz  
ulepszanie dróg gminnych tłuczniem 
betonowym. 

Kanalizacja, wodociągi
 

 Zakończono I etap związany  
z naprawą kanalizacji sanitarnej  
w Ruścu, został złożony wniosek do 
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru 
Budowlanego celem uzyskania poz-
wolenia na użytkowanie.
 Zakończono budowę kanalizacji 
sanitarnej w ul. Wiosennej i Liliowej 
(długość 682 mb) oraz ul. Fiołkowej 
i Malwy (długość 392,50 mb) w Na-
darzynie. Trwają prace związane  
z budową kolektora tłocznego 
Stara Wieś – Nadarzyn - termin 
zakończenia robót 27.12.2014 r. 
Zakończono budowę wodociągu  
w ul. Tęczowej w Wolicy. 
Ponadto w opracowaniu jest do-
kumentacja projektowa niezbędna 
do realizacji kolejnych inwestycji w 
tym: 
- dokumentacja projektowo - kosz-
torysowa budowy drogi w Kajeta-
nach działka nr ew. 94 – o długości  
250m±50m, 

- opracowanie dokumentacji projek-
towej nakładki w ul. Sowiej i Aksamit-
nej w Wolicy, 
- opracowanie dokumentacji pro-
jektowo - kosztorysowej budowy 
świetlicy w Parolach,
-  opracowanie dokumentacji projektowo 
- kosztorysowej kanalizacji ciśnieniowo 
- grawitacyjnej dla ul. Szyszkowej i ul. 
Żółwińskiej w Nadarzynie,
- opracowanie dokumentacji pro-
jektowo - kosztorysowej budowy II 
etapu kanalizacji sanitarnej w Wolicy, 
a także kanalizacji sanitarnej wraz  
z oczyszczalnią ścieków dla rejonu 
wsi Wola Krakowiańska i Krakowiany 
oraz II etapu kanalizacji sanitarnej dla 
Ruśca.

Referat Inwestycji 

Stawki podatków 
lokalnych na rok 2015
Wójt Gminy Nadarzyn informuje, iż 
stawki podatków lokalnych na rok 
2015 nie ulegną podwyższeniu.

Podatek od nieruchomości 
na 2015 r. - bez zmian

Obowiązuje Uchwała Rady Gminy 
Nadarzyn XXVII/288/2012 z 
dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek podatku 
od nieruchomości obowiązujących 
od 01.01.2013 r.

Podatek od środków 
transportowych na 2015 r. - bez zmian
Obowiązuje Uchwala Rady Gminy 
Nadarzyn XXVII/289/2012 z dnia 
28 listopada 2012 r. w sprawie 
określenia wysokości stawek po-
datku od środków transportowych 
obowiązujących od 01.01.2013 r.

Podatek rolny
Projekt uchwały na sesji dnia 
29.10.2014 r. został zatwierdzony 
przez Radę Gminy Nadarzyn. Stawka, 
która będzie podstawą do naliczania 
podatku rolnego w 2015 r. i została 
obniżona do kwoty 40,00 zł (bez zmian 
od 4 lat).

Podatek leśny
Średnia cena sprzedaży drewna 
ustalona w Komunikacie Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego na 
rok 2015 wynosi 188,85 za 1 m³.

Podatek leśny 
W 2015 r. na terenie Gminy Nadar-
zyn naliczany będzie: z 1 hektara 
lasu 188,85 za 1m³ drewna x 0,220 = 
41,5470.

Iwona Myśliwy
Kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej i Liliowej 
w Nadarzynie dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie pożyczki 

w kwocie 202.000,00 zł. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w Nadarzynie w ul. Fiołkowa i Malwy dofinansowana przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, w formie pożyczki w kwocie 100.000,00 zł.

Nowe lampy - ul. Spacerowa w Strzeniówce
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Fundusze zewnętrzne - możliwości pozyskania funduszy 
Rada Gminy Nadarzyn dnia 29 paź-

dziernika br. uchwaliła „Plan Rozwoju 
Lokalnego Gminy Nadarzyn na lata 2014 
- 2025”. W poprzednim nr WN pre-
zentowana była tabela z tego dokumentu, 
zawierająca wykaz działań planowanych 
do realizacji w ciągu najbliższych 10 lat  
z podziałem na sołectwa. 

Czy będziemy mogli 
pozyskiwać środki 

zewnętrzne na te zadania?
Tak, gmina będzie starała się po-

zyskać dofinansowanie zewnętrzne. 
Bazując na wiedzy, którą obecnie 
posiadamy planujemy, że Gmina 
Nadarzyn będzie mogła wnioskować 
o dofinansowania w zakresie:
- do 3 mln zł na budowę i modernizację 
dróg ze środków Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW), 
- do 2 mln zł na zaopatrzenie w wodę 
lub odprowadzanie/oczyszczanie ście-
ków komunalnych ze środków PROW,
- do 500 tys. zł na ochronę zabytków ze 
środków PROW,
- do 500 tys. zł na inwestycje w obiekty 
pełniące funkcje kulturalne oraz kształ-
towanie przestrzeni publicznej ze środ-
ków PROW, 
- do 2 mln zł na rozwój i modernizację 
infrastruktury technicznej ze środków 
Lokalnej Grupy Działania „Ziemia 
Chełmońskiego” (działania w ramach 
programu LEADER),
- do 400 tys. zł na projekty para-
solowe ze środków LGD „Ziemia 
Chełmońskiego”,
- do 500 tys. zł na zadania inne niż infra-
struktura techniczna ze środków LGD 
„Ziemia Chełmońskiego”,
- do 100 tys. zł na realizację „małych 
projektów” ze środków LGD „Ziemia 
Chełmońskiego”,
- do 55% pożyczki i 45% dofinanso-
wania do kosztów rozbudowy i moder-
nizacji oświetlenia ulicznego ze środ-
ków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (dzia-
łania w ramach programu SOWA) – 
całość inwestycji ok. 4 mln,
- od 3 do 7 mln zł na budowę ścieżek 
rowerowych ze środków Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego (działania w ramach 
programu Zintegrowane Inwestycje 
Terytorialne),

- do 50% kosztów na rozbudowę „Orlika” 
ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 
– całość inwestycji ok. 400 tys.
- do 80% kosztów rewitalizacji zespołu 
pałacowego w Młochowie ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowania 
EOG – całość inwestycji ok. 6 mln.

Powyższa lista wskazuje potencjalne 
możliwości pozyskiwania środków, ale nie 
jest pełna, bo na chwilę obecną nieznane 
są nam jeszcze wszystkie decyzje, konkursy 
i nabory w tym zakresie. 

Pozyskanie środków zewnętrznych 
na ważne dla naszej społeczności przed-
sięwzięcia zależy od kilku czynników. Po 
pierwsze zadania takie muszą zostać wpi-
sane do budżetu, czyli zależy to od moż-
liwości budżetowych w kolejnych latach. 
Po drugie uzależnione jest od konkretnych 

programów, które zostaną zatwierdzone 
przez Rząd Polski i Komisję Europejską, 
decyzji poszczególnych ministerstw czy 
samorządu WM, jakie programy zostaną 
uruchomione. Po trzecie złożenie – nawet 
najlepiej umotywowanego wniosku nie 
gwarantuje otrzymania dofinansowania, 
bo dodatkowo oceniane są w naborach 
różne czynniki jak zamożność gminy, sto-
pień bezrobocia, stopień skanalizowania  
i zwodociągowania, posiadanie lub nie np. 
hal sportowych czy boisk wielofunkcyj-
nych itd. 

Trzeba pamiętać, że w konkursach naj-
częściej preferowane są gminy biedne, ze 
słabą infrastrukturą techniczną. 

Katarzyna Dombska
- Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Gmina Nadarzyn pozyskała 
kolejne fundusze zewnętrzne: 

497.524,81 zł  to kwota dofiansowania 

ze środków unijnych na projekt: 

„Modernizacja zabytkowego budynku 

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury” z Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2007 – 2013, Działanie 6.1 kultura 
Cele szczegółowe projektu obejmują:
1. Konserwacja zabytkowego obiektu kultury, będącego siedzibą 
    Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej;
2. Zakup wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej;
3. Utworzenie miejsc pracy kulturze;
4. Wprowadzenie nowych ofert programowych w zakresie kultury. 
    Ponadto do celów – oddziaływań projektu należą:
    • wzrost atrakcyjności Gminy Nadarzyn, rozwój turystyki kulturowej. 
    • wzrost atrakcyjności i dostępność oferty kulturalnej Gminy Nadarzyn. 
    • wzrost jakości życia mieszkańców dzięki zwiększonemu dostępowi  
      do bardziej   interesującej oferty programowej gminy Nadarzyn. 
    • wzrost więzi kulturowych i wzmocnienie poczucia identyfikacji z obszarem 
      rdzennego zamieszkania dzięki uczestnictwu większej ilości mieszkańców 
      w zajęciach pielęgnujących i rozwijających regionalne tradycje. 
   • wzrost uczestnictwa społeczności regionalnych w życiu kulturalnym regionu,
     a dzięki temu ochrona, zachowanie, tożsamości i różnorodności kulturowej.
   • po realizacji projektu, obiekt kultury poddany konserwacji będzie ponadto 
     bardziej dostępny dla osób niepełnosprawnych. 
   • aktywizacja społeczno-gospodarcza obszaru.

Katarzyna Dombska - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
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Nadarzyn na przestrzeni wieków
- Historia Nadarzyna 

od średniowiecza po czasy współczesne
,,Świadomość własnej 
przeszłości pomaga 

nam włączyć się w długi 
szereg pokoleń,

by przekazać następnym 
wspólne dobro - Ojczyznę” 

św. Jan Paweł II

Jest to motto, które umieszczone 
zostało na wstępie opracowania hi-
storycznego, powstałego z okazji ob-
chodzonego w 2013 roku jubileuszu 
560-lecia nadania praw miejskich 
Nadarzynowi. 

Opracowanie stworzone zostało na 
podstawie dostępnych źródeł histo-
rycznych, przekazów oraz informacji, 
które udało uzyskać się od chętnych 
do współpracy Mieszkańców Gminy, 
instytucji i archiwów. Zamierzeniem 
autorów było stworzenie materiału wyj-
ściowego do kolejnych historycznych 
publikacji dotyczących Nadarzyna. 
Zespół redakcyjny kierował się prze-
słaniem zebrania często szczątkowych 
i rozproszonych materiałów histo-
rycznych w jedną całość, tak aby na 
jej podstawie mogły powstać kolejne 
opracowania historyczne. Już bar-
dziej szczegółowe – odnoszące się 
konkretnie do danego okresu dzie-
jów Nadarzyna, bądź interesujących 
wydarzeń mających tu miejsce, czy 
też wartych przybliżenia postaci zwią-
zanych z tą miejscowością. Pracując 
nad materiałem historycznym potrze-
ba wiele skrupulatności, cierpliwości  
i dociekliwości, aby wyłuskać to co 
najistotniejsze i aby zachować rzetel-
ność historyczną. Tym bardziej jeśli 
posiadane materiały niejednokrotnie 
są szczątkowe, fragmentaryczne i nie-
pełne. O rzetelność historyczną, za-
biegali twórcy opracowania, które jest 
„słowem wstępu” do dalszych histo-
rycznych poszukiwań i odkryć. 

Wędrówkę po historii Nadarzyna 
rozpoczynamy od nawiązania do prac 
archeologicznych prowadzonych na 
terenie Młochowa w 2004 r. (w oko-

licach dzisiejszej firmy Schenker przy 
al. Kasztanowej), z których wynika iż 
osadnictwo na tych terenach istniało 
już w epoce brązu, czyli ok. 1000 lat 
przed Chrystusem. Znajdujemy także 
wzmiankę o badaniach archeologicz-
nych przeprowadzonych w 2005 roku  
przy placu Poniatowskiego, podczas 
jego modernizacji. Następnie po-
przez krótki wstęp dotyczący powsta-
nia miasta w 1453 roku przechodzi-
my do historii powstałej równolegle 
z nadaniem praw miejskich parafii 
nadarzyńskiej (współcześnie pod 
wezwaniem św. Klemensa, pierwot-
nie pod wezwaniem Nawiedzenia 
Najświętszej Maryi Panny i św. 
Leonarda Wyznawcy) - wokół któ-
rej w dużej mierze skupiało się życie 
Nadarzyna. Dzieje wspólnoty pa-
rafialnej ułożone zostały chronolo-
gicznie od jej powstania do czasów 
współczesnych. Tutaj warto dodać, iż 
aktu erekcyjnego miasta nie udało się od-
naleźć – są jedynie dokumenty datowane 
na wieki późniejsze potwierdzające ten 

fakt. Ponadto kroniki parafii opisujące 
jej najdawniejsze dzieje niestety zaginę-
ły. Wiele informacji uzyskano z zapisek   
ks. Czesława Maliszewskiego proboszcza 
w latach 1918 - 1957. W archiwum pa-
rafii dostępne są kroniki datowane dopiero 
na lata 70-te XX wieku. Tutaj pomocne 
były Księgi Wizytacji Kanonicznych z lat 
1952 - 1992. Podobna sytuacja, dotycząca 
kroniki, ma miejsce w przypadku szko-
ły podstawowej w Nadarzynie – niestety 
opisująca pierwsze lata jej funkcjonowania 
kronika zaginęła. 

 Po historii parafii i kościoła za-
kończonej chronologicznym przed-
stawieniu kolejnych proboszczów 
wracamy do XV wiecznego miasta. 
Na kolejnych stronach opracowania 
dzięki różnym źródłom w tym przede 
wszystkim opracowaniu Pana Daniela 
Wolborskiego oraz dzięki dokumen-
tom odnalezionym w Archiwum Akt 
Dawnych znajdujemy informacje 
o kolejnych latach funkcjonowania 
Nadarzyna. Wędrując chronologicz-
nie poprzez następujące po sobie wieki, 
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Fot. „Kościół w miejscowości Nadarzyn” – początek zapisek z wizytacji Biskupa W.awrzyńca Goślickiego, w nadarzyńskiej parafii w 1603 r. 
Arch. Archidiecezji Poznańskiej. Dokument sporządzony w języku łacińskim.

Przygotowanie niniejszej publikacji 
trwało kilkanaście miesięcy, do współ-
pracy - wiosną 2013 roku (m.in. na 
łamach Wiadomości Nadarzyńskich) 
- zaproszeni byli wszyscy zaintereso-
wani Mieszkańcy. Zespół redakcyjny, 
który zajmował się opracowaniem pu-
blikacji pracował nieodpłatnie. Skład, 
druk i oprawę wykonało wydawnictwo 
Heldruk z Malborka, wyłonione drogą 
zapytania ofertowego. Skład do druku 
oraz wydruk sfinansowany został dzię-
ki dofinansowaniu z Lokalnej Grupy 
Działania „Ziemia Chełmońskiego”  
w ramach projektu pn. Promocja lokalne-
godziedzictwa historycznego i kulturalnego po-
przez wydanie ksiażki i przygotowanie wysta-
wy Historia Nadarzyna od początku istnienia 
do wpsółczesności.

.   
red.

kiedy to Nadarzyn przechodził w ręce 
kolejnych właścicieli prywatnych, po-
tem Zakonu Jezuitów, po czym od wie-
ku XVIII ponownie prywatnych posia-
daczy ziemskich, zatrzymujemy się na 
chwilę na początku XIX wieku kiedy 
to właścicielem dóbr nadarzyńskich 
był Tomasz Adam Hrabia Ostrowski, 
wybitny mąż stanu i jedna z najznamie-
nitszych postaci przełomu XVIII i XIX 
wieku. Pełnił wiele ważnych politycznie 
funkcji w państwie. Był m.in. kaszte-
lanem dworskim, osobą zaufaną króla 
Stanisława Augusta Poniatowskiego, 
członkiem Rady Nieustającej. To wła-
śnie on był fundatorem klasycystycz-
nego kościoła, a mowę pożegnalną  
w dniu jego pogrzebu wygłosił Jan 
Ursyn Niemcewicz. Epitafium hrabiego 
zaś znajduje się w miejscowej świątyni. 

Nadarzyn to także obecność ludności 
żydowskiej – do okresu II wojny 
światowej z własną synagogą i rabinem. 
To także postać znanego naukowca 
Maurycego Hirszfelda, o czym wzmianki 
znajdują się w niniejszym opracowaniu. 

Wiek XX, bogatszy w materiały 
źródłowe, odsłania coraz więcej 
szczegółów życia w Nadarzynie – już 
nie mieście - prawa miejskie utracił on 
bowiem ukazem cara w  1869 roku. 
Poznajemy historię miejscowej Straży 
Ogniowej i przekrój życia społecznego 
w międzywojennym Nadarzynie. Okres 
okupacji i II wojny światowej odsłania 
nazwiska mieszkańców, którzy walczyli 
za naszą ojczyznę, niejednokrotnie 
z narażeniem życia i zdrowia. Opis 
Pani Irminy Bajerskiej – mieszkanki 
Nadarzyna, która brała czynny udział 
w tamtych wydarzeniach przedstawia 
nam bardzo realistycznie okupacyjną 
rzeczywistość. 

Jeśli chodzi o okres powojenny 
autorzy kontynuując chronologiczny 
układ pracy, starali się przedstawić 
krótką charakterystykę miejscowości 
w kolejnych latach. Podobnie 
przedstawiona jest współczesność. 
Już nieco w innej formie stylistycznej, 
bardziej sprawozdawczej opisano 
najważniejsze działające w Nadarzynie 
instytucje, gdzie skupia się życie 
codzienne jego mieszkańców.                                                                                                                                     

Jak czytamy we wstępie skierowanym 
do czytelników przez Wójta Gminy 
Nadarzyn Janusza Grzyba:
 -  Historia Nadarzyna bowiem to losy wielu 
pokoleń, wielu znamienitych i zwykłych ludzi, 
którzy swoim życiem byli i są cząstką historii 
tego miejsca, to jednocześnie  fragment dziejów 
Polski. Podkreślić należy, iż każde pojawiające 
się tu nazwisko, postać – to niejednokrotnie 
materiał do odrębnej, interesującej i wartościowej 
historycznie pracy. Mamy świadomość, że nie 
da się w jednej publikacji zawrzeć wszystkich 
wątków i przedstawić sylwetek wszystkich 
osób, które wpłynęły na losy Nadarzyna, nie 
pominąwszy nikogo.

Wielu z nas, współczesnych mieszkańców 
Nadarzyna to osoby osiadłe tu kilka, 
kilkanaście lub kilkadziesiąt lat temu. 
Nie możemy powiedzieć, że to nasze miejsce  
z dziada pradziada – ale żyjąc tu, tworząc 
cząstkę lokalnej społeczności, pracując, mając 
tu przyjaciół i rodzinę, dorastające tu dzieci, 
codzienność pozostawianą właśnie tutaj, 
każdemu z nas staje się bliska historia tego 
miejsca, losy poprzednich pokoleń. Losy 
Nadarzyna. 

Stając w nadarzyńskim kościele „dotykamy 
historii”, modląc się w tym samym miejscu, 
gdzie fundator tej świątyni, Tomasz  
A. z Rawitów Hrabia Ostrowski i inne 
odwiedzające to miejsce znamienite osobistości, 

gdzie więzieni byli powstańcy listopadowi oraz  
osoby zatrzymane przez hitlerowców w 1939 r. 
stajemy się ich cząstką. Odwiedzając Kwaterę 
Poległych na nadarzyńskim cmentarzu 
możemy oddać cześć, tym którzy za nas 
poświecili życie, zaś biorąc udział w kolejnych 
obchodach Święta Odzyskania Niepodległości 
przy Krzyżu z popiersiem Marszałka 
Piłsudskiego poczuć dumę z bycia Polakiem, 
z faktu, że wszyscy jesteśmy jednością, jednym 
narodem, że to nasz wspólny dom, wspólne 
dziedzictwo i obowiązek. Polska. 

Zwrot „Nasza Mała Ojczyzna” – brzmi 
nieco archaicznie w dobie globalizacji i świata 
w zasięgu ręki jednakże jest ona ważna  
i niedoprzecenienia. Dlatego jestem przekonany, 
że opracowanie to stanie się bliskie wszystkim, 
dla których Nadarzyn ma miejsce szczególne 
w ich sercu.
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Gmina Nadarzyn 
w Radiu Niepokalanów

 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

Podziękowania od zespołu redakcyjnego:

Drodzy Czytelnicy,
  Pracując nad przygotowaniem niniejszego opracowania staraliśmy się o rzetelność i wiarygodność podawanych informacji 

– dlatego sięgaliśmy do źródeł i współpracowaliśmy z osobami kompetentnymi, a także z archiwami oraz instytucjami, które 
służyły nam fachową pomocą. 

Powstanie tej pracy nie byłoby możliwe bez ogromnej życzliwości i pomocy wielu osób. Składamy serdeczne podzięko-
wania Wszystkim Ofiarodawcom zdjęć z archiwów rodzinnych, Wszystkim, którzy udostępnili nam tekstowe materiały 
archiwalne, służyli podpowiedziami i dobrymi radami. W tym m.in. Ks. Proboszczowi Andrzejowi Wieczorkowi, Pani 
Stefanii Łęckiej,  Pani Marii Jaworskiej, Panu Albertowi Freyer, Pani Katarzynie Dombskiej, Pani Grażynie Kotońskiej, 
Pani Irminie Bajerskiej, Panu Leonowi Giżyckiemu, Pani Ewie Marjańskiej, Panu Markowi Żwirskiemu, Panu 
Danielowi Wolborskiemu,  Panu Dariuszowi Zwolińskiemu, Panu Zbigniewowi Witoldowi Siwcowi, Państwu Henryce i 
Włodzimierzowi Wencel, Pani Katarzynie Onyszk, Pani Izabeli Bogusiewicz, Pani Annie Rosińskiej, Pani Małgorzacie 
Nowak, Pani Magdzie Krajewskiej - Suszkiewicz, ks. Jarosławowi Kuśmierczykowi, a także Radnym Gminy Nadarzyn 
oraz  Panu Wójtowi Gminy Nadarzyn Januszowi Grzybowi i współpracującemu przy powstaniu opracowania Wicewójtowi 
Gminy Nadarzyn Tomaszowi Muchalskiemu.

Dziękujemy wszystkim, którzy wspierali nas dobrym słowem i tym, którzy krytycznymi uwagami mobilizowali do jeszcze 
rzetelniejszej pracy. 

Dziękujemy za pomoc również Muzeum Narodowemu w Warszawie, Archiwum Akt Dawnych w Warszawie, 
Archiwum Archidiecezjalnemu w Poznaniu.
Zespół redakcyjny: Magdalena Drzewucka, Dorota Sobolewska - Głodek, Maciej Szmel, Jarosław Wołkowycki

System powiadamiania 

SMS Gminy Nadarzyn
Ruszył system powiadamiania SMS – owego. Każdy mieszkaniec zainteresowany 

otrzymywaniem ważnych wiadomości dotyczących spraw istotnych dla mieszkańców  może 
rejestrować się drogą elektroniczną na stronie Gminy Nadarzyn lub złożyć formularz  
w postaci papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy (ul. Mszczonowska 24, pokój 100 – 
parter). Zapraszamy do korzystania z tej formy komunikacji. 
Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn/www.nadarzyn.pl.

Szanowni Mieszkańcy,

Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn zwraca się z prośbą do 
użytkowników sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, którzy do tej 

pory nie podpisali stosowej umowy dotyczącej dostarczenia wody 
i odbioru ścieków o jak najszybsze jej podpisanie. 

Piotr Kozłowski 
Prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego Nadarzyn 

www.pkn.net.pl; tel.: 22 739 42 00, fax: 22 739 73 59
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XLIX Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
- w dniu 29 października 2014 r. odbyła się XLIX Sesja Rady Gminy Nadarzyn, podczas której radni 
podjęli następujące uchwały:

red.

Treść podjętych uchwał 
znajduje się w Biuletynie 

Informacji Publicznej Gminy: 
www.bip.nadarzyn.pl

Materiał filmowy z XLIX Sesji Rady  
- ITVNadarzyn: 

1. Uchwała Nr XLIX/508/2014  
w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla 
części wsi Walendów w Gminie Na-
darzyn – rejon ul. Romantycznej.
2. Uchwała Nr XLIX/509/2014  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX-
VII/294/2012 Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 28 listopada 2012 r. w sprawie 
terminu, częstotliwości i trybu uiszcza-
nia opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi.
3. Uchwała Nr XLIX/510/2014  
w sprawie ustalenia stawki podatku 
rolnego na rok 2015.
4. Uchwała Nr XLIX/511/2014 w 
sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania 
Problemów Społecznych na terenie 
Gminy Nadarzyn na lata 2014 - 2020.
5. Uchwała Nr XLIX/512/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 
w drodze darowizny na rzecz Gminy 
Nadarzyn nieruchomości gruntowej 
położonej w obrębie Urzut, gmina 
Nadarzyn.
6. Uchwała Nr XLIX/513/2014  
w sprawie wyrażenia zgody na zawar-
cie w trybie bezprzetargowym umowy 
dzierżawy części nieruchomości grun-
towej stanowiącej własność Gminy 
Nadarzyn, położonej w Nadarzynie, 
oznaczonej w ewidencji gruntów  
i budynków jako działka nr 448/1  
o całkowitej powierzchni 3,0060 ha.
7. Uchwała Nr XLIX/514/2014  
w sprawie uchwalenia Strategii Ro-
zwoju Gminy Nadarzyn na lata 2014 
– 2025.
8. Uchwała Nr XLIX/515/2014  
w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju 
Lokalnego Gminy Nadarzyn na lata 
2014 – 2025. 
Zaktualizowane: Strategia Rozwoju Gminy 
oraz Plan Rozwoju określają kierunki 
rozwoju priorytety oraz planowane inwestycje  
i podejmowane przez samorząd lokalny. Oba 
dokumenty są nie tylko diagnozą społeczną  
i gospodarczą Gminy, ale także odzwierciedle-
niem wniosków oraz postulatów zgłaszanych 
przez mieszkańców, radnych i sołtysów wraz 
z radami sołeckimi. Ponadto zostały one 
poddane konsultacjom społecznym, tak aby 
wszyscy zainteresowani mieszkańcy mogli 

zgłosić swoje ewentualne uwagi.
Strategia Rozwoju Gminy i Plan Rozwoju 

tworzone były metodą ekspercko - społeczną 
stanowią odpowiedź na współczesne uwarun-
kowania społeczne i gospodarcze, zarówno 
wewnętrzne jak i zewnętrzne. Dokumenty są 
też ważnym elementem ubiegania się o środ-
ki zewnętrzne, szczególnie z funduszy UE. 
Plany zawarte w Strategii i Planie wybiegają 
aż do 2025 roku oraz opierają się na innych 
dokumentach takich jak:  Strategia Rozwoju 
Powiatu Pruszkowskiego, Studium Uwa-
runkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Gminy Nadarzyn, Wielo-
letnie Prognozy Finansowe do 2026 roku, 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy 
Nadarzyn. Razem dokumenty tworzą spój-
ną całość. 
9. Uchwała Nr XLIX/516/2014  
w sprawie: określenia wysokości ekwi-
walentu członkom Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Młochowie oraz Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, 
za udział w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym w roku 2014.
Na podstawie podjętej uchwały członek jed-
nostek OSP w Młochowie i w Nadarzynie, 
który uczestniczył w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
Nadarzyn otrzymuje ekwiwalent pieniężny 
w wysokości 21,37 zł – brutto za każdą 
godzinę udziału w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym.
10. Uchwała Nr XLIX/517/2014  
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
Nr XL/404/2013 Rady Gminy Na-
darzyn z dnia 30 grudnia 2013 r.
11. Uchwała Nr XLIX/518/2014  
w sprawie zmian Wieloletniej Prog-
nozy Finansowej na lata 2014-2026.
12. Uchwała Nr XLIX/519/2014 
w sprawie utworzenia Gminnego 
Żłobka w Ruścu i nadania statutu.  
O powstającym żłobku piszemy na str. 3 
WN.
13. Uchwała Nr XLIX/520/2014  
w sprawie ustalenia wysokości opłat 
za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku 
Nr 1 Zaczarowany Ogród w Ruścu.

XLIX Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
była ostatnią w VI kadencj. Dlatego 
podczas obrad Wójt Gminy Nadarzyn 

Janusz Grzyb złożył podziękowania za 
4 lata współpracy zarówno radnym jak 
i sołtysom, a także kierownikom jed-
nostek i pracownikom UG Nadarzyn. 
Podziękowania przekazała również 
Przewodnicząca Rady Gminy Na-
darzyn Danuta Wacławiak. 
  Ponadto obecni na sesji: Członek  
Zarządu Głównego Fundacji Grobu 
Nieznanego Żołnierza Bernard Ma-
linowski oraz Bożena Żelazowska 
Zastępca Kierownika Urzędu ds. 
Kombatantów wręczyli Januszowi 
Grzybowi Wójtowi Gminy Nadarzyn 
“Krzyż za zasługi dla upamiętnienia 
Miejsc Pamięci Narodowej” przyzna-
ny przez ZG Związku Kombatantów  
i Byłych Więźniów Politycznych RP 
(fot. poniżej).
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ŚP. TADEUSZ ŚWIERCZ

Porucznik Tadeusz Świercz 
(pseudonim z okresu działalności  
w czasie II wojny światowej „Czarny”). 
Urodził się 15 września 1922 roku  
w Wielebnowie (powiat kielecki,) zmarł 
25 października 2014 r. Od wielu lat był 
mieszkańcem Gminy Nadarzyn (za-
mieszkiwał w Rozalinie).

Jako ochotnik  brał udział w działa-
niach wojennych od 1939 roku, działał 
w konspiracji: w okręgu warszawskim 
Armii Krajowej - I obwodzie „Ra-
dwan” (Śródmieście) - Rejonie „Zagoń-
czyk”  44. Kompanii Wojskowej Służby 
Ochrony Powstania. Walczył w Powsta-

niu Warszawskim. Brał udział w wal-
kach na Starym Mieście, przy ul. Długiej.  
Był kilkakrotnie ranny. Po powstaniu 
przebywał w obozach jenieckich: Stalag 
XVII D, Nunrberg oraz 344 Lamsdorf. 
Numer jeniecki: 105.584. Jako kom-
batant wiele lat aktywnie uczestniczył  
w życiu społecznym Gminy Nadarzyn. 
Był członkiem Koła Związku Kom-
batantów RP i Byłych Więźniów Poli-
tycznych w Nadarzynie. Odznaczony 
był m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, 
Medalem Wojska oraz Krzyżem Armii 
Krajowej. 

Pan Tadeusz był wspaniałym prze-
wodnikiem po historii, potrafiącym in-
teresująco opowiadać o wydarzeniach, 
których był świadkiem. Z wielkim sza-
cunkiem nieustannie mówił o wielkim 
znaczeniu tradycji i historii. 

Uczniowie SP Kostowiec mieli wie-
lokrotnie możliwość uczestniczenia  
w „żywych lekcjach historii” z udziałem 
pana Tadeusza. Najbardziej utkwił nam 
w pamięci ostatni wywiad jaki przepro-
wadzili uczniowie koła historycznego 
w domu pana Świercza (w listopadzie 
2013 r.). Spotkanie to wywarło na nas 
olbrzymie wrażenie i zapamiętamy je 
na długo. Opowiadał nam wtedy jak 
walczył, zmieniał miejsce zamieszkania, 
wybierał pseudonim. Wyjaśnił jak waż-
ne znaczenie w tym czasie odgrywało 
jego posiadanie. 

Wartym uwagi jest fakt, że Pan Ta-
deusz nigdy nie skarżył się na to, że 
wchodzenie w dorosłe życie przypadło 
dla jego pokolenia w tak trudnym czasie 
– czasie wojny.  
Ten niezwykły, bardzo skromny czło-
wiek, wielki patriota, poświęcił swoją 
młodość, zdrowie, abyśmy my dziś 
mogli żyć w wolnej Polsce. Nie widział  
w tym nic niezwykłego, było to dla nie-
go oczywiste. Mówił, że musiał tak po-
stąpić i jeśli miałby dokonać ponownie 
wyboru, nie zastanawiałby się i ponow-
nie podjąłby ten trud. Podkreślał, że wy-
gląd współczesnej Polski zależy od nas 
samych. Wielokrotnie zaznaczał, że nikt 
nam wolności nie podarował, że zosta-
ła z trudem wywalczona i trzeba o nią 
nieustannie dbać, a odpowiedzialność  
za to leży na barkach kolejnych poko-
leń – nas samych. Podkreślał  wielką rolę 
nauczycieli w krzewieniu postaw patrio-
tycznych i uczeniu młodzieży szacunku 
do ojczyzny. 
Dziękujemy Panie Tadeuszu. 

Maciej Szmel
- nauczyciel SP Kostowiec

 na fot. Pan Tadeusz Świercz podczas ze-
szłorocznych obchodów Święta Odzyskania 

Niepodległości w SP Kostowiec
Archiwum szkoły. 

Z wielkim żalem pożegnaliśmy
 

ŚP. por. Tadeusza Świercza
- wielkiego patriotę, żołnierza Armii Krajowej, 

uczestnika Powstania Warszawskiego

Rodzinie i Biliskim 
składamy wyrazy szczerego współczucia 

i ubolewania

Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn, 
Danuta Wacławiak - Przewodnicząca Rady 

Gminy Nadarzyn i Radni 

“A komu droga otwarta do nieba,

Tym, co służą ojczyźnie”.  

 - Jan Kochanowski                

Najszczersze  wyrazy współczucia i ubolewania

Rodzinie i Bliskim                  

 ŚP. PORUCZNIKA 

TADEUSZA  ŚWIERCZA

- Żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego                                           

składają              

Dyrektor, Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, 

Uczniowie SP im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu 
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Pani Annie Gutowskiej 
Kierownik Referatu Inwestycji 

wyrazy współczucia z powodu śmierci

Teścia 
 

składa Wójt Gminy Nadarzyn oraz Pracownicy UG 

Pani 
Teresie Czerniawskiej

Inspektor ds. obsługi Biura Rady i Archiwum UG 

wyrazy współczucia z powodu śmierci  

TATY
 

 

składa Wójt Gminy Nadarzyn i  Pracownicy UG, 
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn 

i Radni oraz Sołtysi 

Pani Teresie Radziach 
wyrazy współczucia z powodu śmierci 

Ojca 
składają 

Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej 

im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie

Pani 
Teresie Czerniawskiej

Inspektor ds. obsługi Biura Rady i Archiwum UG
Członkowi Zarządu OSP Nadarzyn  

wyrazy współczucia z powodu śmierci  

TATY
 

 

składa Zarząd OSP Nadarzyn 

Pani Iwonie Pokropek 
składamy wyrazy głębokiego współczucia i ubolewania 

z powodu śmierci 

TATY 
Dyrekcja, Nauczyciele i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Ruścu

 

Pani Teresie 
Czerniawskiej

Inspektor ds. obsługi Biura Rady i Archiwum UG 

wyrazy współczucia z powodu śmierci  

TATY 
 

Kierownik i Pracownicy GOPS
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Święto Odzyskania Niepodległości
- 11 listopada jest datą szczególną dla 
wszystkich Polaków. Tego dnia świętujemy
Odzyskanie Niepodległości, o którą 
Naród Polski zabiegał przez 123 lata. 
Niepodległości, której bronił podczas II 
wojny światowej, w okresie powojennym. 
Niepodległości, za którą życie oddawały 
kolejne pokolenia naszych Rodaków. Tego 
dnia czcimy tych wszystkich, którzy wal-
czyli o Polskę, o to abyśmy dziś mogli żyć  
w wolnej i niepodległej Ojczyźnie. Oddajemy 
im hołd, jednocześnie świętując jedność na-
szego Narodu i posiadanie wspólnego daru 
jakim jest Polska.

   W Gminie Nadarzyn uroczystości 
związane z 96. rocznicą odzyskania 
przez Polskę Niepodległości rozpo-
częły się tradycyjnie uroczystą  Mszą 

św. w nadarzyńskim kościele pw. św. 
Klemensa, w intencji Ojczyzny.  Po na-
bożeństwie okolicznościowy program 
artystyczny przedstawili uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej w Kostowcu 
(fot.powyżej). Następnie poczty sztan-
darowe, zaproszeni goście oraz 
mieszkańcy przemaszerowali na Plac 
Poniatowskiego pod  Krzyż z popier-
siem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Tutaj, oddając hołd wszystkim którzy 
walczyli o Niepodległą Polskę, dele-
gacje samorządu Gminy Nadarzyn, 
szkół, przedszkoli,  jednostek pod-
ległych, organizacji i stowarzyszeń 
oraz partii politycznych złożyły wień-
ce.  Powagi  uroczystości dodał fakt 
obecności żołnierzy kompanii repre-
zentacyjnej Wojska Polskiego, którzy 
pełnili wartę honorową pod Krzyżem  
oraz oprawa muzyczna nadarzyńskiej 
Orkiestry Dętej OSP. Symboliczne 

biało - czerwone 
wiązanki zostały 
złożone także pod 
obeliskiem upa-
miętniajacym po-
ległych patriotów 
Ojczyzny w latach 
1914 – 1920.
 Następnie  
w Nadarzyńskim 
Ośrodku Kultury 
odbył się koncert 
Orkiestry OSP 
Nadarzyn, wraz 
z promocją naj-
nowszej IV pły-
ty. Powstała ona 
dzięki ogrom-
nemu nakłado-

wi pracy i zaangażowaniu muzyków 
Orkiestry oraz dzięki już ponad 16-let-
niemu wspieraniu działań muzyków 
przez samorząd Gminy Nadarzyn. 
Przed rozpoczęciem „muzycznej 
uczty” odznaczeniem Zasłużony 
dla Kultury Polskiej przyznawanym 
przez Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego został uhonorowany 
Mirosław Chilmanowicz - kapel-

mistrz Orkiestry. Medal  wręczyła, 
obecna na uroczystościach,  Bożena 
Żelazowska Zastępca Kierownika 
Urzędu ds. Kombatantów i  Janusz 
Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn  
(fot. poniżej). 
 Ponadto Wójt Gminy Nadarzyn wrę-
czył brązowy laur samorządowy w po-
dziękowaniu za współpracę Wiesławowi 
Czarneckiemu.  Kamila Michalska 
Dyrektor Nadarzyńskiego Ośrodka 
Kultury  wręczyła  „świadectwo  
z czerwonym paskiem” – tj. szczegól-
ne wyróżnienie dla osób zasłużonych 
dla NOK  Agnieszce Kuźmińskiej 
Wicestaroście Pruszkowskiemu  
i Mirosławowi Chilmanowiczowi. 
   Po części oficjalnej na mieszkańców 
tradycyjnie czekała już grochówka.  
Wszyscy zainteresowani mogli otrzy-
mać także wydaną przez Urząd Gminy 
Nadarzyn pierwszą publikację histo-
ryczną o Nadarzynie (więcej na ten temat 
na str. 6 WN) oraz płytę Orkiestry roz-
dawaną przez muzyków po zakończo-
nym owacjami na stojąco koncercie.                    

Symboliczną wiązankę pod Krzyżem z popiersiem Marszałka 
J.Piłsudskiego złożyli m.in. przedstawiciele Rady Gminy Nadarzyn. 

Od lewej: Przewodnicząca Rady Danuta Wacławiak, 
Radni: Sylwester Karolak i Andrzej Pietrzak 

Fot. z uroczystości na 
www.nadarzyn.pl 

oraz 
na facebooku. 

Filmowa relacja 
na ITVNadarzyn

red.
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PRZYPOMINAMY, że mieszkańcy naszej gminy mogą bezpłatnie korzystać z porad prawnika i psychologa w ramach 
projektu „Moja wizja Nadarzyna” realizowanego przez Gminę Nadarzyn we współpracy Fundacją LEX Nostra.

DYŻURY w budynku NOK (wejście od ronda, pokój nr 1): prawnik  – pon. 10:00 – 15:00; pt.  12:00 – 17:00; 
psycholog – od wtorku do czwartku 10:00 – 15:00. Tel. 887 730 259.

Porady są w pierwszej kolejności przeznaczone dla mieszkańców powyżej 60 roku życia, jednak mogą z nich korzystać 
także pozostali mieszkańcy w zakresie podstawowego poradnictwa prawnego i psychologicznego. Zapraszamy.

SZANOWNI SENIORZY! 
Przypominamy, że od października br. warsztaty społeczne będą odbywać się TYLKO w piątki 

od godziny 16:30 w NOK w Sali Seniorów. Zapraszamy wszystkich chętnych: 
- dyskusja na tematy bieżące 

- dyskusje o sprawach trudnych 
w przerwach ciepły posiłek, filmy, rozmowy o zdrowiu. 

Katarzyna Dombska – Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Moja wizja Nadarzyna 
- zaproszenie dla seniorów: PROJEKT 60+

Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie od 2008 roku  
jest realizatorem projektu „ROZWÓJ 
– SZANSA – AKTYWNOŚĆ” 
współfinansowanego przez Unię 
Europejską ze środków Europejsk-
iego Funduszu Społecznego w ramach 
Poddziałania 7.1.1 Programu Op-
eracyjnego Kapitał Ludzki „Rozwój  
i upowszechnianie aktywnej integracji 
przez ośrodki pomocy społecznej”

We wrześniu 2014 r. odbyło się spot-
kanie środowiskowe pn. „Dzień Pro-
jektu.” 

W spotkaniu udział wzięli uczestnicy 
projektu z lat 2008 - 2014 r.,  Wójt 
Gminy Pan Janusz Grzyb, Zastępca 
Wójta Pan Tomasz Muchalski oraz 
przedstawiciele jednostek organiza-
cyjnych i pracownicy GOPS. Podczas 
spotkania przedstawiono prezentację 
multimedialną, w której omówiono 
realizację projektu systemowego  
w latach 2008 - 2014,  zaprezentowano 
działania oraz rezultaty i wskaźniki 
projektu. Uczestnicy projektu z 2014 
roku otrzymali certyfikaty ukończenia 
szkolenia w ramach projektu. 

 

Na spotkaniu padło wiele ciepłych 
słów od uczestników projektu  dla re-
alizatora i władz Gminy.     

W październiku odbyła się jednodnio-
wa wycieczka do Jura Parku w Bałtowie, 
w której udział wzięły beneficjentki 
projektu i  osoby z ich otoczenia.      

Składam podziękowanie insty-
tucjom i osobom zaangażowanym  
w realizację projektu system-
owego „ROZWÓJ – SZANSA – 
AKTYWNOŚĆ”  współfinansowanego 
ze środków UE w ramach Europejsk-
iego Funduszu Społecznego. 

Szczególne podziękowania składam  
Panu Januszowi Grzybowi – Wójtowi 
Gminy Nadarzyn  i Radzie Gminy Na-
darzyn za wsparcie finansowe  w posta-
ci wniesienia wkładu własnego Gminy 
w wysokości 10,5 % wartości projektu.    
Środki te zostały przeznaczone na fi-
nansowanie zasiłków celowych dla 
uczestników projektu oraz pozwoliły 

na sfinansowanie wyjazdów integra-
cyjnych w ramach działań o charakter-
ze środowiskowym. Wniesienie wkładu 
własnego było warunkiem koniecznym 
do pozyskania dotacji ze środków Unii 
Europejskiej.   

Dziękuję pracownikom Instytucji 
Pośredniczącej – Mazowieckiej Jednost-
ce Wdrażania Programów Unijnych  
w Warszawie, którzy jako opiekunowie 
projektu przez cały okres jego realizacji 
służyli nam pomocą i wsparciem mery-
torycznym.  Jakość wdrożenia projektu 
była przedmiotem kompleksowej kon-
troli. Procedury kontrolne wykazały 
pełną zgodność działań i wydatków 
projektu z obowiązującym prawem  
i  wytycznymi  dotyczącymi realizacji 
projektów finansowanych ze środków 
Unii Europejskiej. 

Grażyna Witkowska
Kierownik GOPS

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
- Projekt „ROZWÓJ – SZANSA – AKTYWNOŚĆ”  
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   Karta mieszkańca nie jest nowator-
skim pomysłem. Karty takie posia-
dają już mieszkańcy Sopotu czy War-
szawy. Z doświadczenia tych, którzy 
już takie karty wprowadzili wynika, 
że na inicjatywie tej skorzystali za-
równo posiadacze kart, partnerzy 
programu jak i struktury lokalne. 
Posiadacze karty zyskują atrakcyjne 
rabaty. Zwiększone zainteresowa-
nie towarami i usługami objętymi 
zniżkami oznacza  większe obro-
ty czyli dochody placówek. Z kolei 
informacja o firmach partnerskich 
na stronach UG oraz oznakowanie 
placówek logo projektu korzystnie 
wpłynie na promocję i wizerunek 
firm. Zyska również Gmina Nada-
rzyn, gdyż program lojalnościowy 
zachęca niepłacących podatków 
mieszkańców Gminy do dopełnie-
nia formalności celem realizacji 
programu.  Mieszkańcy uprawnieni 
do korzystania z Karty Nadarzyniaka 
proszeni są o składanie podpisanych 

wniosków w Kancelarii Urzędu Gmi-
ny (parter, pokój 100) lub w sposób 
elektroniczny - zeskanowany wnio-
sek należy przesłać na adres karta@
nadarzyn.pl. Lokalnych przedsię-
biorców prosimy o zgłaszanie się do 
Urzędu Gminy - Referat Promocji  
(I p., pokój 238) w celu podpisania 
porozumienia dotyczącego oferty 
upustów i ulg dla posiadaczy Karty.
Nasi partnerzy (zniżki):

1. MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany 
www.kajetany.medincus.pl; www.face-
book.com/osrodek.medincus.nada-
rzyn. 10% hala sportowa: kręgle, kort 
do Squash’a. kort tenis ziemny, boisko 
piłka nożna, boisko siatkówka i koszy-
kówka. 10% Rekreacja na powietrzu: 
jazda konna, boiska do piłki nożnej, 
siatkówki plażowej, tenis ziemny, boisko 
+ sprzęt do gry w minigolfl, angielski kro-
kiet,badbinton/kometka/indiaka, boc-
cia. 5% imprezy: szkolenia/konferencje, 
imprezy integracyjne, pikniki klasowe, 
przyjęcia okolicznościowe, urodziny dla 

dzieci. Zniżki/promocje nie łączą się. Nie 
dotyczy karnetów; od 24.10. 2014 r.
2. ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, 
Warszawa. Od 1 listopada 2014 roku

3. PHU Pawilon, ul. Mszczonowska 8, 
Nadarzyn: 5% elektronarzędzia, pompy 
WQ, zestawy kluczy, skrzynki na listy; 
od 1 października 2014 r.
3. Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43, 
Nadarzyn; 10% ogólny asortyment od 8 
września 2014 r.
4. Szkoła Języków Obcych „Arkadia”, 
Pl. Poniatowskiego 34, Nadarzyn; 10% 
język angielski, język hiszpański, język 
francuski, język rosyjski, język niemiecki 
od 15 września 2014 r.
5. Salon Optyczny „Perfect - 
Vision”, Pl. Poniatowskiego 8, 
Nadarzyn; 5% okulary korekcyjne 
6. Salon Fryzjerski „Studio 3”, ul. 
Mszczonowska 8, Nadarzyn, co druga 
koloryzacja premiowana kosmetykiem 
fryzjerskim: 50% kuracja arganowa, an-
tystarzeniowa, botox, objętościowa; 15% 
Solarium 1,2 zł/minuta od 8 .09.2014 r.

7. Szkoła Językowa „Happy School”, 
ul. Mszczonowska, Nadarzyn
8. Gabinet Terapii i Bólów 
Kręgosłupa, ul. Modrzewiowa 26A, 
Nadarzyn.
9. Artykuły Przemysłowe „Pawilon”, 
ul. Mszczonowska, Nadarzyn.
10. Salon Urody - Studio Fryzur,  
ul. Młochowska 137, Rozalin; 5% ogól-
ny zakres usług gratisy przy zakupie ko-
smetyków po wybraniu usługi koloryza-
cji od 8.09.2014 r.

Karta Nadarzyniaka

POROZUMIENIE Z ZTM - zniżki 
    W wyniku porozumienia podpisanego przez Wójta Gminy Nadarzyn  
z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie Mieszkańcy Gminy Na-
darzyn korzystający z biletów długookresowych ZTM i posiadający Kartę Na-
darzyniaka, od 29 października br. mogą zgłaszać się do Urzędu Gminy Nadarzyn 
(pokój 238, I piętro) w celu wyrobienia karty ZTM uprawniającej do korzystania ze 
zniżek. Jesteśmy jedną z nielicznych gmin podwarszawskich, które podpisały takie 
porozumienie z ZTM. Poniżej wykaz zniżek.

Rodzaj biletu Do biletu normalnego Do biletu 
ulgowego 50%

30 dniowy imienny 
obowiązujący w strefie 1 i 2                        14 zł             7 zł

90 dniowy imienny
obowiązujący   w strefie 1 i 2                        54 zł           27 zł

30 dniowy imienny
Obowiązujący tylko w strefie 2                        14 zł             7 zł

90 dniowy imienny
Obowiązujący tylko w strefie 2                        32 zł           16 zł

Do wyrobienia karty ZTM wymagane jest zdjęcie – może być dostarczone lub zrobione na miejscu.
Lista punktów wyznaczonych przez ZTM, w których mogą być doładowy-
wane karty: ul. Żelazna 61; Lotnisko Chopina (Terminal A, Hala przylotów – wyj-
ście 2); Stacje Metra: Imielin (pawilon 020-024), Służew (pawilon 020-024), Centrum 
(pawilon 2010B), Centrum 2 (pawilon 2002H), Świętokrzyska (pawilon 1000 G), 
Ratusz Arsenał (pawilon 09), Dworzec Gdański (pawilon 20), Plac Wilsona (pawilon 
1002), Marymont (pawilon 1012), Młociny (hala dworca autobusowego), Dworzec 
Wschodni - ul. Lubelska (dworzec autobusowy od strony ul. Lubelskiej).

 Kartę może otrzymać każda dorosła osoba mieszkająca na terenie gminy  
i płacąca podatki w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie.
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sklepy internetowe od dnia 25.09.2014 r.
27. Szkoła Tańca Freestyle Dance 
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 
10% taniec, fitness, sztuki walki,10% 
masaż, 10% Cross Maraton Nadarzyn.
29. Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, 
Kajetany. 10% ogólny zakres usług .
30. Sklep internetowy z zabawkami. 
www.memoland.pl; 5% zabawki i akce-
soria dla dzieci z wyłączeniem produk-
tów aktualnie promowanych

31. PTU WLAN-TECH PLUS 
ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów; 10% 
łącze internetowe 8/512; 8%  łącze in-
ternetowe 6/512.
32. www.personka.pl sklep inter-
netowy; 20% wszystkie produkty  
z oferty; od 1 listopada 2014 r.
33.Salon Urody; ul. Młochowska 137,  
Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 10% 
karnet na solarium od 1.11.2014 r.
34. Family Company. Odzież nowa  
i używana; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn. 
15% zakup odzieży używanej; 10% zakup 
odzieży nowej; od 12.11.2014 r.
35. Family Company. Usługi hydrau-
liczne; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn; 
10% usługi ogólne od 12.11.2014 r. 
36. Family Company. Naturalne 
Kosmetyki; ul. Zielonej Łąki 34, 
Nadarzyn; 8% cały asortyment.                                   
Od 12 listopada 2014 r.
  Oferta będzie poszerzana i zwiększana 
w miarę przystępowania do Programu 

kolejnych Partnerów o czym na bieżąco 
będziemy informować na stronach:  

www.nadarzyn.pl oraz facebooku.
  Wnioski o wydanie Karty Nadarzyniaka 
złożyć można w Kancelarii UG (parter,  
p. 100) lub przesłać drogą mailową (zeskano-
wany, podpisany wniosek ze strony www.nada-
rzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka) na    
adres   karta@nadarzyn.pl. 
           Żaneta Wójtowicz - Referat Organizacyjny

11. Szkoła Muzyczna „Animato”,  
ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn; 
5% wszystkie zajęcia muzyczne od  
8 września 2014 r.
13. Przedszkole Niepubliczne 
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68, Rozalin; 
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.
13. Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1, 
Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, ga-
stronomiczne, konferencje.
14. Salon Fryzjerski „Marzena”,  
ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny za-
kres usług od 8 września 2014 r.

15. Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1, 
Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, ga-
stronomiczne, konferencje.
16. Salon Piękności „Eli”,  
ul. Mszczonowska 50K, Nadarzyn; 
5% ogólny zakres usług.

17. Gminny Ludowy Klub 
Sportowy, ul. 
Żółwińska 41, 
Hala Sportowa 
N a d a r z y n . 
50% wstęp 
na imprezy 
sportowe or-
g a n i z owa n e 
przez GLKS, 
30% składki członkowskie 
5% obozy sportowe organizowane 
przez GLKS, 5% zakup sprzętu spor-
towego w firmach będących partnera-
mi technicznymi GLKS.
18. Gminny 
Ośrodek 
Sportu 
Nadarzyn, 
ul. Żółwińska 
20, Nadarzyn; 30% wynajem obiektów 
sportowych; 50% wstęp na imprezy 
organizowane przez GOS od 15 wrze-
śnia 2014 r.

19. Ludowy Klub Sportowy 
Orzeł Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, 
Nadarzyn; 50% wstęp na imprezy 
sportowe organizowane przez LKS 
Orzeł; 30% składki członkowskie 
5% obozy sportowe organizowane 
przez LKS Orzeł; od 15 września 2014 r.
20. Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 
10% bilety wstępu od  01.10.2014 r.

21. Matecznik „Mazowsze”, 
Otrębusy.
21. VIPEX - Usługi elektryczne, 
ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi 
elektryczne; od 10 września 2014 r.
22. RIO - Wynajem przyczep,  
ul. Osiedlowa 4, Rusiec; 10% wynajem 
przyczep; od 8 września 2014 r.

23. After School Club, ul. Młodości 
2 lok. 7, Książenice; 10% pakiety 
świetlicowe; 10% opieka na godziny.

24. Zino Centrum Malarskie Dulux; 
ul. Działkowa 2, Strzeniówka; 10% 
cały asortyment nie łączy się z innymi 
promocjami; od 15 września 2014 r.
25. „Klasyka” Centrum Mody;  
al. Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% 
odzież damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.
26. Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe, 5% 
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

Jestem padalcem, najemnikiem  
i tchórzem. To ostatnie określenie od 
dawna jest już wysuwane pod moim 
adresem. W samym tylko tekście 
„Okiem AntyMalkontenta - czyli jak 
dorobić teorię do brudnych gaci – 
cz. I”, który pojawił się w internecie,  
o tchórzostwo posądzany jestem kil-
ka, czy nawet kilkanaście razy. Nie 
liczyłem. Najdalej od czerwca jestem 
publicznie wyzywany i obrażany za-
równo w internetowych publikacjach 
jak i niewybrednych komentarzach. 
To dziwne, biorąc pod uwagę, że nie 
ubiegam się o żaden urząd. Jestem tyl-
ko pismakiem tworzącym pod pseu-
donimem literackim. Ciekawe jest 
również to, że gdybym podpisywał 
się przykładowo Jan Kowalski wie-
lu osobom by to nie przeszkadzało. 
Pewnie ograniczyłyby swoje docie-
kania do tego, którym Janem jestem  
i z której wsi. Ja natomiast bezczelnie 
tę możliwość zidentyfikowania mnie 
im odebrałem. Tym trudniej jest wy-
tknąć mnie paluchem. Nie można 
„przypiąć mi łatki”. Zatem moi wier-
ni recenzenci muszą – ku ich wyraź-
nemu niezadowoleniu – ograniczyć 
swoje ataki do niespersonalizowa-
nych wyzwisk. Cóż, krytykę przyjmu-
ję z pokorą, zwłaszcza, że znaczna jej 
część nie dotyczy moich umiejętności 
posługiwania się słowem, lecz pre-
zentowanych przeze mnie poglądów. 
Jednak w wolnym kraju żyjemy i mam 
takie samo prawo - jak wszyscy - do 
własnego zdania. 

Zbyt wiele 
grzybów w barszczu?

W 1989 roku przywrócono Na-
rodowe Święto Niepodległości, któ-
re obchodzimy w dniu 11 listopada. 
Tego dnia cieszymy się z odzyskanej 
w 1918 roku suwerenności. Jest to 
uroczysty i godnie obchodzony dzień 
również przez mieszkańców naszej 
gminy. Tradycją już stało się, że w tym 
czasie poza różnymi uroczystościami, 
mieszkańcy mogą zwiedzać przygoto-
wane z tej okazji wystawy i nieco bli-
żej zapoznać się z tematem. Również 
w tym roku uroczystym obchodom 

towarzyszyły plenerowe wystawy. Wy-
jątkowo aż trzy. O rząd dusz i umy-
słów a także uwagę widzów walczyły: 
wystawa rodzimego entuzjasty histo-
rii oraz tablice wypożyczone z Insty-
tutu Pamięci Narodowej i Archiwum 
Akt Nowych. Dwie ostatnie były za-
powiedziane w poprzednim numerze 
Wiadomości Nadarzyńskich. Pierw-
sza, mimo że mieszkańcom znana 
– gdyż możemy ją oglądać co roku, 
zapowiedziana nie była. Najwyraźniej 
jest to jakiś „stały element gry”.  Na 
Boże Narodzenie rodzima telewizja 
katuje nas niesfornym Kevinem, któ-
ry kolejny już raz został sam... Wiel-
kanoc z kolei zdominowała „Ania  
z Zielonego Wzgórza”, bez której nie 
wiedziałbym, że to już święta. Najwy-
raźniej ktoś uznał, że gdyby nie wy-
stawa pana entuzjasty, to mieszkańcy 
gminy czuliby się zagubieni. Zatem 
nie wiem za czyją to sprawą, obok po-
mnika generała stanęły dwie wystawy. 
Ciasny już i tak teren dodatkowo się 
skurczył, a powtórka z rozrywki, czyli 
kolejny raz oglądanie tych samych ta-
blic było przynajmniej dla mnie śred-
nio porywające. Zatem przyznaję, że 
zareagowałem dokładnie tak samo 
jak na kolejną powtórkę Kevina czy 
Ani – zmieniłem kanał. Dokładniej, 
gdy tylko przypomniałem sobie, że 
już wystawę miałem okazję podzi-
wiać skwapliwie pominąłem przecho-
dząc do nowości. Nie zawiodłem się. 
Prezentacja dotycząca wychowania 
do niepodległości jest zdecydowa-
nie trafionym pomysłem świetnie 
nawiązującym do charakteru święta. 
Kolejne tablice stanęły, tradycyjnie 
przed Urzędem Gminy. To nowsza 
opowieść o czasach Solidarności, 
czyli zaczyna się w tym momencie,  
w którym kończy się wystawa w par-
ku Poniatowskiego. 

Szkoda tylko, że rodzimy entuzja-
sta troszkę osiadł na laurach i ze swo-
jej strony nie pokazał niczego nowe-
go. Przecież tyle ciekawych wątków  
z tych terenów można przed miesz-
kańcami odkryć. Może zaskoczy nas 
Pan czymś nowym w przyszłym roku? 
Szczerze na to liczę. Jeszcze jedno, 
trzy wystawy jak na tak małą gminę 

to moim zdaniem – cytując stare ku-
charki troszkę „zbyt wiele grzybów  
w jednym barszczu”. Szkoda, żeby 
taki potencjał się marnował. Żałuję, 
że nikt nie pomyślał, o tym aby jakoś 
te wystawy rozłożyć jeśli nie w terenie 
to chociażby w czasie.

Błędne koło
Wielu specjalistów zastanawia się 

jak klęskę przekuć w sukces. Nasi ro-
dzimi Malkontenci zastanawiają się, 
jak sukces przedstawić jako porażkę. 
Krytyka nie milknie. Nowa, piękna 
szkoła w Ruścu powstała nie inaczej 
tylko na bagnie. Dodatkowo parking 
jest zbyt mały aby pomieścić samo-
chody rodziców 300 uczniów pod-
stawówki. Oczywiście gdyby parking 
był przewidziany na 300 aut Mal-
kontent twierdziłby, że teren można 
było przeznaczyć na plac zabaw albo 
trawnik i miejsce dla uczniów a nie 
na betonową dżunglę. Zwłaszcza, że 
rodzice podjeżdżają tak naprawdę na 
chwilę, dziecko wysiada z auta a ro-
dzic pędzi do pracy. Wszystkie dzie-
ci nie zaczynają razem lekcji, a część 
uczniów przyjeżdża gimbusami. Za-
tem po co większy parking, nie wiem. 
Zresztą Malkontent krytykuje wszyst-
ko, chodniki i oświetlenie uliczne, ka-
nalizację i drogi. Jak nie ma drogi, to 
Malkontent narzeka, że autem przeje-
chać się nie da, że jest nierówno. Gdy 
droga zostanie utwardzona, to Mal-
kontent skarży się, że auta jeżdżą za 
szybko. Nawet ustawienie na drodze 
spowalniaczy Malkontenta nie satys-
fakcjonuje. Wiadomo, przecież nie po 
to wydało się tyle pieniędzy aby znów 
droga była nierówna. Błędne koło.

Nasza gmina – nasz 
dom – nasza rodzina
Wielodzietna i wielopokolenio-

wa rodzina to taka gmina w pigułce. 
Rodzice, dzieci i dziadkowie mają 
różne potrzeby oraz obowiązki, za 
to wspólne cele. Mimo, że nie wszy-
scy przynoszą dochód – pensje, to  
i tak trzeba pieniądze wydawać na po-
trzeby wszystkich. Niestety niewiele 
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rodzin (gmin) stać na to, aby zawsze 
zaspokajać wszystkie potrzeby, każ-
dego mieszkańca. Jest to tym bardziej 
trudne, że każdy z nich ma tak na-
prawdę inne oczekiwania i niekiedy są 
one sprzeczne. Przyjmijmy zatem, że 
dziadkowie i rodzice przynoszą do-
chód, mają pensje i emerytury. Pracu-
je również jedno z najstarszych dzie-
ci. Natomiast młodsze dzieci jeszcze 
się uczą. Dom, w którym mieszka 
wzorcowa rodzina jest duży, ale stary 
i wymaga remontu. Jest zbyt mało ła-
zienek - jedna i rano wybucha wojna 
o dostęp do niej. Zatem przydałoby 
się wybudować nową łazienkę. Po-
trzebne jest pomieszczenie, pieniądze 
na wyposażenie wnętrza. Poza tym, 
dach domu jest stary i zaplanowano 
już jego remont. Niestety trochę się 
on opóźnił, gdyż jedno z dzieci miało 
problemy zdrowotne i część zebra-
nych pieniędzy trzeba było wydać. 
Remont dachu jest konieczny a pie-
niędzy jest zbyt mało. Wkrótce po-
goda uniemożliwi naprawę więc albo 
rodzina weźmie kredyt, albo naprawa 
dachu będzie musiała poczekać do 
przyszłego roku. Biorąc pod uwagę 
fakt, że rodzina która nigdy nie za-
ciągnęła pożyczki to rzadkość, zatem 
i nasza rodzina postanowiła wziąć 
kredyt. Zwłaszcza, że można będzie 
przy okazji zrobić dodatkową ła-
zienkę. Tylko trzeba będzie wynego-
cjować pomieszczenie na łazienkę... 
Wprawdzie dzieciaki marzą o nowych 

meblach, starszy syn chce wymie-
nić komputer, a córka która studiuje  
i pracuje potrzebuje samochodu. To 
na wszystko pieniędzy nie wystarczy.

Potrzeby czy zbytki?
Trzeba ustalić priorytety i podjąć 

niepopularne decyzje. Komuś od-
mówić. Biorąc jeszcze pod uwagę, 
że dzieci rosną i nie chcą chodzić w 
ubraniach po rodzeństwie, dziadko-
wie potrzebują leków a jedno z dzieci 
musi przestrzegać diety bezglute-
nowej. Żona jest wegetarianką a syn 
mógłby jeść mięso codziennie. Córka 
zawsze się odchudza, natomiast naj-
młodsze dziecko nie jada ryb. Dodat-
kowo dzieci potrzebują książek, syn 
chce się uczyć szermierki, córka ma 
talent muzyczny a najmłodsze dziec-
ko świetnie pływa. Jak pogodzić te 
wszystkie wymagania? Skąd wziąć na 
to pieniądze? Czy ma rację dziecko, 
które twierdzi, że rodzice są źli po-
nieważ nie chcą mu kupić nowych, 
firmowych butów?

Niekiedy widzimy świat przez pry-
zmat własnych potrzeb. Od najmłod-
szych lat rodzice pokazują dzieciom, 
że egoizm nie jest najcenniejszą po-
stawą życiową. Życie w społeczeń-
stwie - a jesteśmy zwierzętami stadny-
mi - to sztuka kompromisów i troska 
o bliskich. Najpierw troszczymy się 
o dzieci i uczymy je troski o siebie 
wzajemnie. Później pociechy poznają 

swoich partnerów. Z miłością swoje-
go życia zakładają rodzinę i troszczą 
się o partnerów. Później pojawiają 
się dzieci i koło troski się zamyka, na 
opiekę i troskę liczą również dziad-
kowie. Zatem na egoizm jest niewiele 
miejsca w naszym życiu. Co zatem 
się dzieje, gdy przestajemy patrzeć na 
świat w kategorii rodziny, a patrzymy 
w kategorii gminy, miasta, państwa? 
Dlaczego jako rodzice rozumie-
my konieczność wyboru prioryte-
tów, a jako mieszkańcy uważamy, że 
wszystko należy nam się natychmiast?  
W którym momencie z rozsądnego 
rodzica zamieniamy się mentalnie  
w roszczeniowo nastawione dziecko? 

Oczekujemy, że ktoś nam coś da  
i to natychmiast, w końcu nam się 
to należy. Zupełnie nie dostrzegamy, 
że potrzeb jest więcej i trzeba je roz-
sądnie zaplanować. Gdy oczekiwania 
nie są zaspokojone, to tupiąc nogami 
z wielkim krzykiem oświadczamy, że 
tak bawić się nie będziemy!

To niezwykłe, że jako dorośli ta-
kie sytuacje napotykamy codziennie,  
w życiu rodzinnym i w pracy, stara-
my się je konstruktywnie rozwiązy-
wać licząc na wyrozumiałość i roz-
sądek innych. Gdy patrzymy na świat  
z perspektywy mieszkańców widzimy 
tylko swoje potrzeby, nie dostrzega-
my racji osób, które nam czegoś od-
mawiają.

AntyMalkontent

Wystawy okolicznościowe - zaproszenie
Na terenie Nadarzyna - na Placu Poniatowskiego oraz na placu przy Urzędzie Gminy (ul. Mszczonowska 24) obejrzeć 

można dwie wystawy. Przy ul. Mszczonowskiej oglądać można ekspozycję pt. “Solidarność walcząca” wypożyczoną  
z Instytutu Pamięci Narodowej, w ramach rozpoczętej w 2013 roku współpracy Urzędu Gminy Nadarzyn i IPN. Pierwszą 
wystawą była “586 dni Stanu Wojennego” prezentowana w grudniu ubiegłego roku, kolejną “Fenomen Solidarności”, zaś 
ostatnią wystawą prezentowaną przed budynkiem UG była poświęcona wysiedleńcom i wygnańcom z okresu II wojny 
światowej ekspozycja pt. “Wygnańcy”. Ponadto w ramach ww. współpracy z IPN odbyły się prelekacje dla młodzieży, 
tematycznie związane z poszczególnymi wystawami. 

Druga z obecnie eksponowanych wystaw (przy Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie) nosi tytuł “Od Skautingu do 
Solidarności Walczącej - wychowanie młodzieży do niepodległości”. Jest ona  autorstwa historyków Archiwum Akt 
Nowych w Warszawie, z którym UG w Nadarzynie współpracę rozpoczął we wrześniu 2014 roku.  

Ponadto w budynku Urzędu Gminy od września br. oglądać można kolejną przygotowaną przez UG wystawę, 
która nosi tytuł:  “25 lat. Gmina Nadarzyn w wolnej Polsce.”

Serdecznie zapraszamy. 
Referat Promocji 
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O Ś W I A T A

I Nadarzyński Eko Top 2014
- promujący tematyke ekologiczną w ramach ogólnogminnego 
Projektu Ekologicznego. Patronat honorowy Wójt Gminy Nadarzyn.

W dniu 24 października  
w Gimnazjum im. św. Jana Pawła II 
w Nadarzynie odbyło się zakończenie  
I Nadarzyńskiego EKO TOP 2014  
w ramach Ogólnogminnego 
Programu Ekologicznego, które-
go honorowym patronem był Wójt 
Gminy Nadarzyn Pan Janusz Grzyb. 
Zaproszeni goście, młodzież i dzieci 
nadarzyńskich placówek oświato-
wych wysłuchali prelekcji nt. segrega-
cji oraz drogi jaką przebywają nasze 
odpady wygłoszonej przez przed-
stawicieli firmy „Hetman”.   Projekt 
EKO TOP 2014 skierowany był 
przede wszystkim do dzieci i mło-
dzieży szkół Gminy Nadarzyn. 

Działania podjęte w ramach pro-
jektu miały na celu zwiększenie świa-
domości ekologicznej oraz uświado-
mienie zagrożeń dla środowiska wy-
nikających z rosnącej ilości odpadów, 
a także wykształcenie świadomości 
segregacji odpadów oraz recyklingu. 
Poszerzenie wiedzy na temat tego 
jak dbać o swoje najbliższe środo-
wisko i lasy, czyli „zielone płuca 
Ziemi”. Projekt Eko Top 2014 reali-
zowany był w 11 placówkach Gminy 
Nadarzyn, udział w nim wzięły przed-
szkola: Wolica, Nadarzyn i Młochów; 
szkoły podstawowe w Nadarzynie, 
Woli Krakowiańskiej, Ruścu oraz 
Młochowie. Przyłączyło się do Nas 
również Gminne Ognisko Dziecięco-
Młodzieżowe „Tęcza” oraz Straż 
Gminna w Nadarzynie. Głównym 
koordynatorem było Gimnazjum im. 
św. Jana Pawła II w Nadarzynie. 

W ramach projektu w każdej pla-
cówce odbyło się wiele imprez, kon-
kursów oraz uroczystości o tematyce 
ekologicznej, przeprowadzane były 
zbiórki zużytych baterii, makulatury, 
odbywały się prelekcje i prezenta-
cje, zostało rozdane prawie 3000 ja-
błek. Na terenie Gimnazjum im. św. 
Jana Pawła II w Nadarzynie zostało 
posadzonych 50 krzewów ozdob-
nych, których fundatorem były fir-
ma „Wanzl” oraz „Invest Reform”. 
Zorganizowany został Eko spływ ka-

jakowy rzeką Jeziorką, podczas któ-
rego zbierane były śmieci zalegające 
na brzegu rzeki, udział w nim wzięli 
uczniowie Gimnazjum. 

W ramach projektu firma 
„Hetman” dostarczy kosze do se-
gregacji odpadów do wszystkich 
placówek edukacyjnych biorących 
udział w projekcie. Nawiązana zo-
stała współpraca z wieloma firma-
mi i organizacjami zajmującymi się 
segregacją odpadów i ochroną śro-
dowiska między innymi  z firmą 
„Hetman”, „Remondis”, „Prolex” 
oraz Państwowym Inspektoratem 
Sanitarnym w Pruszkowie, Referatem 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska UG 
w Nadarzynie.

Serdeczne podziękowania skła-
damy Wójtowi Gminy Nadarzyn 
Panu Januszowi Grzybowi za hono-
rowy patronat nad I Nadarzyńskim 
Eko Top 2014. Podziękowania dla 
firmy „Hetman”; „Wanzl”; „Invest 
Reform” za owocną współpra-
cę oraz okazane zaangażowanie. 
Podziękowania dla wszystkich, który 
wzięli udział w I Nadarzyńskim Eko 
Top 2014.  

O tym, że środowisko natural-
ne jest już nieźle zanieczyszczone nie 
trzeba nikogo uświadamiać. Trzeba 
natomiast wskazywać drogę, która 
wiedzie ku czystszej wodzie, glebie  

i nie zanieczyszcza powietrza. Nie 
trzeba sięgać po nowoczesne tech-
nologie, by dbać o środowisko. 
Wystarczy nieco zmienić przyzwycza-
jenia.

Agnieszka Haba - Czajńska
Koordynator Projektu

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
z zakończenia  I Eko Topu

na  ITVNadarzyn:

Fundacja Kultury 
Informatycznej zaprasza 
na spektakl muzyczny, 

oparty na ariach operowych 
i operetkowych

Dalej, dalej na żebra czy sejm

4 grudnia 2014 r., godz. 18.30
Centrum Edukacyjne (ul. Wiśniowa 26) Nadarzyn 

www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl
Wstęp wolny 

Od prawej: Janusz Grzyb  - Wójt Gminy Nadarzyn, Zbigniew Reluga Dyrektor Gimnazjum oraz Agnieszka 
Haba - Czajńska Koordynator projektu
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Małgorzata Kmiecik

 Wychowawca PP NAdarzyn 

PP Nadarzyn 

SP Nadarzyn 

Wizyta pracownika 
Straży Gminnej 

W pierwszym miesiącu nauki 
najmłodszych uczniów naszej szkoły 
(pierwszoklasistów) odwiedziła pra-
cownica Straży Gminnej - pani Anna 
Janicka. Pani Ania przeprowadziła 
zajęcia dotyczące bezpieczeństwa. 
Przypomniała dzieciom: zasady bez-
piecznego poruszania się po drogach, 
numery telefonów alarmowych oraz 
zapoznała ich z zasadami udzielania 
pierwszej pomocy. 

Podsumowaniem zajęć były zagad-
ki, z którymi pierwszaki bardzo do-
brze sobie poradziły.

Pani Ania rozdała opaski odblaskowe 
uczniom, który byli najbardziej aktywni 
podczas zajęć.

Miło nam jest poinformować, 
że do II etapu konkursów przed-
miotowych „Mazowieckie Talenty” 
organizowanych przez Mazowieckie 
Kuratorium Oświaty zakwalifikowali 
się następujący uczniowie Szkoły Pod-
stawowej w Nadarzynie:
Konkurs matematyczny:
• Magdalena Borowska – uczennica 
klasy VI A.
• Kamil Nawara – uczeń klasy VI D.
Konkurs przyrodniczy:
• Kornelia Lichuta – uczennica klasy VI D,
• Kamil Nawara – uczeń klasy VI D.
  Konkursy kuratoryjne są  
organizowane z myślą o uczniach 
zdolnych, wykazujących szczególne 
zainteresowanie wybranym przed-
miotem nauczania, prezentujących 
rozległą wiedzę, wykorzystujących 

W dniu 15 października w naszym 
przedszkolu odbył się konkurs eko-
logiczny EKO MODA, który był 
zwieńczeniem szeregu działań podej-
mowanych w naszej placówce w ramach 
Ogólnogminnego Projektu Ekologiczne-
go I EKO TOP 2014. W konkursie brały 
udział dzieci z zaproszonych przedszkoli 
z terenu Gminy Nadarzyn. Uczestnicy 
konkursu prezentowali kreacje, które 
zostały wykonane z surowców wtórnych 
m.in.: makulatury, plastiku, korków. 
Oryginalność strojów była dowodem 
na to, że inwencja twórcza i wyobraźnia 
dzieci oraz ich opiekunów nie zna 
granic. Konkurs był doskonałą okazją 
do wspólnej zabawy, a także dowodem 
na to, że z „niczego” można zrobić coś 
pomysłowego, coś co daje dużo radości 
i satysfakcji. Modelki i modele dumnie 

...w ramach Eko Topu
EKO MODA 

międzyprzedszkolny 
Konkurs Ekologiczny      

prezentowali swoje stroje, krocząc po 
czerwonym dywanie przy dźwiękach 
muzyki. 

Jury konkursu, w skład którego 
wchodzili przedstawiciele Referatu 
Rolnictwa, Ochrony Środowiska UG,  
P.H. Hetman oraz koordynator I EKO 
TOP 2014, byli pod wielkim wrażeniem 
prezentowanych strojów. Werdykt nie 
mógł być inny – WSZYSTKIE DZIE-
CI ZOSTAŁY ZWYCIĘZCAMI!!!. 
Każdy laureat konkursu otrzymał 

pamiątkowy dyplom oraz upominek. 
Pragniemy jeszcze raz podziękować 
wszystkim uczestnikom konkursu za 
wspólną zabawę. 
Dziękujemy również wszystkim insty-
tucjom współpracującym z naszym 
przedszkolem w zakresie szerzenia 
świadomości ekologicznej wśród dzieci 
w  wieku przedszkolnym. 

umiejętność twórczego myślenia 
do rozwiązywania trudnych zadań  
problemowych. 
Celem konkursów jest:
•  rozwijanie zainteresowań poznawczych 
oraz uzdolnień uczniów
• wyzwalanie twórczej post-
awy nauczycieli w poszukiwaniu 
odpowiednich metod i form pracy  
z uczniem zdolnym
• promowanie szkół oraz  
uczniów szczególnie uzdolnionych
• wdrażanie uczniów do 
samokształcenia i przygotowanie ich do 
nauki w szkołach wyższego szczebla.
  Naszym laureatom gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów w kolejnych 
etapach  ww. konkursów. 

Iwona Chrzanowska
Nauczyciel, SP Nadarzyn 

Sukcesy uczniów Szkoły Podstawowej w Nadarzynie  

w konkursach przedmiotowych 
„Mazowieckie Talenty” organizowanych 
przez Mazowieckie Kuratorium Oświaty

Aneta Kornatowska
Nauczyciel SP Nadarzyn 

 Fot. arch. przedszkola
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SP Kostowiec 

• 01.09.2014 r. - uroczyste rozpoczęcie 
roku szkolnego.
 Tradycyjnie, po Mszy św. w kościele 
pw. bł. Zygmunta Szczęsnego-Feliń-
skiego uczniowie spotkali się w szkole 
na uroczystej akademii inaugurującej 
nowy rok szkolny.
• 18.09.2014 r. - święto Patrona 
Szkoły Podstawowej w Kostowcu
W kościele parafialnym odbyła się 
uroczysta Msza święta, której prze-
wodniczył ks. proboszcz Krzysz-
tof  Woźniak. Następnie uczniowie 
spotkali się w szkole przy portrecie 
Patrona. Zaprezentowali program 
słowno – muzyczny ukazujący życie  
i ideały świętego Stanisława Kostki. Na 
zakończenie przedstawiciele klas oraz 
nowi uczniowie złożyli przyrzeczenie 
podążania śladami Patrona.
•  Biegi Przełajowe - Jesień 2014
W dniu 26 września 2014 roku odby-
ły się Mistrzostwa Gminy Nadarzyn 
w biegach przełajowych dla szkół 
podstawowych. Organizatorem była 
nasza szkoła. Klasyfikacja generalna: 
I m. SP w Nadarzynie - 48 pkt; II 
m. - SP w Ruścu - 41 pkt; III m. SP  
w Kostowcu - 24 pkt;  IV m. SP  
w Woli Krakowiańskiej - 12 pkt; V m. 
SP w Młochowie - 8 pkt.
• VIII RODZINNY RAJD RO-
WEROWY
   Uczniowie naszej szkoły 27.09.2014  r. 
wzięli udział w wydarzeniach upa-
miętniających 75 rocznicę powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego i 70 

rocznicę wybuchu Powstania War-
szawskiego. Był to VIII Rodzinny Rajd 
Rowerowy i Gminna Gra Powstańcza. 
Drużyna rowerowa z Kostowca jako 
pierwsza ukończyła rajd.
•  Mistrzostwa Szkoły w Jesiennych 
Biegach Przełajowych
 Bieganie jest modne i zdrowe. Nasza 
szkoła regularnie organizuje mistrzo-
stwa w biegach przełajowych dla dzieci z 
klas 0-III. Mistrzostwa szkoły odbyły się 
3.10.2014 r. W tym roku do biegających 
dzieci dołączyli rodzice i nauczyciele. 
Stworzyło to niepowtarzalną atmosferę, 
bo dzieci gorąco dopingowały swoich 
opiekunów. Rywalizacja wśród uczniów 
jak zawsze była zacięta, nikt nie odpusz-
czał w nadziei na zdobycie upragnione-
go miejsca na podium. Na zakończenie 
nastąpił zasłużony posiłek przy ognisku 
i uroczysta dekoracja zwycięzców.

• Wycieczka do Niepokalanowa
Dnia  04/05.10.2014 r. dzieci ze szkol-
nego koła misyjnego wyjchały na dwu-
dniowe warsztaty formacyjne związane 
ze misją św. Teresy od dzieciątka Jezus. 
• Warsztaty Filmowe
W dniu 06.10.2014 r. odbyły się warsz-

taty filmowe w Grodzisku Mazowiec-
kim. Na zajęciach dzieci zapoznały się 
z etapami powstawania filmów animo-
wanego. Podczas warsztatów powstał 
film z udziałem naszych dzieci. 
• Wycieczka do Łowicza (fot. poniżej)
Wyjazd w dniu 7.10.2014 r. na lekcję 
muzealną do Łowicza. Dzieci zwie-
dziły skansen oraz były na warszta-
tach tkackich „len, konopie wełna”.
• Ślubowanie klasy I 
W Dniu Edukacji Narodowej 
14.10.2013 r. uczniowie klasy I zostali 
pasowani na uczniów naszej szkoły
• Dzień papieski 15 października
Uroczysta Akademia i quiz papieski 
dla uczniów (konkurs). (Fot. powyżej)
• Wyjazd do teatru
Dnia 16.10.2014 r. dzieci z klas młodszych 
pojechały do Teatru Kapitol w Warszawie 
na przedstawienie pt.: „Piotruś Pan” 
• Impreza integracyjna 24.10.2014r.
Impreza integracyjna z wychowanka-
mi Domu Dziecka Sióstr Franciszka-
nek Rodziny Maryi z Kostowca.
• Wycieczka Edukacyjne 28.10.2014r.
Wycieczka Ekologiczna uczniów klas 
IV-VI do Kampinoskiego Parku Na-
rodowego. Odwiedzenie cmentarzu i 
muzeum w Palmirach. 
• Warsztaty Ekologiczne 29.10.2014 r.
Wyjazd uczniów klas 0 – II na warsz-
taty ekologiczne do Kawęczyna.

Marcin Mlekicki - nauczyciel SP Kostowiec

Kalendarium wydarzeń w Szkole 
Podstawowej im. św. Stanisława Kostki 
w Kostowcu ( 01.09.2014 r. – 31.10.2014 r.)

 Fot. arch.szkoły

 Fot. arch.szkoły
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Czas zadumy, 
czas pamięci…
  Przełom października i listopada to 
czas, kiedy odwiedzamy cmentarze, 
a na nich groby bliskich. Jest to czas 
szczególny, kiedy wspominamy osoby, 
które od nas odeszły. Pamiętając  
o naszych bliskich nie zapominajmy 
również o tych, którzy na przestrzeni lat 
złożyli ofiarę ze swojego życia, walcząc o 
wolność i niepodległość naszej Ojczyzny. 
   Uczniowie klas IV – VI ze Szkoły 
Podstawowej im. św. Stanisława 
Kostki w Kostowcu, pod opieką 
swoich wychowawców, w dniu 28 
października udali się do muzeum i na 
cmentarz w Palmirach. W towarzystwie 
przewodnika zwiedzili ekspozycję 
muzealną. Dowiedzieli się, jak ważną 
rolę tereny te odegrały w dziejach 
walk o niepodległość, poczynając 
od Powstania Styczniowego po 
Powstanie Warszawskie. Obejrzeli 
też fotografie, archiwalia, przedmioty 
znalezione podczas powojennych 
ekshumacji, wysłuchali zachowanych 
relacji świadków tamtych wydarzeń. 
Palmiry to miejsce pamięci narodowej, 
wstrząsające świadectwo zbrodni 
Niemiec nazistowskich na ziemiach 
polskich w okresie II wojny światowej.   

 W Puszczy Kampinowskiej  
w okresie od grudnia 1939 do 
lipca 1941 r. Niemcy dokonali serii 
masowych i potajemnych mordów 
ludności. W tych egzekucjach stracono 
ponad dwa tysiące obywateli polskich. 
Ofiarami byli najczęściej, cieszący się 
prestiżem w społeczeństwie, aktywni 
przedstawiciele życia politycznego, 
naukowego, społecznego, kulturalnego 
oraz uczestnicy konspiracji i harcerze. 
W egzekucjach w Palmirach zginęli 
m.in. marszałek Sejmu Maciej Rataj, 
wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski, 
sportowiec - olimpijczyk Janusz 
Kusociński oraz znany działacz 

socjalistyczny, poseł na Sejm – 
Mieczysław Niedziałkowski.  
  W 1948 roku na palmirskiej polanie 
utworzono cmentarz mauzoleum, na 
którym znajdują się szczątki ofiar mordów 
przeprowadzonych na terenie Puszczy 
Kampinowskiej i w Lasach Chojnowskich. 
Po zwiedzeniu ekspozycji uczniowie udali 
się na cmentarz gdzie zapalili symboliczne 
znicze na znajdujących się mogiłach.Po 
tej niezwykłej lekcji pamięci wszystkim 
nam utkwiła sentencja umieszczona na 
pamiątkowej tablicy cyt. „Łatwo mówić  
o Polsce, trudniej dla nie pracować, jeszcze 
trudniej umrzeć a najtrudniej cierpieć”.
            Maciej Szmel - nauczyciel SP Kostowiec

Gimnazjum w Nadarzynie 

Centralny Zlot 
Młodzieży  PTTK 
,,PALMIRY 2014”

    W dniach 17 - 18. 10.2014 r. odbył 
się  54. Centralny Zlot Młodzieży PTTK 
,,Palmiry 2014”, tym razem upamiętnia-
jący 70. rocznicę Powstania Warszaw-
skiego, ze szczególnym uwzględnieniem 
męczeństwa ludności cywilnej warszaw-
skiej Woli. Cmentarz - mauzoleum Pal-
miry jest to miejsce pamięci narodowej z 
grobami przeszło 2 tysięcy Polaków, za-
mordowanych przez nazistów w czasie 
II wojny światowej, w okresie od 1939 
do 1943 roku. W Palmirach zamordowa-
no wielu wybitnych Polaków, przedsta-
wicieli życia politycznego, sportowego  
i kulturalnego międzywojennej Polski.
 Jak co roku, uczniowie, nauczyciele  i ab-
solwenci  Gimnazjum im. św. Jana Paw-
ła II w Nadarzynie, a także miejscowi 

harcerze wzięli  udział w tegorocznym 
Zlocie (fot. uczestników powyżej). Po poko-
naniu ponad piętnastokilometrowej tra-
sy, uczniowie zwiedzili Muzeum - Miej-
sce Pamięci Palmiry, zapalili znicze na 
cmentarzu w Palmirach, a także oddali 
hołd pomordowanym, biorąc udział  

w uroczystym apelu pamięci. Organi-
zatorem marszu naszych uczniów była 
Magdalena Milczarek – nauczyciel wy-
chowania fizycznego. 

Beata Syrek - nauczyciel Gimnazjum w Nadarzynie

Uczniowie z Kostowca podczas wycieczki do Palmir.

 Fot. arch.szkoły

 Fot. arch.szkoły
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Wybory samorządowe ‘2014

Nr obwodu 
głosowania Granice obwodu głosowania

Siedziba  
obwodowej  komisji 

wyborczej 

1

Okręg nr 1: Nadarzyn – ulice: al. Katowicka, Babiego Lata, Graniczna, 
Karmelowa, Kościuszki, Krucza, Kubusia Puchatka, Makowa, Morelowa, 
Mszczonowska,  Sęczkowa,  Starowiejska, Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, 
Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwińska. 
Okręg nr 2: Nadarzyn – ulice: Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, Leśna, Maciejki, 
Malwy, Mała, Modrzewiowa, Nad Mrówką, Plantowa, Podleśna, Pruszkowska, 
Wierzbowa, Wiosenna.
Okręg nr 3: Nadarzyn – ulice: Czekoladowa, Komorowska, Księżycowa, 
Mazurska, Poprzeczna, Sitarskich, Turystyczna, Warszawska.

Szkoła Podstawowa 
w Nadarzynie
ul. Sitarskich 4; 

Tel. 22 729 81 66
(lokal przystosowany dla potrzeb 

wyborców niepełnospr.)

2

Okręg nr 4: Nadarzyn – ulice: Bociania, Kajetanowska, Kościelna, 
Krótka, Kwiatowa, Plac ks. J. Poniatowskiego, Pogodna, Polna, Poświętna, 
Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Zarzewie.

Okręg nr 5: Nadarzyn – ulice: Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, Grabowa, 
Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, Kasztanowa, 
Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, Narcyzowa, Niezapominajki, Orzechowa, 
Sosnowa, Storczykowa, Stokrotki, Wrzosowa. 
Okręg nr 6: Strzeniówka

Nadarzyński Ośrodek 
Kultury

Pl. Poniatowskiego 42
Tel. 22 729 89 15

(lokal przystosowany dla potrzeb 
wyborców niepełnospr.)

3

Okręg nr 7: Wolica 

Okręg nr 8: Walendów

Okręg nr 9: Kajetany + Szamoty

Remiza Ochotniczej Straży 
Pożarnej w Nadarzynie

ul. Warszawska 15
Tel. 22 729 81 83

(lokal przystosowany dla potrzeb 
wyborców niepełnospr.)

4
Okręg nr 10: Rusiec

Okręg nr 11: Stara Wieś

Szkoła Podstawowa 
w Ruścu

ul. Osiedlowa 72 
Tel. 22 729 81 97

(lokal przystosowany dla potrzeb 
wyborców niepełnospr.)

5

Okręg nr 12: Urzut + Kostowiec 

Okręg nr 13: Rozalin

Okręg nr 14: Młochów + Parole

Okręg nr 15: Krakowiany + Wola Krakowiańska

Przedszkole Publiczne 
w Młochowie

ul. Źródlana 1
Tel. 22 729 90 19

W tegorocznych wyborach samorządowych, 16 listopada br. na terenie 
Gminy Nadarzyn będziemy głosowali w następujących obwodach. 

Głosowanie w dniu 16 listopada 2014 r. (niedziela) odbędzie się w godzinach 700-2100. 

   Na podstawie obwieszczenia Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 14 października 2014 r. w sprawie podania do wia-
domości publicznej informacji o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach ob-
wodowych komisji wyborczych (OKW), w których będą przeprowadzone wybory do rad gmin, rad powiatów  
i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r.

Edyta Gawrońska 
Sekretarz Gminy Nadarzyn
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

• W dniu 2 października 2014 r. około 
godz. 2.20 w Nadarzynie, realizujący 
czynności służbowe policjanci, zwró-
cili uwagę na jadący przed nimi samo-
chód osobowy marki Audi. Mimo, że 
w pojeździe były tylko dwie osoby, 
posiadał on znacznie dociążony tył. 
Gdy policjanci zatrzymali kierującego 
do kontroli drogowej, w bagażniku 
pojazdu ujawnili 8 szt. pojemników 
z zawartości około 200 litrów oleju 
napędowego oraz gumowe węże. 
Okazało się, że mężczyźni, będąc za-
trudnieniu przy budowie odcinka drogi 
ekspresowej w Wolicy oraz będąc opera-
torami stabilizatora gruntu, pod osłoną 
nocy wdarli się na teren bazy sprzętowej  
i przy użyciu posiadanego kluczyka, ze 
zbiornika maszyny ukradli przedmiotowe 
paliwo. Obaj mężczyźni zostali zatrzym-
ani, a wraz z nimi również pracownik 
ochrony z bazy sprzętowej, który jak 
oświadczyli zatrzymani, otrzymał od 
nich za „milczenie” kwotę 20 zł. Os-
tatecznie zatrzymanym Andrzejowi P. i 
Krystianowi K. zostały przedstawione 
cztery zarzuty dokonania kradzieży  
z włamaniem i łączny zabór około 520 
litów oleju napędowego o wartości 
około 2.600 zł, zaś Józefowi M. zar-
zut pomocnictwa do dokonania jed-
nego z przestępstw. Główni podejrzani  
w sprawie dobrowolnie poddali się 
karze, uzgodnionej z Prokuratorem.

• W dniu 25 października 2014 r.  
z Komisariatu Policji w Tłuszczu do KP
w Nadarzynie, wpłynęło przyjęte  
w tamtejszej jednostce, zawiadomienie 
o zaginięciu Mariusza K., pracownika 
jednej ze stacji paliw z terenu gminy 
Nadarzyn. Zaginiony mężczyzna os-
tatni raz widziany był dwa dni wcześniej  
w miejscu zatrudnienia. Kolejno w dniu 
28 października br. ajent stacji paliw, 
złożył w nadarzyńskim komisariacie 
zawiadomienie o tym, że zaginiony 
mężczyzna z kasy stacji przywłaszczył 

sobie pieniądze pochodzące z kilku 
utargu w łącznej kwocie ponad 26 
tys. zł. oraz podrobił podpisy kilkor-
ga współpracowników. Wykonujący 
czynności w obu sprawach policjanci, 
po kolei sprawdzali sygnały o możliwych 
miejscach pobytu mężczyzny na terenie 
Warszawy i Krakowa, oraz możliwość 
podjęcia przez niego próby wyjazdu z 
kraju. Między innymi ustalono gdzie 
mężczyzna przebywał w dniach od 23-
25 października br., a przede wszystkim 
to, że towarzyszyła mu wtedy młoda 
kobieta. Dzięki ustalonej tożsamości 
kobiety i działaniu podjętym pod tzw. 
„legendą”, udało się bardzo szybko 
ustalić miejsce pobytu mężczyzny 
i dokonać jego zatrzymania. Za-
trzymany Mariusz K. przyznał się do 
przywłaszczenia pieniędzy i podrobie-
nia podpisów. Złożył również obszerne 
wyjaśnienia co do przyczyn takiego za-
chowania oraz dobrowolnie poddał się 
karze uzgodnionej z Prokuratorem.     
• Ponadto w październiku 2014 r. 
policjanci Komisariatu Policji oraz inni 
funkcjonariusz działający na naszym 
terenie dokonali zatrzymania: spraw-
cy posiadania środków odurzających  
w ilości ponad 12 gram haszyszu, spraw-
cy przestępstwa fizycznego i psychiczne-
go znęcania się nad konkubiną, sprawcy 
nabycia mienia pochodzącego z czynu 
zabronionego, dwunastu sprawców ki-
erowania pojazdami w ruchu drogow-
ym w stanie nietrzeźwości oraz dwóch 
osób poszukiwanych.

Policjanci Komisariatu Policji w Na-
darzynie prowadzą czynności do-
chodzeniowe w dotąd niewyjaśnionych 
sprawach kryminalnych, do których 
doszło na terenie naszej Gminy 
w październiku 2014 r. i tak:
- w dniu 17 października 2014 r.  
w Strzeniówce przy ul. Błońskiej, 
nieznany sprawca, po uprzednim 
skorzystaniu z usług seksualnych, 
dokonał na szkodę trudniącej się 
nierządem obywatelki Bułgarii, rozboju 
przy użyciu rozpylacz gazu łzawiącego,  
a następnie skradł kobiecie torebkę  
z telefonem komórkowym i dokumen-
tami. Przestępstwo rozboju zagrożone 
jest karą pozbawienia wolności od lat 2 
do 12.   

Przypominam Państwu, że Komenda 
Stołeczna Policji uruchomiła specjalną 
linię telefoniczną dla tych osób, 
które podejrzewają, że mógł do nich 
zatelefonować oszust podający się za 
„wnuczka”, „krewnego” lub „policjan-
ta – funkcjonariusza CBŚ”. Nie dajmy 
przestępcom szansy! Nie pozwólmy, aby 
zabrali oszczędności życia! Na Państwa 
sygnały policjanci czekają przez całą 
dobę. Telefonować można pod nr 22 60 
33 222.
 Wszystkim, którzy znajdują się  
w posiadaniu informacji mogących pozostawać 
w zainteresowaniu Policji, a zdecydują się 
na ich przekazanie, gwarantujemy pełną 
anonimowość. Wszelkie informacje oraz 
niepokojące sygnały związane z Państwa 
bezpieczeństwem, proszę zgłaszać bezpośrednio 
do Dyżurnego Komisariatu Policji w Nadar-
zynie, pod nr tel. 22 729 81 77.

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) 

Doświadczony psycholog dziecięcy, 
terapeuta osób dorosłych 

w Nadarzynie. 
Tel. 608 322 508

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

oraz glebogryzarkę spalinową  
z zapasowym silnikiem. 

Tel. 511 505 265
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Straż Gminna w Nadarzynie
– Pl. Poniatowskiego 42, 05-830 Nadarzyn, tel. 22 720 08 67; 

strazgminna@nadarzyn.pl; 
Straż Gminna funkcjonuje w dniach pn. - pt.: godz. 7:00 - 22:00.

Komendant Straży przyjmuje interesantów w każdy wtorek w godz. 13:00-15:00.

Adam Piskorz 
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie 

    Kontynuując działania prewencyjne na 
terenie Gminy Nadarzyn, od początku 
roku szkolnego funkcjonariusze Straży 
Gminnej przeprowadzili pogadanki nt. 
szeroko pojętego bezpieczeństwa. Na 
zaproszenie Dyrektorów odwiedzili 
Szkołę Podstawową Nadarzynie,  
w Młochowie, w Woli Krakowiańskiej, 
w Ruścu a także Gminne Ognisko 
Dziecięco – Młodzieżowe „Tęcza” 
w Nadarzynie. Podczas wszystkich 
spotkań udział wzięło blisko 400 podo-
piecznych. 
Głównym celem spotkań było 
uświadamianie dzieci i młodzieży 
odnośnie zagrożeń, jakich można się 
spodziewać zarówno w czasie wol-
nym, jak też w drodze do szkoły. 
Omawiając zagadnienia związane  
z ruchem pieszych, posiłkując się zdo-
bytym doświadczeniem prowadzący 
starali się uzmysłowić uczniom, jakie 
mogą być konsekwencje w przypadku 
lekceważącego podejścia do przepisów 
oraz różnych sytuacji. 
Uczestnicy spotkań otrzymywali 
od Strażników opaski odblaskowe 

z prośbą o zachowanie szczególnej 
rozwagi w czasie poruszania się po 
drogach a także informowanie o wszel-
kich niepokojących zdarzeniach swoich 
opiekunów czy nauczycieli. W ramach 
działań wpajane są dzieciom zasady 
odpowiedzialności za własne życie i 
zdrowie a także innych uczestników, 
gdyż poprzez nieroztropność (np. 
wypadająca piłka na drogę, wybiegający 
pies itp.) można doprowadzić do bardzo 
tragicznego w skutkach zdarzenia. 
Edukacja w zakresie podstawow-
ych zasad bezpiecznego poruszania 
się po drogach jest o tyle ważna, że od 
wielu lat sytuacja na polskich drogach 
jest trudna, co związane jest głównie  
z ilością poruszających się po nich po-
jazdów. Jak pokazują statystyki, z roku 
na rok zmniejsza się liczba ofiar wy-
padków z udziałem pieszych, jednak 
mimo wszystko jest ona niepokojąca. 
Z danych statystycznych Krajowej 
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Dro-
gowego wynika, że w roku ubiegłym 
na terenie kraju na drogach zaistniało 
9266 wypadków z udziałem pieszych. 

W związku z tymi zdarzeniami 1130 
pieszych poniosło śmierć, co oznacza, 
że każdego dnia na polskich drogach 
giną 3 osoby. Jako przyczyny po-
dano, że najwięcej było przypadków 
dotyczących nieostrożnego wejścia 
na jezdnię przed jadącym pojazdem, 
następnie stanie na jezdni, przekracza-
nie jezdni w miejscu niedozwolonym 
oraz chodzenie nieprawidłową stroną 
jezdni. Istotny jest fakt, że zdecydowana 
większość zdarzeń zaistniała w czasie 
dobrych warunków atmosferycznych, 
przy suchej nawierzchni, co może 
świadczyć, że kierujący przy złej po-
godzie zachowują większą ostrożność. 
W ramach swoich zadań służbowych, 
funkcjonariusze patrolujący w godzin-
ach wieczornych ulice gminy Nadarzyn 
w przypadku zaobserwowania osób 
poruszających się poboczami bez wi-
docznych elementów odblaskowych 
będą pouczać o takim obowiązku oraz 
wręczą odpowiedni gadżet, który być 
może w przyszłości uratuje komuś 
życie.

Ochotnicza Straż 
Pożarna w Nadarzynie

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

• 10.10.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru wypalanych pozostałości 
plonów rolnych w Krakowianach. 
Działania zostały podjęte o godzinie 
15.10.
• 13.10.2014 r. udział zastępu  
w gaszeniu pożaru wypalanej suchej 
trawy w miejscowości Rozalin przy  
ul. Przemysłowej, działania zostały 
podjęte o godzinie 16.08 na mie-
jscu akcji obecny jeden zastęp OSP 
Młochów.
• 15.10.2014 r. udział zastępu w usu-
waniu skutków kolizji drogowej  

z udziałem dwóch samochodów  
osobowych do której doszło o 
godzinie 14.21. Obecny również 
zastęp PSP Pruszków.
• 20.10.2014 r. o godzinie 16.07 zastęp 
został zadysponowany do Walendowa 
przy ul. Stawowej celem otwarcia  
drzwi mieszkania – pomoc Policji 
Nadarzyn.

  dh Arkadiusz Kiliński                                                    
Naczelnik OSP Nadarzyn                                                                                                   

Student Politechniki Warszawskiej 
udzieli tanio 

korepetycji z matematyki i fizyki.  
Tel. 503 790 338

Język angielski.  
Wszystkie poziomy, 

przygotowanie do egzaminów. 
Tel. 508 221 420

Kompleksowa obsługa inwestycji 
budowlanych.Inspektor nadzoru, 

inwestor zastępczy, kierownik bu-
dowy. Tel. 506 800 200  
www.axisprojekt.pl

Księgowość i doradztwo dla firm 
z dojazdem do klienta. 

Tel. 501 103 570
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Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. 

Tel. 502 142 219

Potrzebny pracownik lub uczeń na stanowisko fryzjer 
do Salonu Urody w Rozalinie. Tel. 503 588 048

Mieszkanie do wynajecia 53m2; ul. Górna 3, Rusiec. 
Tel. 22 739 82 18

Kupię mieszkanie do 50m2 w Nadarzynie lub okolicy. 
Kontakt:  602 261 301; 607 825 013
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Angielski dla dzieci w wieku szkolnym i młodzieży 
(gimnazjum, liceum). Kursy indywidulane, korepetycje. 

Młochów. Tel. 510 390 693

Pilnie przyjmę do pracy w pralni. Tel. 502 147 532

Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7) 
zatrudni fryzjerkę. Tel. 664 551 498

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

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088 

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

Język angielski.  W każdym zakresie - dojeżdżam. 
Tel. 505 460 026

Prace porządkowe, sprzątanie, mycie okien, 
prasowanie.Tel. 664 729 758
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Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

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

ks. Andrzej Wieczorek 
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa 

w Nadarzynie 

  Z radością informujemy, że  
w październiku 2014 Sakrament 
Chrztu przyjęli: Iga Kowiecznikow, 
Filip Luboradzki, Nikola Dubielecka, 
Dorota Małecka, Timothe Dassonville, 
Maja Bogunia, Eryk Wojciechowski. 

 Sakramentalny Związek 
Małżeński w październiku zawarły 
następujące osoby: 
Mahony Kieran James – Iga Bryszewska, 

Damian Kołodziejczyk – Magda Pi-
otrkowicz, Marcin Paliński – Daniela 
Danielak, Artur Iwiński – Magdalena 
Kalicka, Grzegorz Bazga – Magda-
lena Zawiślak, Bartosz Kowalski – 
Paulina Orłowska,

Z przykrością informujemy, że  
w październiku odeszli z naszej 
Parafii: śp. Bogusław Majewski, 
śp. Teodora Tarkowska, śp. Jerzy 
Kochanek, śp. Bożena Homontowska, 
śp. Zbigniew Wawrzyniak,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych 
z naszych rodzin.
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K U L T U R A

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

Rubrykę redaguje 
Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki 

Propozycje:

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. 

FUNPAKIET
– bezpłatne kursy internetowe

 (j. angielski, niemiecki, 
hiszpański, fotografia, photoshop)

 
 Biblioteka 
P u b l i c -
zna Gminy 

Nadarzyn we współpracy z firmą 
FUNMEDIA zaprasza wszystkich 
Czytelników do skorzystania z oferty 
bezpłatnych kursów internetowych 
„FUNPAKIET”. Wystarczy przyjść 
do Biblioteki i zgłosić chęć skorzys-
tania z pakietu kursów. Otrzymasz 
indywidualny kod dostępu, dzięki 
któremu będziesz mógł uczyć się  
w dowolnym tempie, miejscu i czasie.  
W przypadku pytań, zawsze pozosta-
jemy do Twojej dyspozycji.

Drogi Czytelniku,

Wrzuć kartkę do 

naszej STUDNI 

ŻYCZEŃ i podziel się  

z nami swoimi pomysłami, 

uwagami bądź sugestiami 

związanymi z funkcjonowaniem 

Biblioteki. Twoja opinia jest 

dla nas bardzo cenna, dlat-

ego z góry dziękujemy. Zespół 

Twojej Biblioteki

TOKARCZUK 
O.: Księgi Jaku-
bowe   

 Najbardziej ocze-
kiwana książka 
roku! Nowa epic-
ka powieść Olgi 
Tokarczuk! Rok 
1752. Do Rohaty-

na na Podolu przybywają kasztelano-
wa Katarzyna Kossakowska i towarzy-
sząca jej poetka Elżbieta Drużbacka. 
Jednym z gości na powitalnej kolacji 
jest miejscowy proboszcz Benedykt 
Chmielowski, autor pierwszej polskiej 
encyklopedii. Ksiądz i poetka, osoby 
rozmiłowane w księgach, szybko znaj-
dują wspólny język – rozpoczynają 
rozmowę, którą później kontynuować 
będą w listach. Nieco później, także na 
Podolu, pojawia się młody, przystojny 
i charyzmatyczny Żyd - Jakub Lejbo-
wicz Frank. Tajemniczy przybysz z od-
ległej Smyrny zaczyna głosić idee, które 
szybko dzielą społeczność żydowską. 
Dla jednych heretyk, dla innych zbaw-
ca już niebawem ma wokół siebie krąg 
oddanych sobie uczniów, zaś wywołany 
przezeń ferment może odmienić bieg hi-
storii. Księgi Jakubowe to nie tylko powieść 

o przeszłości. Można ją czytać również 
jako refleksyjne, momentami mistycz-
ne dzieło o samej historii, jej zakrętach  
i trybach, które decydują o losach całych 
narodów. 
Z A W A D Z K A 
M.: Taka jestem 
i już! 
 Wspomnienia  
i felietony Magda-
leny Zawadzkiej, 
jednej z najlep-
szych polskich 
aktorek, napisane 
lekko i z humorem. Pod tą lekkością 
kryje się jednak wiele głębokich prze-
myśleń. Magdalena Zawadzka opowiada  
o swych latach dojrzałych i o dorastaniu 
do dojrzałości, o traumatycznym czasie 
żałoby po śmierci męża Gustawa Holo-
ubka, o świecie bez rodziców. Pięknie też 
rozwija opowieść o Jaśku – swoim do-
rosłym już dziś synu – opatrując ją wie-
loma rodzinnymi anegdotami. Osobną 
część książki stanowią Podróże, które są 
wielką pasją aktorki. A świat widziany 
jej oczami – fascynujący. Część trzecia to 
Felietony pisane w latach dziewięćdziesią-
tych, jednak wciąż przejmująco aktualne. 
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

Świetlice NOK

Świetlica w Parolach 

Co można zrobić z cukierkami?

 Zjeść. To na pewno, ale my 
postanowiliśmy wykorzystać je  
w nieco inny sposób. Oczywiście 
ostatecznie zostaną zjedzone, ale to,  
w jaki sposób zostaną podane pozo-
stanie w pamięci jedzącego na długo. 
Szkoda od razu zjeść takie cudo,  
najpierw cieszy oko potem podniebienie. 
29 października br. w świetlicy odbyły 
się warsztaty prowadzone przez panią 
Beatę Kaletę ze Starej Wsi, która jest 
właścicielką firmy Fajny Bukiet. 
Pani Beata podzieliła się z nami swoją 
wiedzą i krok po kroku instruowała 
jak wykonać bukiet z cukierków. 
Mimo jednolitej instrukcji bukiety 
powstały różne, z uwagi na wizje ar-
tystyczne każdej uczestniczki, dobór 
dodatków i kolorów.  
  To była świetna zabawa, ale 
również ciężka praca. Wykonanie 
takiego bukietu wymaga cierpliwości 
i pomysłowości. Podczas warsz-
tatów wykonaliśmy bukiety według 
jednego schematu, ale pani Bea-
ta pokazała nam również inne 
możliwości. Te warsztaty to wstęp do 
naprawdę świetnej zabawy nie tylko 
z cukierkami, ale również z krepiną. 
Bardzo dziękujemy pani Beacie za 
poświęcony czas i pokazanie kilku 
niezawodnych technik stworzenia 
czegoś niepowtarzalnego. 
Galerię zdjęć można zobaczyć na 
stronie www.nok.pl w zakładce Pa-
role oraz na facebooku świetlicy.

Monika Majewska
              Instruktor świetlicy w Parolach

MIKOŁAJKI 
ZE SZTUKĄ

Zapraszamy 

- 6 grudnia (sobota) 2014 r. 

o godz. 16.00

W programie: zajęcia plastyczne, animacje dla 
dzieci, konkursy,  słodki poczęstunek, 

wizyta Mikołaja!!! 

Bilet: 10 zł/dziecko.

Świetlica w Urzucie 

Warsztaty 

„Malowanie światłem”

  We wtorek 21 października, gdy na 
zewnątrz zrobiło się ciemno, dzieci 
korzystajace z zajęć świetlicowych 
uczestniczyły w warsztatach  
„malowania światłem” prowadzo-
nych przez panią Julię Karasiewicz. 
Z latarkami w rączkach tworzyły 
fantastyczne „obrazy”. Największą 
radość sprawiała im „praca grupowa”, 
czyli bieganie z latarkami skierowany-
mi na obiektyw aparatu...efekt nie do 
opisania, ale do obejrzenia na stronie 
www.nok.pl w zakładce świetlicy Urzut. 

Serdeczne podziękowania 
dla Julii Karasiewicz za 

poprowadzenie warsztatów.

HALLOWEEN 
 Halloween...coraz częściej ob-
chodzony w Polsce więc my także 
postanowiliśmy się pobawić. Przez 
kilka listopadowych dni odbywały się 
przygotowania strojów i masek aby 
31 października,tuż po zmroku wyjść 
i straszyć. W licznej grupie znalazły się 
dynie, pająk, wiedźmy, drakula i dwie 
kostuchy. „Cukierek albo psikus”.... 
W Urzucie, wszyscy mieszkańcy,  
których odwiedzialiśmy byli przygo-
towani i zdecydowanie dominował 
„cukierek”, „psikus” nie był potrzeb-
ny otrzymaliśmy imponującą ilość 
słodyczy i owoców. Halloween to 
nie tylko straszenie, stroje, słodycze  
świetna zabawa.., ale także  świecąca 
dynia, która stanęła na placu przy 
świetlicy. Dzięki Państwu Dorocie 
i Darkowi Orłowskim, którzy po-
darowali nam ogromną, ważącą 35 
kg dynię z własnego ogródka, za co 
serdecznie dziękuję. 

Podziękowania także dla pani 
Anny Toczyskiej za pomoc 

przy „halloweenowym spacerze”.
Agnieszka Sokołowska

Instruktor świetlicy NOK w Urzucie

UWAGA!!!

Są jeszcze 3 wolne miejsca 

na warsztaty dla  Rodziców

„Kocham i wymagam, 
czyli jak skutecznie 
porozumiewać się 

z dziećmi”

  Trening umiejętności wychowawczych 
w formie cyklu warsztatów dla rod-
ziców i opiekunów dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Program 
będzie realizowany raz w tygodniu, 
w cyklu 10 spotkań  2,5–3 godzin-
nych, opiera się na metodzie autorek 
znanych publikacji dla rodziców  
A. Faber i E. Mazlish, zaadaptowanych 
do polskich warunków oraz T. Gordo-
na „Wychowanie bez porażek”, a także 
treningu asertywności i Analizy Tran-
sakcyjnej. Prowadzą: Małgorzata– 
Szybińska – psycholog (tel. 601 520 
889) i Dobromiła Lachendro – Fruga 
– pedagog (723 227 272).
  Koszt udziału w cyklu warsztatów 
wynosi 400 zł od osoby, 600 zł/para
Dla Mieszkańców gminy Nadarzyn 
odpowiednio 300 zł i 500 zł (para)
Możliwość płatności w dwóch ratach.
Miejsce: Nadarzyński Ośrodek Kul-
tury, Pl. Poniatowskiego 42.

Projekt pod patronatem 
Janusza Grzyba Wójta Gminy 

Nadarzyn, dofinansowany przez 
Gminę Nadarzyn

I spotkanie – 24 listopada 2014 r., 
o godz. 17.0 w Nadarzyńskim 

Ośrodku Kultury.
ZAPRASZAMY.

Co się wydarzyło w naszych świetlicach...
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Rubrykę redaguje  Kamila Michalska - Dyrektor NOK

 APEL DO 
MIESZKAŃCÓW GMINY 

NADARZYN

Szanowni Państwo,

11 stycznia 2015 r. po raz dziesiąty WOŚP zagra w NOK.
XXIII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, to zbiórka pieniędzy dla podtrzymania wysokich standardów 

leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz dla godnej opieki medycznej seniorów.
Zapraszamy i zachęcamy do włączenia się w organizację imprezy, zaproponowania artystycznej formy udziału 

bądź podarowania przedmiotu na licytację. Prosimy nie przynosić rzeczy używanych.
Licytacja od godz. 15.00 + program artystyczny.

Będziemy wdzięczni za okazane serce.
Organizator Sztabu: Nadarzyński Ośrodek Kultury

Współorganizator: Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie

reżyseria – Krzysztof  Szekalski 
scenografia – Kobas Laksa
   Warszawa. Wrzesień 1968 r. Centralne Uroczystości Dożynkowe na 
Stadionie Dziesięciolecia. 
Bohaterski akt, radykalny i ostateczny gest sprzeciwu Ryszarda Siwca 
wobec interwencji wojsk Układu Warszawskiego w Czechosłowacji staje 
się punktem zwrotnym w karierze oficera Służby Bezpieczeństwa. Dziś, 
zepchnięty na margines historii, (anty)bohater minionego systemu, poz-
bawiony przywilejów i władzy - próbuje zrekonstruować swoją drogę, 
odzyskać ciągłość własnej biografii, zrozumieć i zdefiniować swoją 
tożsamość. Kim jest lub też kim mógłby być...? Spektakl jest próbą 
stworzenia nieoczywistego, prowokującego portretu wielokrotnego,  
w którym fikcja i kreacja przeplatają się z realnym głosem historycznych 
faktów. 
Przemysław Bluszcz odważnie wkracza w obie te rzeczywistości. 
Stwarza je na scenie w skondensowanych, mocnych obrazach, 
które drażnią, wzruszają, czasem śmieszą, a zarazem podważają 
jednoznaczność ocen postaw ludzi uwikłanych w zbrodnie minionego 
systemu.
                            Zapraszamy 
Wstęp:15zł

12 grudnia o godz. 20.00, w przeddzień rocznicy ogłoszenia 
stanu wojennego zapraszamy 

na monodram Przemysława Bluszcza „Samospalenie”

www.czuly.pl

Z radością informujemy, że w dniu 4 listopada 2014 r Zarząd Województwa Mazowieckiego zatwierdził uchwałę 
w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych złożonych w ramach konkursu 

otwartego Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” 
dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W związku z powyższym, dzięki staraniom Urzędu Gminy Nadarzyn NOK otrzyma 497.524,81 zł!!! dofinan-
sowania ze środków unijnych na projekt „Modernizacja zabytkowego budynku Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury”
Cele szczegółowe projektu obejmują m.in.: konserwację zabytkowego budynku i zakup wyposażenia niezbędnego 

do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym okotarowanie sceny i montaż widowni. 
Otrzymana kwota dotacji stanowi 85% całość, 15%, to wkład własny ze środków Gminy Nadarzyn.

Pani Katarzynie Dombskiej inspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych UG 
serdecznie dziękujemy za opracowanie wniosku aplikacyjnego.
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 Kultura Fizyczna 
i Sport w Gminie

Nadarzyn
    Zmiany jakie nastąpiły w Polsce po 
1989 roku przeniosły na nowe samo-
rządy miejskie i gminne obowiązek 
organizowania życia sportowego i kul-
turalnego  na swoim terenie.  Wiązało 
się to  zarówno z tworzeniem infra-
struktury sportowej  jak i organizacją  
zajęć sportowych. Ile gmin w Polsce 
tyle podejść i rozwiązań tego tematu.  
Warto przyjrzeć się jak do tematu kul-
tury fizycznej  podszedł w ostatnich 15-
stu latach samorząd Gminy Nadarzyn. 
Dlaczego 15-stu? Ano dlatego, że  
w tym czasie kolejne rządy systema-
tycznie „majstrowały” przy ustawie  
o Kulturze Fizycznej, obniżały środki 
na sport dzieci i młodzieży, likwido-
wały kadry wojewódzkie, programy 
„Talent”, wycofywały się z finansowania 
klubów sportowych za osiągane wyniki 
sportowe na arenie ogólnokrajowej, czy 
rezygnowały z opłacania stypendiów 
sportowych dla młodych zawodników 
medalistów Mistrzostw Europy i Swiata 
w kategoriach  kadet (U-15) i junior (18). 
Wprowadzenie konkursów ofert i co za 
tym idzie rozbijanie i tak ograniczonych 
środków na szereg podmiotów spowo-
dowało upadek lub znaczne ogranicze-
nie możliwości działania takich spor-
towych struktur jak: Zrzeszenie LZS, 
Szkolny Związek Sportowy, Akademicki 
Związek Sportowy, czy Federacja Sportu 
Młodzieżowego.  Powstające nowe pro-
gramy wiążą się z potrzebą wypełniania 
„ton dokumentów”, spełniania tysięcy 
„niezbędnych” wymagań, zatrudnienia 
w klubie dodatkowych osób w admini-
stracji , obsługi prawnej itp.  Nie rzadko 
„zysk” nie pokrywa nawet „wkładu”.
 W tej sytuacji  sport na podstawowym 
poziomie szkolenia może liczyć prak-
tycznie na samorząd, rodziców i sponso-
rów, a także na zaradność i wręcz spo-
łecznikowskie zacięcie trenerów.

Infrastruktura
    W ciągu 15 ostatnich lat nastą-
pił w naszej Gminie szybki rozwój 
bazy sportowej. Nadarzyn dzisiaj to 2 
hale sportowe (przy Gimnazjum i SP 
w Nadarzynie). Trzecia właśnie po-
wstaje przy zespole szkół w Ruścu.  

Pięć  sal gimnastycznych: stara w SP  
w Nadarzynie oraz 4 nowe: przedszko-
le Nadarzyn, SP Wola Krakowiańska, 
Rusiec i Młochów.  Kompleksy boisk 
sportowych (sztuczne do piłki noż-
nej i koszykówki z kortem tenisowym, 
typu Orlik) w Nadarzynie, Młochowie, 
Kostowcu i Ruścu. Naturalne boisko 
piłkarskie w Woli Krakowiańskiej i sze-
reg placów zabaw i siłowni zewnętrz-
nych . Do tego należy dodać zmoderni-
zowany stadion w  Nadarzynie (renowa-
cja  płyty boiska głównego i bocznego  
z oświetleniem  oraz zadaszenie trybuny) 
z otwartą strzelnicą sportową. Wszystkie 
te obiekty utrzymuje samorząd Gminy 
Nadarzyn poprzez powołaną i podle-
głą mu  jednostkę - Gminny Ośrodek 
Sportu. Na tle kraju Nadarzyn to z pew-
nością „ścisła czołówka”.

AKTYWNOSĆ, czyli mądre prawo
Baza sportowa to jedno – dwa to jak  

i czy jest ona wykorzystywana, czy jest 
dostępna i na jakich zasadach. Sens 
posiadania pięknych i funkcjonalnych 
obiektów sportowych jest tylko wte-
dy, kiedy „tętnią one życiem od świtu 
do nocy”.  Tę maksymę władze gminy 
Nadarzyn z pewnością znają. Uchwała 
Rady Gminy zwalniająca stowarzy-
szenia kultury fizycznej działające na 
terenie Gminy i zajmujące się szerze-
niem kultury fizycznej wśród dzieci  
i młodzieży z terenu Gminy Nadarzyn 
z opłat za wynajęcie  gminnych obiek-
tów sportowych stała się podwaliną 
pod sportowe sukcesy naszej młodzie-
ży. Mówiąc inaczej, inne samorządy  
(a jest ich bardzo wiele) z jednej stro-
ny  nagłaśniając dotują klubu sportowe,  
a z drugiej już raczej po cichu pobierają 
od tych klubów  część wspomnianych 
dotacji za wynajęcie gminnych obiek-
tów sportowych. W statystykach wy-
gląda to dobrze, Wójtowie i Prezydenci  

szczycą się sumami wydawanymi na 
kulturę fizyczną i gospodarnością  
w  postaci odzyskiwania części środ-
ków. W rzeczywistości niedofinanso-
wane klubu padają lub sięgają do kie-
szeni rodziców młodych sportowców. 
Wspomniana uchwała Rady Gminy  
oraz niewygórowane stawki za „ko-
mercyjne” wynajęcie obiektów GOS po-
woduje, że są one codziennie  niemalże  
w 100% wykorzystywane, od 8.00 do 
21.00 przez kluby, szkoły i osoby prywatne.

FINANSOWANIE, czyli 
„dla każdego coś dobrego”

Na terenie Gminy Nadarzyn siedzi-
bę mają obecnie trzy kluby sportowe: 
GLKS Nadarzyn – z sekcjami  piłka 
nożna  chłopców  piłka siatkowa dziew-
cząt, piłka koszykowa  chłopców, tenis 

stołowy, sekcja biegowa i sekcja spor-
tów walki, łącznie ponad 450 zarejestro-
wanych zawodników i zawodniczek. 
LKS „Orzeł” Nadarzyn – z sekcjami 
piłka siatkowa chłopców, judo i sekcja 
rekreacyjna ponad 130 zarejestrowa-
nych osób. MUKS „Strat” Nadarzyn – 
sekcja tenisa ziemnego około 30 osób. 
Kluby te w ramach Konkursu Ofert 
otrzymują z Urzędu Gminy dotacje na 
prowadzenie działalności statutowej, 
czyli szkolenia sportowego. Obejmuje 
ona m.in. zatrudnienie kadry trenersko 
– instruktorskiej, organizację zawodów,  
opiekę medyczną, zakup sprzętu spor-
towego, wykupienie licencji  i ubezpie-
czenia, przejazdy na zawody, noclegi 
i wyżywienie na zawodach, zakup tro-
feów, opłaceni e delegacji sędziow-
skich, wpisowego do zawodów itp. 
     Oferta sportowa jest naprawdę boga-
ta i każdy z pewnością ma szansę znaleźć 
coś dla siebie bez względu czy traktuje 
sport jako wyłącznie zabawę i hobby, 
czy jako formę realizacji i sposób na 

S P O R T

Kompleks boisk przy SP Nadarzyn
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życie. Wyniki i sukcesy osiągane przez 
młodych nadarzyńskich sportowców na 
arenie krajowej i międzynarodowej  oraz 
stale rosnąca liczba dzieci w poszczegól-
nych sekcjach są najlepszą wizytówką na-
szej pracy i świadczą o właściwym wyko-
rzystywaniu środków samorządowych.  
    Nie od dzisiaj funkcjonuje powiedze-
nie, że sport zaczyna się w szkole, ale 
pod warunkiem, że rozumie to władza 
samorządowa. Od niej zależy wszak 
liczba dodatkowych godzin przezna-
czanych na funkcjonowanie  Szkolnych 
Kół Sportowych i zajęć gimnastyki 
korekcyjnej. I w tym temacie Gmina 
Nadarzyn może pochwalić się wysokimi 
wskaźnikami.  

  W każdej naszej szkole działa-
ją SKS-y. Młodzież bierze udział  
w gminnych i międzygminnych, szkol-
nych zawodach sportowych w ra-
mach: Wojewódzkiej Gimnazjady LZS, 
cyklu zawodów MAZOVIA CUP, 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej SZS oraz Gminnej Spartakiady 
Szkól Podstawowych, czy Spartakiady 
LOK.  Środki na te działania również 
zabezpiecza samorząd.

KADRA, czyli „uczyć się 
od najlepszych”

  Z najmłodszymi powinni pracować 
najlepsi trenerzy, bo „czego się Jaś nie 
nauczy tego Jan nie będzie umiał”. To 
hasło w Nadarzynie nie jest pustym 
sloganem. Bardzo często nie tylko 
dzięki finansowemu wsparciu klubów 
sportowych, ale również dzięki osobi-
stemu zaangażowaniu samych samo-
rządowców pracę szkoleniową z nada-
rzyńską młodzieżą prowadzą  wybitni 
trenerzy i sportowcy. Tak trafili do nas 
m.in. Jacek Gembal  wybitny trener pił-
ki koszykowej – trener Mazowszanki 
Pruszków Mistrza Polski, Dominika 
Leśniewicz Mistrzyni Europy z 2003 
roku – trenerka w sekcji  piłki siatko-
wej GLKS Nadarzyn, Piotr Kurkus 
wielokrotny zdobywca Pucharu Świata 
w teakwondo - trener MMA i sportów 
walki, czy srebrny medalista Mistrzostw 

Europy, trener Kadry Narodowej Marcin 
Kusiński - trener w sekcji tenisa stołowego. 
Przy nich  warsztatu szkoleniowego uczą 
się młodzi instruktorzy i trenerzy, często 
wychowankowie nadarzyńskich klubów. 

SYSTEM STYPENDIALNY, 
czyli umieć docenić

   Ważnym elementem gminnej poli-
tyk i pro sportowej jest wprowadzenie  
systemu stypendialnego dla młodych 
sportowców, medalistów Mistrzostw 
Województwa, Polski, Europy i świa-
ta oraz członków kadr wojewódzkich 
i narodowych. Regulamin zatwierdzo-
ny i uchwalony przez Radę Gminy 
Nadarzyn pozwala na finansowe do-
cenienie wysiłku młodych ludzi jaki 
wsadzają oni w realizację swoich ży-
ciowych pasji. Jest to również forma 
podziękowania za ich trud oraz wkład 
w promocję naszej miejscowości i lo-
kalnej społeczności.  Poza systemem  
stypendialnym tradycją stały się już  
uroczyste spotkania władz Gminy z 
młodymi sportowcami różnych dys-
cyplin, na których otrzymują oni na-
grody rzeczowe za cały rok swojej 
pracy. Warto podkreślić, że systemy 
stypendialne funkcjonują w większości 
gmin w Polsce, jednak w większości 
wypadków są formą nie tyle docenie-
nia młodych sportowców za ich trud 
i wysiłek, a często stanowią furtkę dla 
samorządów do finansowania sportu 
seniorskiego, czyli po prostu płacenia 
apanaży sportowcom  zawodowym. 

PRZYKŁAD, 
czyli okaż zainteresowanie

  Dziecko musi czuć, że jego trud 
jest doceniony, dorosły zresztą też.  
„Kasa” to połowa sukcesu – choć bar-
dzo istotna. Jednak jeśli samorządow-
cy interesują się życiem sportowym, 
albo sami biorą w nim czynny udział 
wówczas i młodzi ludzie czują więk-
szą satysfakcję. Obecność sponsorów, 
rodziców, przyjaciół, w tym również 
władz samorządowych na trybunach 
podczas meczów jest dla dzieci i mło-

dzieży bardzo ważna. Rośnie poczucie 
wartości, pojawiają się ambicje, wzrasta 
motywacja do jeszcze lepszej pracy. W 
takiej atmosferze mogą rodzić się wiel-
kie sportowe talenty. Dlatego cieszy 
nas, że tak często władze samorządowe, 
radni  pojawiają się na naszych impre-
zach.  Wszak „pańskie oko konia tu-
czy”, a mądry gospodarz o tym pamięta. 
Pewnie dlatego  w naszej Gminie odby-
wa się tak wiele imprez o Puchar Wójta, 
Zastępcy Wójta, Dyrektorów szkół, czy 
Przewodniczącej Rady Gminy, a  może 
dlatego, że samorząd rozumie znaczenie 
sportu w wychowaniu.

PLANY, czyli co dalej?
„Kto stoi w miejscu, ten się cofa”. Plany 

to przede wszystkim objęcie sportowym 
szkoleniem, jak największej ilości dzieci,  
w jak najwcześniejszym wieku. Dlatego 
nasi instruktorzy klubowi już dziś prowa-
dzą  nieodpłatne zajęcia ogólnorozwojowe  
w porozumieniu z samorządem gminnym  
w przedszkolu w Nadarzynie  oraz w I klasach 
szkoły podstawowej. Chcielibyśmy stwo-
rzyć spójny system, który objąłby placówki 
oświatowe naszej Gminy. Chcielibyśmy, aby  
w 2 - 3 szkołach podstawowych funkcjono-
wały od klasy IV klasy sportowe z rozszerzo-
nym programem i liczbą godzin wychowania 
fizycznego o wybrane dyscypliny sportu. 
   Taka klasa już funkcjonuje od tego 
roku w nadarzyńskim Gimnazjum,  
a cały projekt w całości sfinansował 
nasz samorząd. Jak bardzo jest to „tra-
fiony” pomysł można przekonać się 
śledząc strony internetowe Gimnazjum, 
czy GLKS Nadarzyn. Powiedzieć  
„w zdrowym ciele zdrowy duch o tych 
dzieciakach” to… za mało.
  „Nadarzyński sport” nie byłby 
dzisiaj w tym  miejscu, w którym się 
znajduje, gdyby nie mądre i przychylne 
kulturze fizycznej władze samorządowe 
ostatnich kilku kadencji. Nie byłoby go 
nawet przy tej przychylności władzy, 
gdyby nie mądrość i współdziałanie 
oparte na wzajemnym szacunku 
całego nadarzyńskiego  środowiska 
sportowego. My ludzie sportu 
kochający rywalizację, mający walkę 
we krwi doskonale rozumiemy hasło 
„ZGODA BUDUJE, NIEZGODA 
RUJNUJE”. 
  Sport niesie ponadczasowe wartości: 
honor, szacunek dla przeciwnika, zasady 
fair - play, warto kierować się nimi także  
w życiu codziennym i debacie 
publicznej.     
         Zarząd GLKS Nadarzyn, LKS „Orzeł” Nadarzyn

Kompleks boisk ORLIK w Ruścu
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Osobowość małego sportowca
  Pragniesz by twoje dziecko zafascy-

nowało się sportem? Chcesz zapisać je 
na zajęcia z trenerem, ale boisz się, że so-
bie nie poradzi, bo jest dosyć zamknię-
te w sobie i nieśmiałe? Porzuć obawy, 
regularne uprawianie sportu ćwiczy nie 
tylko mięśnie, ale znacząco wpływa na 
umysł młodego człowieka!

Dziecko na co dzień musi nauczyć się 
mierzyć z trudnymi sytuacjami. Bardzo 
silna potrzeba akceptacji w grupie rówie-
śniczej, brak pewności siebie, ani świa-
domości swoich pozytywnych cech nie 
pozwalają mu spojrzeć na siebie obiek-
tywnie. Nie zna swoich możliwości, nie 
wie też w którą stronę się kierować, by 
po prostu dobrze się ze sobą czuć.
W sporcie panują za to proste zasady; 
ile dajesz z siebie, tyle później plonów 
zbierasz. Jest miejsce na sukces okupio-
ny ciężką pracą, ale i pouczające porażki 
– jak w życiu.
Regularnie trenujące dzieci wyrabiają  
w sobie takie cechy jak wytrwałość, 
obowiązkowość, mają lepsze umiejęt-
ności zarządzania swoim czasem, wszak 
muszą pogodzić szkołę, naukę i trening. 
Gdy widzą, że praca przynosi efekty 
rodzą się ambicje i potrzeba osiągnięć. 
Dziecko poznaje siebie, swoje możliwo-
ści, wzrasta poczucie własnej wartości, 
co procentuje w innych sferach życio-
wych. Dziecko trenujące mierzy się 
z sytuacjami trudnymi, wymagający-
mi  szybkiego podejmowania decyzji, 
umiejętności opanowania stresu. 
To z kolei przenosi się na życie co-
dzienne: samodzielność myślenia i za-
radność zwiększają prawdopodobień-
stwo odnoszenia sukcesów również na 
polu szkolnym i towarzyskim.
SPORT to także ponadczasowe warto-
ści: uczciwość, godność, honorowość. 
Zasady gry fair –play i „niech wygra lep-
szy” motywują do podejmowania wytę-
żonej pracy i wytrwałości działania.
W sportach drużynowych niezwykle 
ważne, zarówno w wieku wczesnosz-
kolnym, jak i gimnazjalnym jest poczu-
cie przynależności do danej grupy oraz 
odpowiedzialność za siebie i daną zbio-
rowość. Przy całej gamie intensywnych 
emocji rodzi się głęboka przyjaźń, bra-
terstwo, zaufanie i szacunek do innych. 
Niebagatelną rolę odgrywa umiejętność 
współdziałania w zespole.
Codzienna porcja ruchu sprawia, że 
człowiek staje się pogodniejszym, pozy-

tywniej nastawionym do świata i ludzi. 
Także nauka przychodzi łatwiej. Ma się 
więcej energii, mózg jest lepiej dotlenio-
ny, więc uczeń nie siedzi znużony przy 
książkach, jest w stanie efektywniej wy-
korzystywać czas na wchłanianie wiedzy.
Obawiasz się, że Twoje dziecko nie 
podoła obowiązkom zawodnika  
i ucznia? Daj mu spróbować, pomóż 
mu. Zaufaj. Zdopinguj do bardziej 
systematycznej pracy.  Możesz posiąść 
w ręku instrument dzięki, któremu 
będziesz w stanie wywierać na swoją 
pociechę „subtelne, edukacyjne naciski”.  
Wszak jeśli „zawali” szkołę, będzie 
uzyskiwał słabe ocen, nie będzie miał 
tyle czasu na trening co dotychczas,  
a więc może zawieść drużynę.  Nie od 
dziś wiadomo, że w pewnym okresie 
życia młody człowiek jest w stanie zrobić 
więcej dla grupy rówieśniczej niż dla 
siebie – tak silna jest potrzeba akceptacji 
i przynależności. Ważne jest to, do czego 
ta grupa rówieśnicza dopinguje, jakie 
przyświecają  im zasady i wartości. 

Gorzki smak porażki?
Wielu rodziców martwi się, co się stanie  
gdy nadejdzie moment, w którym ich 
dziecko odniesie porażkę podczas 
meczu, czy zawodów. Otóż to jest 
właśnie jeden z bardziej wartościowych 
aspektów uprawiania sportu.  W życiu 
również nie zawsze się wygrywa.  
Zwycięstwo, jak i przegrana powinny 
na równi pełnić funkcje motywujące 
do jeszcze lepszej pracy. Czasem trzeba 
się przewrócić, poznać smak goryczy, 
przegranej, by się podnieść, grać dalej 
i… stawać się jeszcze lepszym niż 
dotychczas. Dziecko, któremu nie 
pozwalamy zaznać poczucia przegranej 
skazujemy jednocześnie na szok  
w latach późniejszych, a z wiekiem jest 
co raz trudniej się uczyć. Pozwólmy 
swoim pociechom poczuć słodki 
smak  zwycięstwa, ale również gorzki 
smak porażki. Przed nimi cały szereg 
trudnych wyborów i momentów: 
zawody miłosne, egzaminy, studia, 
szukanie pracy. Jeśli teraz nie nauczy się 
radzić z problemami to kiedy?

Dziecko regularnie uprawiające sport, 
to przede wszystkim dziecko zdrowsze, 
radośniejsze, pozytywnie nastawione 
do siebie i świata. Jednak bez względu 
na to, czy odnosi pasmo sukcesów, 
czy już nie raz podwinęła mu się noga,  

w każdej sytuacji potrzebuje rodzica, 
jako najwierniejszego kibica.
W artykule wykorzystano tekst z portalu 
Gazety.pl. www.gazeta.p@AgoraSA

GLKS Nadarzyn – klub sportowy  
z tradycjami dla ludzi z pasją zaprasza 
dzieci i młodzież na zajęcia sportowe  
w sekcjach:
- piłka siatkowa dziewcząt,
- piłka nożna chłopców,
- tenis stołowy dziewcząt i chłopców,
- piłka koszykowa chłopców,
- biegi przełajowe.

Więcej informacji pod numerem 
tel.  22 739 71 70 lub na stronie 

www.glksnadarzyn.pl
Jeśli chcesz nauczyć się grać dobrze  
w siatkówkę, przeżyć przygodę życia, ry-
walizować z najlepszymi na Mazowszu   
i w Polsce – zapraszamy!!!

Sekcja Piłki Siatkowej GLKS 
Nadarzyn prowadzi ciągły nabór 
dla dziewcząt w następujących 

przedziałach wiekowych:
• Rocznik 2002 - 2003  Mini  
– siatkówka (2 -3 razy w tygodniu):
poniedziałek  16.00 - 17.30  hala sporto-
wa SP w Nadarzynie ul. Sitarskich
wtorek  15.45- 17.30  hala spor-
towa Gimnazjum w Nadarzynie   
ul. Żółwińska 41
środa  16.30-18.00 hala sportowa SP 
w Młochowie
czwartek  15.30 – 17.00  hala sportowa 
SP w Nadarzynie ul. Sitarskich
• Rocznik 2004 - 2006 Akademia 
Siatkówki (2 razy tygodniowo)
wtorek  17.30-45 – 19.00, sobota 9.30 – 
11.00 (hala sportowa Gimnazjum 
w Nadarzynie  ul. Żółwińska 41).
• Rocznik 2007 - 2008 Skrzaty 
(1-2 razy tygodniowo) – zajęcia 
ogólnorozwojowe
wtorek 13.30 – 14.30 SP  w Nadarzynie 
ul. Sitarskich stara sala gimnastyczna,
czw.  13.30 – 14.30  SP w Nadarzynie 
ul. Sitarskich, stara sala gimnastyczna.

Więcej informacji pod numerami 
telefonu:  512 541 350 lub 
604 462 392, bezpośrednio 

u trenerów na treningu oraz na:
www.siatkowka.glksnadarzyn.pl 

www.facebook.com/asglksnadarzyn. 

Zapraszamy!!!

Dariusz Zwoliński 
Prezes GLKS Nadarzyn, 

Trener

RODZIC – WIERNY KIBIC
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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, e-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

„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

    15 października na boisku przy Szkole 
Podstawowej w Nadarzynie rozegrany 
został turniej - Mistrzostwa Powiatu  
w piłce nożnej dziewcząt (fot. uczest-
niczek poniżej). Grupa A: Raszyn, 
Brwinów, Piastów i grupa B: Nadarzyn, 
Michałowice, Pruszków.
Wyniki w grupach: Raszyn-Brwinów- 
1:1,Raszyn-Piastów-3:1,Brwinów-
Piastów-0:0. Pierwsze miejsce  
w grupie A zajęła drużyna z Raszyna, 
drugie - Brwinów i trzecie - Piastów.
Wyniki w grupie B: Nadarzyn - 
Michałowice - 3:0 (bramki: Eliza 
Kolarczyk, Julia Janicka, Magda Kuch), 
Nadarzyn - Pruszków - 2:2 (bram-
ki: Magda Kuch, Weronika Seta) 
Michałowice - Pruszków 1:3. 
  Bardzo zacięty pojedynek zagrały 

dziewczęta z nadarzyńskiego gimna-
zjum z drużyną z Pruszkowa. Wynik 
w drugiej połowie w ostatniej minu-
cie 2-1 dla Pruszkowa, pięknie wypro-
wadzona akcja naszej drużyny, strzał 
Weroniki Sety i gol dający remis.
Dwie drużyny w naszej grupie 
miały taką samą ilość punktów, li-
czyły się zatem bramki strzelone  
oraz stracone i tym samym I miej-
sce w grupie przypadł nam. W finale 
mecz z Raszynem. Zakończył się on 
wynikiem bezbramkowym Przyszła 
kolej na karne i tutaj przeciwnik oka-
zał się lepszy. Nadarzynianki zajęły II 
miejsce i tym samym awansowały do 
finału międzypowiatowego. 
Skład drużyny: Magda Kuch, Julia 
Janicka, Ewelina Chromińska, Agata 

Stan, Sinem Daniskkaya, Klaudia 
Jagodzińska, Jasica Chrząstowska, 
Martyna Sadowska, Eliza Kolarczyk, 
Sandra Przewłocka, Weronika Seta, 
Zuzia Reszka, Klaudia Wielgus.

Magdalena Milczarek  - Nauczyciel wf

MISTRZOSTWA POWIATU W PIŁCE NOŻNEJ  DZIEWCZĄT

,,ORLIK” Rusiec 
 Czynny: wt. 16:00 - 18:20 piłka nożna, 
treningi dzieci GLKS Nadarzyn, 18:20 
- 22:00 piłka nożna – grupy zorganizo-
wane; śr. 16:00 - 19:00 ogólnodostęp-
ne dla wszystkich, 19:00 - 21:00 piłka 
nożna – grupy zorganizowane; czw. 
16:00 - 21:00 piłka nożna – grupy zor-
ganizowane; pt. 16:00 - 17:00 ogólno-
dostępne dla wszystkich, 17:00 - 21:00 
piłka nożna – grupy zorganizowane;  
sb. 11:00 - 17:00 ogólnodostępne dla 
wszystkich. Rezerwacja: tel. 692 767 250.

 Zbigniew Siwiec - Animator Sportu Fot. arch.szkoły
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NOK w obiektywie...

Świetlica w Parolach - “Bukiety z cukierków”

Świetlica w Młochowie - “Gotuje, bo lubię”

Świetlica w Urzucie - Halloween

“NOK! Talent Show” - pro-

gram kabaretowy 

z udziałem Seniorów 


