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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 . . .

III Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
W dniu 30 grudnia 2014 r. 
odbyła się III Sesja Rady Gminy 
Nadarzyn, podczas której radni 
podjęli następujące uchwały:
1. Uchwała Nr III.17.2014  
w sprawie zmian uchwały budżetowej Nr 
XL/404/2013 Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 30 grudnia 2013 r.
2. Uchwała Nr III.18.2014 w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
na lata 2014 - 2026.
3. Uchwała budżetowa Nr III.19.2014 na 
rok 2015.
4. Uchwała Nr III.20.2014 w sprawie 
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 
2015 - 2026.

   Podczas Sesji została podję-
ta uchwała budżetowa – jedna  
z najważniejszych dla funkcjonowa-
nia samorządu. Spośród 15 Radnych 
za podjęciem uchwały głosowało  
9 Radnych (Jan Perzyna – Wola 
Krakowiańska i Krakowiany, Jacek 
Żukowski – Wolica, Elżbieta 
Zdzebel – Nadarzyn, Krzysztof  
Burakowski – Walendów, 
Andrzej Jakubowski – Młochów  
i Parole, Dariusz Jakubowski – 
Urzut i Kostowiec, Sylwester 
Karolak - Rozalin, Andrzej Pietrzak 
– Strzeniówka, Danuta Wacławiak – 
Nadarzyn).
 Od głosu wstrzymało się 6 Radnych 
(Paweł Ciemiński – Rusiec, Katarzyna 
Jach – Kajetany i Szamoty, Bożena 
Kapitan – Nadarzyn, Piotr  Miszczuk 
– Nadarzyn, Małgorzata Wąsiewicz 
– Stara Wieś, Marcin Zaborowski – 
Nadarzyn) wszyscy z Klubu Zielona 
Gmina. 
Ponadto należy wskazać, iż osoby te 
nie wniosły poprawek i własnych pro-
pozycji związanych z inwestycjami na 
terenie, który reprezentują. 
  Czy przez wstrzymanie się od gło-
su Radnych z Klubu Zielona Gmina  
podczas uchwalania budżetu należy 
rozumieć, że inwestycje dotyczą-
ce miejscowości reprezentowanych 
przez tych Radnych wskazane do re-
alizacji w budżecie na rok 2015 nie są 
zgodne z potrzebami i oczekiwaniami 
mieszkańców?

Budżet Gminy Nadarzyn 

na 2015 rok

Dochody budżetu w 2015 roku 
ustalone zostały na kwotę: 77 506 
210,02 zł, z tego: dochody bieżące (do-
chody budżetowe niebędące dochodami 
majątkowymi) - 74 626 859,86 zł, do-
chody majątkowe 2 879 350,16 zł. 
  Do dochodów majątkowych zalicza 
się: dotacje i środki przeznaczone na in-
westycje; dochody ze sprzedaży majątku; 
dochody z tytułu przekształcenia prawa 
użytkowania wieczystego w prawo 
własności.
Dochody dzielimy na:
- dochody własne (gromadzone na 
podstawie różnych ustaw. Wpływają do 
kasy gminy od mieszkańców w formie 
podatków i opłat, a część otrzymujemy 
z Urzędu Skarbowego i Ministerstwa 
Finansów);
- subwencja (to środki pieniężne 
należne gminie z budżetu państwa. 
Otrzymujemy je od Ministerstwa Fi-
nansów. Gmina może je przeznaczyć 
zgodnie z potrzebami i nie musi się 
z nich rozliczać. O przeznaczeniu 
subwencji decyduje Rada Gminy).
- dotacje (otrzymywane są z budżetu 
państwa za pośrednictwem Wojewody 
lub innych instytucji. Dotacje mają 
ściśle określone przeznaczenie, trzeba 
się z nich dokładnie rozliczyć i nie 
wolno wydać na inny cel. Niewykorzys-
tane kwoty trzeba zwrócić).

  Natomiast wydatki budżetu usta-
lono na kwotę 80 006 210,02 zł, z 
tego: wydatki bieżące 63 215 007,75 
zł, wydatki majątkowe 16 791 202,27 
zł. Pieniądze na realizację zadań gminy 
wydatkują gminne jednostki budżetowe: 
Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Po-
mocy Społecznej, Szkoły Podstawowe, 
Gimnazjum, Przedszkola, Gminny 
Ośrodek Sportu, Gminne Ognisko 
Dziecięco - Młodzieżowe “Tęcza”, 
Straż Gminna ponadto jednostki kul-
tury, które otrzymują z budżetu dotacje 
na działalność i uzupełniają je swoimi 
dochodami: Nadarzyński Ośrodek 
Kultury, Biblioteka Publiczna.

Plan inwestycyjny na 
rok 2015 rok przewiduje:

- rozbudowę sieci wodociągowej m.in. 
w Kajetanach i Nadarzynie;
- rozbudowę sieci kanalizacyjnej: 
Szamoty, Kajetany, Kostowiec, Stara 
Wieś, Nadarzyn, Rusiec, Młochów, 
Żabieniec, Strzeniówka, Wolica;
- rozbudowę – budowę oczyszczalni 
ścieków: Nadarzyn, Wolica;
- budowę chodników: Nadarzyn, 
Walendów, Strzeniówka, Rusiec, Stara 
Wieś;
- projekty przebudowy ulic: Walendów, 
Rusiec, Stara Wieś, Wolica, Wola 
Krakowiańska, Krakowiany, Urzut;
- budowę i przebudowę ulic: Stara 
Wieś, Rusiec, Rozalin, Strzeniówka, 
Nadarzyn, Wolica;
- oświetlenie uliczne (budowa, pro-
jekty, modernizacja): Nadarzyn, 
Strzeniówka, Parole, Rusiec, Wolica, 
Urzut, Kajetany, Szamoty, Młochów, 
Rozalin, Stara Wieś, Krakowiany;
- przebudowę dwóch skrzyżowań dróg 
w formie rond kompaktowych;
- sygnalizację świetlną skrzyżowania  
w Walendowie;
- ścieżki rowerowe;
- budowę - rozbudowę świetlic: Parole, 
Urzut;
- termomodernizację Szkoły 
Podstawowej w Kostowcu;
- rewitalizację i wyposażanie 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury;
- modernizację monitoringu
- przeciwdziałanie wykluczeniu cyfro-
wemu;
-  budowę Gimnazjum w Ruścu;
- adaptację pomieszczeń dawnej 
Szkoły Podstawowej w  Ruścu na cele 
żłobka.

 Budżet gminy to najważniejszy 
dokument finansowy samorządu. Jest rocznym 
planem dochodów, przychodów, wydatków  
i rozchodów. Tworzony jest w oparciu o  

Treść podjętych uchwał 
znajduje się w Biuletynie 

Informacji Publicznej 
Gminy: www.bip.nadarzyn.pl
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W grudniowym numerze WN pojawił 
się błąd w składzie Komisji Rewizyjnej 
Rady Gminy, za który przepraszamy. 
Jej pełen skład: Andrzej Jakubowski 
- przewodniczący Komisji, Dariusz 
Jakubowski, Sylwester Karolak, Piotr 
Miszczuk, Elżbieta Zdzebel.

red.

Podziękowania 
Dziękujemy Mieszkańcom Wolicy za uczestnictwo w spotkaniu opłatkowym 

w dniu 6 stycznia 2014 r. w świetlicy w Wolicy. Dziękujemy również Firmie Evo -Bus 
za ufundowanie paczek świątecznych, które zostały rozdane 

wszystkim dzieciom na ww. spotkaniu.
 Sołtys - Stanisław Żukowski i Rada Sołecka Wolicy

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

- tel. 22 729 81 94  w. 176, 179
 Spotkanie z radnymi po osobistym 

bądź telefonicznym ustaleniu terminu w Biurze Rady. 

Materiał filmowy z III Sesji Rady  
- ITVNadarzyn: 

wnioski składane Wójtowi do 30 września 
roku poprzedzającego rok budżetowy 
przez kierowników gminnych jednostek 
budżetowych, zakładów budżetowych 
oraz inne jednostki, np. kluby sportowe, 
ochotnicze straże pożarne, instytucje kul-
tury. Wnioski mogą być składane także 
przez sołtysów, radnych i rady sołeckie. 
W oparciu o przedłożone wnioski oraz 
materiały przygotowane przez Skarbnika 
dotyczące prognozowanych kwot dochodów 
własnych gminy, projektów dotacji celowych 
na realizację zadań własnych oraz zleco-
nych z zakresu administracji rządowej  
i subwencji ogólnej z budżetu państwa,  
a także dotacji na realizację zadań przyjętych 
do realizacji w drodze porozumień, Wójt 
opracowuje projekt budżetu i przedkłada 
Radzie Gminy w terminie do 15 listopada 
roku poprzedzającego rok budżetowy. Rada 
uchwala budżet najpóźniej do 31 stycznia 
danego roku.

red. 

 Szanowni Państwo! 
Serdecznie dziękuję wszystkim wyborcom, którzy w wyborach samorządowych 16 listopada 2014 r.  oddali głos 
na mnie i innych kandydatów KWW Dobro Wspólne - Powiat Pruszkowski. Obdarzyliście mnie Państwo ponownie 

mandatem zaufania, dlatego pracując w Radzie Powiatu Pruszkowskiego, 
będę starała się nie zawieść Państwa i godnie reprezentować naszą Gminę Nadarzyn. 

                                                                                                                Agnieszka Kuźmińska

Drodzy Czytelnicy!
Przypominamy, że pod niektórymi artykułami w WN pojawiają się kody QR. 

Dzięki temu, przy pomocy bezpłatnej aplikacji na smartfon lub tablet, w prosty i szybki 
sposób zostaną Państwo przekierowani do materiałów filmowych ITV Nadarzyn.

Zapraszamy także do odwiedzania strony 
Gminy Nadarzyn:  www.nadarzyn.pl

facebook:  Gmina Nadarzyn 
forum mieszkańców: 

www.forum.nadarzyn.pl, 
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ITV Nadarzyn 

„Budowa kolektora tłocznego 
Stara Wieś – Nadarzyn – odcinek 
poza aglomeracją - dofinansowa-
na przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej 

w Warszawie, w formie pożyczki  
w kwocie 465.444,00 zł”

„Budowa kolektora tłocznego 
Stara Wieś – Nadarzyn 

– obszar aglomeracji - dofinanso-
wana 

przez Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie,  
w formie pożyczki w kwocie 

305.038,00 zł”
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Inwestycje gminne
Żłobek w Ruścu

 Wśród realizowanych obecnie 
inwestycji jest adaptacja pomieszczeń 
dawnej szkoły podstawowej  
w Ruścu na cele żłobkowe. Dzięki 
działaniom podjętym przez władze 
samorządowe po przeniesieniu, we 
wrześniu ubiegłego roku, siedziby 
szkoły podstawowej do nowego 
budynku przy ul. Osiedlowej 72, 
w tak szybkim terminie udało się 
pomyślnie przeprowadzić I etap  
prac niezbędnych do rozpoczęcia 
funcjonowania nowej placówki już  
w pierwszych miesiącach br. 

  I etap prac związanych z realizacją tego 
zadania dobiegł końca. Wykonano m.in. 
adaptację pomieszczeń na zaplecze 
kuchenne oraz pomieszczeń na III 
oddziały żłobkowe i pomieszczenia 
administracyjno - usługowe żłobka. 
W tym etapie wykonane zostały także 
wszelkie niezbędne prace instalacyjne. 

 II etap ma zostać zakończony do dnia 
30.05.2015 r. Wśród zadań związanych 

z jego realizacją jest adaptacja sali 
gimnastycznej na kolejne sale placówki 
oraz m. in. zagospodarowanie 
terenu zewnętrznego. Zgodnie 
z Zarządzeniem Wójta Gminy 
Nadarzyn Nr 92/2014, z dnia 
7.01.2015 r. odbyło się posiedzenie 
Komisji Rekrutacyjnej do Gminnego 
Żłobka Nr 1 ,,Zaczarowany Ogród’’  

w Ruścu. Do placówki przyjęto 21 
dzieci. Docelowo przewidywane jest 
przyjęcie 32 osób. 

  W miarę posiadanych miejsc wnioski 
będą przyjmowane przez cały rok. 
Żłobek rozpocznie prace w lutym 2015 
roku. Wszelkich informacji udziela 
Dyrektor Żłobka Marta Jędrzejewska 
pod numerem tel. : 600 247 737.

Inne inwestycje
  Ponadto rozpoczęte zostały prace 
związane z przebudową ulicy Magda-
lenki w Strzeniówce - termin realizacji 
15.05.2015 r.

  Budowa kompleksu oświatowego  
w Ruścu - teren budowy jest zabez-
pieczony. Wykonawca przerwał robo-
ty na okres zimowy.

  Trwają prace związane z budową 
dwóch garaży przy OSP w Młocho-
wie (prowadzone są prace montażo-
we instalacji wod. - kan). Termin za-
kończenia prac przewidziany jest na 
15 kwietnia 2015 r.

  

 

Prowadzone są także prace związane 
z termomodernizacją budynku Szko-
ły Podstawowej w Kostowcu. Zakoń-
czyła się wymiana wewnętrznej insta-
lacji centralnego ogrzewania. Trwają 
prace związane z położeniem styro-
pianu na stropie nad ostatnią kondy-
gnacją. Od 17.01.2015 r. jest remon-
towana kotłownia. Termin zakończe-
nia inwestycji do dnia 15.05.2015 r.

  W związku z modernizacją zabyt-
kowego budynku Nadarzyńskie-
go Ośrodka Kultury, która dzięki 
pozyskanym funduszom będzie 
współfinansowana z Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w Ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego 2007-2013, Priorytet VI, 
Działanie 6.1. Kultura  rozstrzygnięto 
przetarg. W dniu 21 stycznia podpisa-
na została umowa na realizację tego 
zadania. 
   Zakończono I etap naprawy, ka-
nalizacji sanitarnej w Ruścu, uzy-
skano pozwolenie na użytkowanie, 
zakończenie całego zadania do dnia 
31.05.2015 r.

Dokumentacja 
projektowa:

- budowa świetlicy w Parolach: po opra-
cowaniu dokumentacji został złożony 
wniosek do Starostwa celem uzyskania 
pozwolenia na budowę;
- budowa kanalizacji sanitarnej w Wo-
licy: długość ok. 10,1 km jest obecnie 
na etapie uzgodnień ZUD;
- kanalizacji sanitarnej wraz  
z oczyszczalnią ścieków dla rejonu 
wsi Wola Krakowiańska i Krakowiany 
(jest prawomocne pozwolenie na 
budowę dla całej inwestycji);
- budowy nakładki ul. Sowia  
i Aksamitna w Wolicy (ul. Sowia 
zgłoszenie zostało przyjęte 
przez Starostwo, natomiast 
jeśli chodzi o ul. Aksamitną 
wyniknęła konieczność uzyskania 
pozwolenia wodno - prawnego,  
w związku z czym termin wykonania 
dokumentacji został aneksowany na 
dzień 15.04.2015 r.);
- budowy kanalizacji sanitarnej  
w Ruścu II etap (termin realizacji do 
dnia 17.08.2015 r.); 
- budowy kanalizacji ciśnieniowo-
grawitacyjnej w ul. Szyszkowej  
i Żółwińskiej w Nadarzynie (termin 
realizacji do dnia 17.02.2015 r.);
- budowy oświetlenia ulicznego przy 
ulicach Słonecznej i Modrzewiowej  
w Nadarzynie, ul. Promienistej  
w Ruścu, ul. Tarniny w Starej Wsi 
oraz w Krakowianach droga gminna 
nr 310340 W - termin realizacji do 
28.02.2015 r.

Referat Inwestycji

Fot. Żłobek w Ruścu. Montaż mebli i sprzętów.
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Wybory samorządowe - fakty

  Przypominamy, że do Sądu 
Okręgowego wpłynęły prote-
sty wystosowane przez KWW 
Zielona Gmina - Nasz Dom 
oraz KWW Arkadiusz Koper – 
Platforma dla Nadarzyna. Sąd 
zdecydował się oba wnioski połą-
czyć i rozpatrywać jednocześnie. 
Wnioskodawcy domagają się 
unieważnienia wyniku wyborów 
na Wójta Gminy Nadarzyn oraz 
do Rady Gminy w tych okręgach, 
w których zostali wybrani radni z 
KWW Ponad Podziałami. W okrę-
gach, w których radnymi zostali 
kandydaci z KWW Zielona Gmina 
- Nasz Dom – wybory zdaniem 
wnoszących protest nie podlegają 
zaskarżeniu.

Sędzia Sądu Okręgowego Dorota 
Tyrała – Komisarz Wyborczy  
w Warszawie przedstawiła swoje sta-
nowisko w związku z zawiadomie-
niem Sądu Okręgowego w Warszawie  
w sprawie protestu wyborczego  
z wniosku Arkadiusza Kopra.

Sędzia odniosła się kolejno do 
wszystkich 4 zarzutów wymienionych 
w proteście wyborczym. Powołując 
się na obowiązujące przepisy prawa, 
szczegółowo wyjaśniła nie tylko, co 
stanowią przepisy w danej kwestii. 
Po zbadaniu sprawy i zapoznaniu się 
z dokumentami wyraziła swój pogląd 
na sprawę oraz rekomendację doty-
czącą jej dalszego biegu.

Pierwszy zarzut 
- (bez)prawnie dopisani?

Sędzia zwróciła uwagę na to, że 
każdego roku – systematycznie – 
wzrasta nie tylko liczba mieszkań-
ców, ale i liczba wyborców. Od 2009 
do 2014 roku liczba mieszkańców 
gminy wzrosła o ponad 2 tysiące.  
W tym samym czasie liczba wybor-
ców zwiększyła się o 1732 osoby. 

Na własny wniosek w 2009 roku 
do rejestru wyborców wpisano 302 
osoby. W ciągu kolejnych 5 lat dopi-
sano w sumie 617 osób. W roku 2014 
- dopisano tylko 93 osoby więcej niż  
w 2009 roku.

„Z powyższego zestawienia wynika, iż 
liczba mieszkańców Gminy Nadarzyn  
w ostatnich latach uległa zwiększeniu  
i zwiększeniu uległa również liczba wy-
borców wpisywana do rejestru wyborców na 
własny wniosek.”

Sędzia opisuje nie tylko obowiązu-
jące przepisy dotyczące dopisania do 
rejestru wyborców, ale również spo-
sób weryfikacji złożonych wniosków.

„(…) sprawdzenie, czy przesłanki stałego 
zamieszkania wnioskodawców na obszarze 
Gminy Nadarzyn, pod adresem wskaza-
nym w pisemnej deklaracji zostały spełnio-
ne sprawdza się poprzez dokonanie wizji 
lokalnej w terenie, sprawdzenie w referacie 
rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki, 
czy dokonują opłaty za  wywóz nieczystości 
stałych z posesji, czy mają nadany numer 
porządkowy na nieruchomość (w przypadku 
trudności w lokalizacji nieruchomości), czy 
jest ktoś zameldowany z najbliższej rodzi-
ny, czy na działce znajduje się budynek”.

Skarżący zarzuca bezpodstawne 
wpisywanie do rejestru wyborców 
nie tylko obywateli polskich, ale rów-
nież obywateli niebędących obywa-
telami polskimi, a obywatelami Unii 
Europejskiej, żądając przy tym doku-
mentacji potwierdzającej zasadność 
decyzji.

- „Decyzje takie zostały wydane w 3 
przypadkach i nie ma żadnych podstaw 
do ich kwestionowania. Podważanie zaś 
uprawnień do udziału w głosowaniu oby-
wateli polskich innej narodowości (azjaci, 
hindusi) jest objawem dyskryminowania tej 
grupy ludności” – twierdzi Sędzia Sądu 
Okręgowego Dorota Tyrała.

6 okręgów – 194 osoby dopisane 
– 9 okręgów – 201 dopisanych wy-
borców!

Jednocześnie Sędzia zwraca uwagę 
na to, że Skarżący „nie zgłasza żadnych 
zastrzeżeń w zakresie nieprawidłowości w 
głosowaniu w okręgach wyborczych nr 1, 
nr 2, nr 5, nr 9, nr 10 i nr 11, pomimo, 
że głosowanie odbywało się w tych samych 
komisjach obwodowych gdzie głosowano 
w okręgach, co do których Skarżący żąda 

ich unieważnienia”. Uwadze Sędzi nie 
umknął fakt, że „w tych okręgach man-
daty otrzymali kandydaci Komitetu, który 
reprezentuje Skarżący”. Zwraca rów-
nież uwagę na to, że w okręgach, co 
do których Skarżący nie zgłasza za-
strzeżeń, także dopisano wyborców 
do rejestru. W okręgu nr 1 dopisano 
20 osób, w okręgu nr 2 – 23 osoby,  
w okręgu nr 5 – 23 osoby, w okręgu 
nr 9 – 41 osób, w okręgu nr 10 – 37 
osób i w okręgu nr 11 – 50 osób.

- Łącznie – jak zaznacza Sędzia – na 
15 okręgów wyborczych w wymienionych  
6 okręgach dopisanych zostało 194 osoby tj. 
blisko połowa (395) z liczby dopisanych do 
rejestru w Gminie.

Zatem Skarżący akceptuje wynik 
wyborów i nie ma uwag do liczby 
dopisanych wyborców w okręgach,  
w których reprezentanci jego komi-
tetu zwyciężyli. Pomimo, że w tych  
6 okręgach dopisano o 7 osób mniej 
niż w pozostałych  9 okręgach łącznie.

Sędzia zwróciła także uwagę na to, 
że - „Skarżący w zakresie zarzutów dot. 
popełnienia przestępstw w sprawie spraw 
meldunkowych i wpisów do rejestru wyborców, 
nie przedstawia żadnych dowodów, a operuje 
wyłącznie domniemaniem o popełnieniu czy-
nu zabronionego. W tej sytuacji Sędzia 
stwierdziła, że „zarzuty przedstawione  
w punkcie I. protestu nie zasługują na 
uwzględnienie i mając treść art. 393§ 2 i §3 
w związku z art. 392§ 1 ust. 2 Kodeksu wy-
borczego wnoszę o pozostawienie protestu wy-
borczego w tym zakresie bez dalszego biegu”.

Drugi zarzut - losowanie 
i nieobecność 

pełnomocników
Sędzia Dorota Tyrała powołując 

się na obowiązujące przepisy prawa 
szczegółowo wyjaśnia jak powinno 
i jak przebiegało losowanie określa-
jące, która z list uzyskuje mandat. 
Komisarz Wyborczy stwierdziła, że 
„Nieobecność pełnomocników nie wstrzy-
muje przeprowadzenia losowania”. Był 
to koronny zarzut dotyczący nie-
prawidłowości losowania Radnego. 
Sędzia stwierdza, że zgodnie z literą 
prawa „nieobecność przedstawiciela jednego 
z komitetów wyborczych podczas losowa-
nia, przeprowadzonego zgodnie z określo-

Protest wyborczy – stanowisko 
Komisarza Wyborczego
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Czy są podstawy do unie-
ważnienia wyborów? 

   Sędzia zwraca uwagę, że zarówno 
z protokołów jak i dołączonych do 
nich wyjaśnień i informacji wynika, 
że „nie można wywnioskować, by doszło 
do błędów bądź nadużyć, skutkujących 
możliwością postawienia zarzutu popełnie-
nia przestępstwa przeciwko wyborom czy 
też naruszenia przepisów prawa mających 
wpływ na przebieg głosowania lub wynik 
wyborów”.
   Zdaniem Komisarza Wyborczego 
„(…) zarzuty wymienione w proteście w 
żadnym przypadku nie spełniają warun-
ków wynikających z wskazanego wyżej pkt. 
1 i 2 oraz §1 art. 82 ustawy. Argumentacja 
nie zawiera również poparcia w dowodach, 
że w jakikolwiek sposób zostało naruszo-
ne prawo wyborcze czy też przepisy regu-
lujące procedury wyborcze, mające wpływ 
na wynik wyborów”. Na koniec Sędzia 
stwierdza, że „argumentacja na poparcie 
zarzutów wymienionych w proteście jest po-
lemiczna, protest w całości nie zasługuje na 
uwzględnienie”.
   Konkludując Komisarz Wyborczy 
pisze: „(...) Odnosząc się do po-
zostałych zarzutów Skarżącego to 
należy stwierdzić, że jest to szereg 
insynuacji i pomówień nie mogą-
cych mieć żadnego znaczenia dla 
wyników głosowania i wyników 
wyborów, natomiast podważają-
cych całą procedurę wyborczą.”

Całośc wspomnianego dokumnetu: www.nada-
rzyn.pl/309,grudzien.html?wiecej=1394

Odroczone 
rozprawy

- wnioskodawcy 
nie stawiają się 

   Decyzją Sędziego Sądu Okręgowego 
w Warszawie wyznaczona na 29 
grudnia 2014 roku rozprawa doty-
cząca protestu wyborczego nie od-
była się. Sprawę odroczono; wnio-
skodawcy: Ewa Bernatowicz, Paweł 
Ciemiński, Małgorzata Wąsiewicz, 
Katarzyna Jach, Monika Majewska, 
Szymon Walewski, Beata Czyż, Piotr 
Miszczuk, Joanna Krasucka, Marcin 
Zaborowski, Marcin Frączak, Tomasz 
Naskręt, Bożena Kapitan nie przyszli 
na rozprawę. Sąd wyznaczył kolej-

ną przez Kodeks wyborczy i Państwową 
Komisję Wyborczą procedurą, nie może 
stanowić podstawy do jego kwestionowania 
i żądania unieważnienia z tego powodu 
wyborów w okręgu i mając na uwadze treść 
art. 393§2 w związku z art. 82§1 ust.2 
Kodeksu wyborczego wnoszę o nieuwzględ-
nienie protestu w tym zakresie.”

Trzeci zarzut – ręce pod 
stołem, sklejone karty

Komisarz Wyborczy odnosząc się do 
treści protokołów z głosowania w ob-
wodzie wyjaśnia, że gmina podzielona 
została na 5 obwodów i 15 okręgów 
wyborczych zawierających się w tych 
obwodach. Zaznaczyła, że każda z ko-
misji liczyła głosy i sporządzała proto-
koły w kilku okręgach wyborczych.

„Skarżący twierdzi, że w obwodzie nr 3 do-
szło do wydania podwójnych kart – w okręgu 
nr 7, wskazuje przy tym 2 członków Komisji z 
imienia i nazwiska” – zaznacza Komisarz 
Wyborczy, jednocześnie wyjaśniając 
całą sytuację.

Sędzia Dorota Tyrała tłumaczy kwe-
stię powołując się na treść protokołów 
z głosowania oraz załączniki do proto-
kołu sporządzone na okoliczność próby 
dezorganizacji pracy Komisji oraz wy-
danie poleceń porządkowych członkom 
Komisji – załącznik nr 9 i nr 10.

„(…) jeden z wyborców przez pomyłkę otrzy-
mał dwie karty do głosowania w wyborach do 
Rady Gminy. Karta (nadwyżkowa) została 
zwrócona. Ponadto, Komisja zajęła stanowisko 
w sprawie trzymania rąk pod stołem i naganne-
go zachowania męża zaufania. Powaga zarzu-
tów Skarżącego nie wymaga komentarza.”

„Porównując generalne wyniki głosowania 
również nie można stwierdzić, że rozbież-
ności między głosowaniem w wyborach do 
Rady Gminy, a głosowaniem w wyborach 
Wójta Gminy Nadarzyn były tak dra-
styczne by uznać, że nastąpiła jakakolwiek 
manipulacja: w wyborach do Rady Gminy 
wyborcy otrzymali 6 488 kart do głosowa-
nia, a na Wójta 6 484. Kart wyjętych z 
urny – odpowiednio 6 487 i 6 481 i oddano 
głosów ważnych: 6 284 i 6 324. Tak więc, 
różnica między głosami ważnymi w wybo-
rach do Rady Gminy i Wójta wynosi 40, a 
nie 100 i to mniej głosów ważnych oddano w 
wyborach do Rady, a nie na Wójta – prze-
ciwnie jak podaje Skarżący.”

ny termin na 13 stycznia 2015 roku. 
Druga rozprawa dotycząca protestu 
wyborczego również nie odbyła się. 
Sprawę jak i poprzednio odroczo-
no. Tym razem trzej wnioskodawcy 
Tomasz Naskręt – kandydat na rad-
nego w minionych wyborach, Piotr 
Miszczuk – radny naszej gminy - 
wszyscy z KWW Zielona Gmina Nasz 
Dom oraz Grzegorz Goździkowski 
– przewodniczący Obwodowej 
Komisji Wyborczej nr 5 (PO) - nie 
przyszli na rozprawę. Ponadto po 
raz kolejny na rozprawie nie poja-
wił się pełnomocnik KWW Zielona 
Gmina - Nasz Dom Marcin Frączak. 
    Sąd ze swojej strony zrobił wszyst-
ko, w celu skutecznego powiado-
mienia o terminie rozprawy. Wysłał 
nawet swojego pracownika, które-
mu jednak nie udało się skutecznie 
o sprawie powiadomić, a co za tym 
idzie wnioskodawcy dotąd nie pojawi-
li w sądzie w pełnym składzie. Sędzia 
zaznaczył, że z powodu nieobecności 
wnioskodawców nie odbyła się kolej-
na rozprawa. Świadkowie powołani  
w tej sprawie stawili się kolejny już raz 
w komplecie. Osoby, których Sądowi 
nie udało się skutecznie powiadomić 
są znane pozostałym protestującym. 
Wśród nich są między innymi krew-
ni i współpracownicy (przykłado-
wo wspólnie zasiadający w obecnej 
Radzie Gminy Nadarzyn). 

    Sędzia wyznaczył kolejny termin 
posiedzenia na 24 lutego 2015 roku. 
Stwierdził również, że domniemywa, 
iż wnioskodawcy się znają i mogliby 
– rozmawiając ze sobą - wzajemnie 
informować o terminach rozpraw. 
Zaznaczył, że trzyma kciuki za to, 
że kolejna rozprawa się odbędzie. Ze 
strony Sądu padło również stwier-
dzenie, że skoro wnioskodawcy nie 
przychodzą do sądu na kolejne roz-
prawy, to najwyraźniej nie interesują 
się sprawą. Dodał również, że takie 
zachowanie jest przejawem braku od-
powiedzialności.

 
 
                                    Referat Promocji
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Wywiad z Wójtem Gminy Nadarzyn - Januszem Grzybem

- Jakie jest Pana zdanie na temat nagłośnio-
nej pod koniec zeszłego roku sprawy zwolnienia 
lekarza Szymona Walewskiego pracownika 
SPGZOZ w Nadarzynie?
- Chciałbym podkreślić, że nie pod-
pisywałem umowy o pracę z panem 
Szymonem Walewskim. Praca leka-
rzy podlega opinii i ocenie dyrektora 
SPGZOZ w Nadarzynie. Jak już mó-
wiłem, politykę kadrową jednostek sa-
morządowych prowadzą samodzielnie 
ich kierownicy i dyrektorzy. W związku 
z tym uważam, iż najpełniejszej odpo-
wiedzi w tej kwestii udzielił dyrektor 
SPGZOZ w swoim oświadczeniu. 
Wójt nie może podważać decyzji per-
sonalnych. Mam wrażenie, iż przynaj-
mniej części protestujących nie cho-
dziło o rozmowę czy wyjaśnienie sy-
tuacji. Podejrzewam, że ich celem było 
przedstawienie własnych racji, zrobienie 
„szumu medialnego” oraz zamieszania 
wokół tematu i co niestety jest ostatnio 
częste w naszej gminie, przedstawienie 
działań gminy w negatywnym świetle.

- Podczas rozmów, do których zaprosił Pan 
mieszkańców podważano wyniki listopadowych 
wyborów.
- Tak, złożone zostały dwa protesty 
wyborcze, w których podważa się wy-
niki wyborów na stanowisko Wójta  
i Radnych. Zastanawiające jest, że uwagi 
dotyczą tylko tych okręgów, w których 
wygrały osoby z mojego komitetu wy-
borczego KWW Ponad Podziałami. 
Natomiast tam, gdzie wygrali przedsta-
wiciele KWW Zielona Gmina – Nasz 
Dom wyniki nie zostały podważone. 
Nie tylko mnie dziwi fakt, że podważa 
się uczciwość członków komisji obwo-
dowych w części, w której kandydat 
Zielonej Gminy przegrał, ale nie wątpi 

się w uczciwość tych samych członków 
komisji w innym okręgu, w którym zo-
stał wybrany kandydat Zielonej Gminy. 
Przecież w komisji obwodowej praco-
wali ci sami ludzie dla obu okręgów. Jak 
to możliwe, że raz pracowali uczciwie, 
a raz nie? Ponadto w komisjach byli 
przedstawiciele KWW Zielona Gmina 
- Nasz Dom. Komitet ten posiadał tak-
że swoich mężów zaufania. Osoby te 
nie zgłosiły uwag w protokołach z prac 
komisji wyborczych. Ze swojej strony 
ufam w rzetelną pracę członków komisji 
wyborczych, zatem uważam, że protesty 
są bezpodstawne. Sprawę rozstrzygnie 
sąd, z jego decyzją nie będę dyskutował. 
Mam nadzieję, że na kolejnej rozprawie 
wnioskodawcy stawią się w komplecie i 
nie będzie kolejnego odroczenia sprawy.

- Poruszono także temat dopisywania do list 
wyborców…
- Polskie prawo gwarantuje możliwość 
dopisania się do rejestru wyborców 
każdemu obywatelowi niezależnie od 
miejsca jego urodzenia. Zatem dopisać 
się do rejestru może każdy mieszkaniec, 
bez względu na swoje przekonania poli-
tyczne, czy też sympatie do poszczegól-
nych komitetów wyborczych. Z posia-
danych przeze mnie informacji wynika, 
że wśród osób, które złożyły wnioski  
o dopisanie były również rodziny obec-
nych radnych i osoby związane z opozy-
cją. Pracownicy Urzędu Gminy skrupu-
latnie weryfikowali wszystkie wnioski.  
Z mojej wiedzy wynika, że działali zgod-
nie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Wnioskodawcy zarzucają wynoszenie kart z 
lokalu wyborczego, wydawanie podwójnych kart 
do głosowania. Co Pan o tym sądzi?
- Moje zdanie na ten temat jest zgodne  

z opinią Komisarza Wyborczego. Zależy 
mi na wyjaśnieniu wszystkich wątpliwo-
ści i jednoznacznym zakończeniu tego 
tematu. Liczę na szybkie zbadanie spra-
wy i dokumentów przez sąd.

- W gminnych mediach pojawiają się relacje  
z sali sądowej. 
- Uważam, iż mieszkańcom należy 
się prawda, dlatego chcę aby przebieg 
kolejnych rozpraw sądowych był na 
bieżąco relacjonowany. Niestety dwa 
wyznaczone dotąd przez sąd spotkania 
nie przyniosły rozwiązania sprawy. Jak 
zauważył prowadzący sprawę Sędzia,  
z powodu nieobecności samych zainte-
resowanych – wnioskodawców – obie 
rozprawy odroczono. Liczę, że kolejna 
rozprawa, której termin wyznaczono na 
24 lutego br. się już odbędzie a wszyscy 
wnioskodawcy bez przeszkód dotrą na 
salę sądową.

- Jakiego wyroku Pan się spodziewa?
- Proponuję spokojnie poczekać na decy-
zję sądu. Myślę, że wyrok oddali pozew.

- Początek roku to okazja do podsumowań  
i planów na kolejny rok. Jakie są plany inwe-
stycyjne gminy?
- Plany inwestycyjne wynikają wprost  
z zaakceptowanej uchwały budżetowej. 
Głosowanie nad budżetem, a co się  
z tym wiąże planem inwestycyjnym na 
ten rok odbyło się na poprzedniej se-
sji. Znaczące w moim odczuciu jest, 
że spośród 15 Radnych za podję-
ciem uchwały budżetowej głosowało  
9 osób. Od głosu wstrzymali się wszy-
scy członkowie Klubu Zielona Gmina 

   Emocjonująca kampania wyborcza, w której o stanowisko wójta 
Gminy Nadarzyn walczyło dwoje kandydatów, nie przyniosła niespo-
dzianek. Mieszkańcy gminy ponownie swoim zaufaniem obdarzyli 
Janusza Grzyba. Większość radnych gminy wywodzi się z Komitetu 
Wyborczego KWW Ponad Podziałami (9 osób). Z Komitetu KWW 
Zielona Gmina – Nasz Dom wyborcy na swoich reprezentantów wy-
brali 6 radnych. Dwa przegrane komitety skorzystały z prawa zaskar-
żenia wyborów. Zorganizowały również 10 grudnia ubiegłego roku 
pikietę pod siedzibą UG. Wójt spotkał się z protestującymi, wysłuchał 
wszystkich pytań i udzielił merytorycznych odpowiedzi. 
Porozmawiał również z WN.
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- Czy można przyjąć, że skoro Radni  
z Klubu Zielona Gmina nie poparli bu-
dżetu, a jednocześnie nie zgłosili do niego 
żadnych propozycji ani poprawek, to na 
terenie, który reprezentują nie ma żadnych 
potrzeb a idąc dalej wskazane do realizacji 
w budżecie na rok 2015 przedsięwzięcia 
nie są zgodne z potrzebami i oczekiwaniami 
mieszkańców?

- Wójt jest odpowiedzialny za reali-
zację zadań uchwalonych w budżecie 
na dany rok. Pomimo braku zadań 
zgłoszonych przez Radnych z Klubu 
Zielona Gmina będę się starał, aby  
w każdym sołectwie były realizowane 
zamierzone inwestycje z korzyścią dla 
mieszkańców.

 - Dziękuję za rozmowę. 

Pani Annie Nowek 
wyrazy współczucia i ubolewania z powodu śmierci 

MAMY 
 

składają Dyrektor i Pracownicy SPGZOZ Nadarzyn 

Ks. Andrzejowi Wieczorkowi
Dziekanowi Dekanatu Raszyńskiego, Proboszczowi Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie 

wyrazy współczucia i ubolewania z powodu śmierci 

Ojca 
 

składają Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn i Radni, Sołtysi
Wójt Gminy Nadarzyn i Pracownicy UG

– 6 Radnych, co świadczy o ich braku 
odpowiedzialności za rozwój Gminy. 
Radni powinni pamiętać, że są re-
prezentantami mieszkańców, którzy 
na nich głosowali. Mieszkańcy ocze-
kują od nich aktywnej współpracy  
w celu efektywengo wykorzystania za-
sobów finasowych gminy. Kampania 
wyborcza już się zakończyła, teraz 
przyszedł czas na ciężką pracę dla 
dobra społeczności. Dlatego wszyscy 
niezależnie od przynależności poli-
tycznej powinni w swoich działaniach 
kierować się interesem wyborców,  
a nie prywatnymi sympatiami.

- Dlaczego uważa Pan, że ważne jest kto 
głosował za budżetem, a kto nie?
- Pamiętajmy, że Radni reprezentując 
interesy wyborców ze swojego tere-
nu muszą uwzględniać zadania, które 
realizuje gmina dla wszystkich miesz-
kańców  w zakresie m.in. rozbudowy 
infrastruktury, zdrowia, bezpieczeń-

stwa, kultury, oświaty, sportu. Są to 
priorytety, które muszą być uwzględ-
nione w budżecie centralnym gminy. 
Równocześnie Radni muszą dbać  
o zaspokojenie najpilniejszych po-
trzeb mieszkańcow poszczegól-
nych sołectw. Trzeba zaznaczyć, 
że to współpraca radnego, soł-
tysa, rady sołeckiej w konsulacji  
z mieszkańcami decyduje o prioryte-
tach lokalnych, które zamieniane są 
we wnioski do budżetu na dany rok 
kalendarzowy. 
Jednocześnie Gmina Nadarzyn po-
siada opracowaną Strategię Rozwoju 
Gminy, z rozpisaniem celów strate-
gicznych, które powinny być realizo-
wane w poszczególnych latach.

Zaakceptowany na poprzedniej se-
sji budżet określa na jakie cele w tym 
roku Radni zdecydowali się przeka-
zać fundusze. Dlatego ważne jest kto 
głosował za budżetem, a kto go nie 
poparł. red.
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Podsumowanie projektu 60+ 

   W weekendowym wydaniu (13 nu-
merze) „Gazeta Polska Codziennie” 
z 17-18 stycznia 2015 roku ukazało 
się sprostowanie nieprawdziwych 
informacji opublikowanych w ma-
teriale zatytułowanym „Nadarzyn 
Walczy z Wójtem z PSL-u”. 
Materiał zawierający nieprawdziwe 
treści ukazał się 15 grudnia ubiegłe-
go roku w 991 numerze gazety. 

   W korespondencji precyzującej treść 
sprostowania, pełnomocnik Wydawcy 
- adwokat Sławomir Sawicki zauważył, 
że „jego treść odnosi się nie tyle do ar-
tykułu, co zawartej w nim wypowiedzi 
Ewy Bernatowicz, zatem proponuje-
my na umieszczenie przedmiotowe-
go sprostowania z frazą „Odnośnie 
wypowiedzi Ewy Bernatowicz, nie-

prawdziwa jest informacja…(dalej jak  
w nadesłanym projekcie), ponieważ 
jego treść odnosi się właśnie do tejże 
wypowiedzi”.
   Z treści sprostowania wynika, że 
dziennikarze redakcji zostali wprowa-
dzeni w błąd między innymi poprzez 
wypowiedź Ewy Bernatowicz dotyczą-
cą zaskarżonych wyborów samorzą-
dowych, która zawierała nieprawdziwe 
informacje. 
Otóż w sprostowaniu czytamy:
„Odnośnie wypowiedzi Ewy 
Bernatowicz, nieprawdziwa jest in-
formacja o liczbie ponad 400 osób 
dopisanych do listy wyborców  
w gminie Nadarzyn w ostatnim ty-
godniu przed wyborami”.
Potwierdza to jedynie, że zarzuty 
dotyczące rzekomych nieprawidło-

wości podczas wyborów były jedy-
nie próbą manipulacji i destabiliza-
cji sytuacji w gminie oraz bezpod-
stawnego podważenia zaufania do 
jej władz.

„Nieprawdziwa jest informacja  
o utajnieniu przed opozycyjnym 
komitetem wyborczym liczby 
osób uprawnionych do głosowania  
w Nadarzynie”.

Zresztą takiego samego zdania jest 
Sędzia Sądu Okręgowego Dorota 
Tyrała – Komisarz Wyborczy  
w Warszawie, która zajęła stanowisko  
w sprawie protestu wyborczego z wnio-
sku Arkadiusza Kopra, o czym piszemy 
na str. 6 -7 WN.

red.

Ogólopolskie media prostują 
nieprawdziwe informacje

    Od czerwca do grudnia 2014 roku trwał 
projekt „Moja wizja Nadarzyna - Party-
cypacja społeczna osób  60+”,realizow-
any z Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ramach Rządowego Programu 
na rzecz Aktywności Społecznej Osób 
Starszych na lata 2014-20. Projekt był 
prowadzony przez Fundację Lex Nostra 
oraz Gminę Nadarzyn. 
  Przez pół roku mieszkańcy naszej 
gminy mogli korzystać z bezpłatnych 
porad prawnych i psychologicznych. 
Na początku wakacji niewiele osób 
korzystało z tych porad, natomiast już 
od sierpnia coraz więcej osób było 
zainteresowanych taką formą pomocy, 
trzeba było się wcześniej umawiać  
i zapisywać, ze względu na dużą liczbę 
chętnych. Odbywały się też warsz-
taty społeczne. Zebrała się grupa 
mieszkańców 60+, którzy  chcieliby 
aktywnie uczestniczyć w życiu naszej 
gminy. W najbliższym czasie zostanie 
powołana z tego grona Rada Seniorów, 

która będzie działać przy Radzie Gminy 
Nadarzyn. 
  Uroczyste zakończenie projektu 
odbyło się 10 stycznia 2015 roku w 
hotelu Perła Leśna w Nadarzynie. Za 
udział w warsztatach, dotychczasową 
aktywność i wyrażaną chęć  dalsze-
go działania uczestnikom projektu 
podziękowali: pani Danuta Wacławiak 
– Przewodnicząca Rady Gminy oraz 
pan Tomasz Muchalski – Zastępca 
Wójta Gminy Nadarzyn. 

Katarzyna Dombska - Inspektor ds. funduszy zewnętrznych

Projekt pn. 
Moja wizja 
Nadarzyna 

Leader 2014 - 2020
Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania 

„Ziemia Chełmońskiego”
Zaprasza na spotkanie w sprawie  środków  

unijnych z nowego Programu  Rozwoju   
Obszarów  Wiejskich  Program Leader  
Liczymy na Państwa zaangażowanie 

w budowanie nowej strategii.
Przyjdź z  propozycjami   

w zakresie:pomysłów na tworzenie 
miejsc pracy, rozwój  własnej  firmy, 
małej infrastruktury, sposobów akty-
wizacji mieszkańców, szeroko pojętej 

innowacyjności.
Spotkanie jest organizowane
4 marca 2015 r. o godz. 17.00

w  sali konferencyjnej Urzędu Gminy 
w Nadarzynie ul. Mszczonowska 24
Swoje sugestie i pomysły można  przysyłać 
mailem - biuro@ziemiachelmonskiego.pl

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania 
„Ziemia Chełmońskiego” Gminy: Baranów, 
Grodzisk Mazowiecki, Mszczonów, Radzie-

jowice, Teresin, Żabia Wola, Nadarzyn, 
Jaktorów, Nowa  Sucha,  Rybno, Sochaczew, 

ul. Warszawska 24, 96-321 Żabia Wola.  
Tel: + 48 46 858 91 51, + 48 795 58 86 21, 

+ 48 795 58 71 14, +48  795 58 48 76, 
www.ziemiachelmonskiego.pl  

UWAGA MIESZKAŃCY
Informujemy, że z dniem 31.12.2014 r. 
zakończył się projekt „Moja wizja 

Nadarzyna”, w związku z tym NIE SĄ 
JUŻ UDZIELANE BEZPŁATNE 
PORADY PRAWNE I PSYCHO-

LOGICZNE dla mieszkańców. 
Z dniem 01.01.br. zakończyły się dyżury 
prawnika i psychologa (w budynku NOK)
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Fot. www.youtube.com/watch?v=QXPHwDyYEa4&feature=youtu.be

Teledysk reklamowy Gminy Nadarzyn 
  W wigilię Bożego Narodzenia 24 
grudnia 2014 roku miała miejsce 
internetowa premiera teledysku 
promującego społeczność Gminy 
Nadarzyn. Pomysłodawcą tego 
przedsięwzięcia był Michał Stawar-
ski - muzyk, mieszkaniec Gminy 
Nadarzyn. Społeczność lokalna, od 
najmłodszych po seniorów prezentuje 
się wspaniale. Pomysłowo ujęta sceneria  
i wyeksponowana uroda naszej gminy 
sprawiają, że mieszkańcy reszty kraju  
z zazdrością spoglądają na Nadarzynian.
 Teledysk od momentu przystąpienia 
do jego realizacji budził spore zain-
teresowanie oraz rozmaite domysły. 
 Przypominamy, że płatnikiem re-
alizacji filmu jest renomowana firma  
z branży samochodowej. 

  Udział w teledysku był dobrowolny,  
a jego uczestnikami byli zarówno 
najmłodsi mieszkańcy Gminy, przed-
szkolaki, uczniowe szkół, sportowcy, 
wychowankowie instytucji działajacych 
na terenie Gminy Nadarzyn, muzycy  
Orkiestry OSP Nadarzyn, seniorzy, strażacy, 
funkcjonariusze Straży Gminnej i Policji.  

Spotkania opłatkowe w Gminie Nadarzyn 

   W okresie Bożego Narodzenia  
i w pierwszych dniach Nowego Roku 
na terenie Gminy Nadarzyn, zgod-
nie z przyjętą tradycją odbywały się w 
podniosłym, świątecznym klimacie, 
spotkania opłatkowe, na których zgro-
madzili się m.in. uczniowie, nauczyciele 
i rodzice uczniów z poszczególnych 
szkół i przedszkoli,  a także sportowcy, 
strażacy, pracownicy Urzędu Gminy 
Nadarzyn i jednostek podległych. 
Spotkania opłatkowe połączone  
z jasełkami miały miejsce także  
w siedzibie Gminnego Ogniska 
Dziecięco Młodzieżowego „Tęcza” 
oraz w świetlicach w Urzucie, 
Młochowie, Parolach, Wolicy - dla 
mieszkańców każdego z tych sołectw. 

  W spotkaniach uczestniczyli wśród 
zaproszonych gości m.in. przedsta-
wiciele samorządu lokalnego, księża  
z miejscowych parafii.

red.

Zapraszamy do oglądania...
na stronie www.nadarzyn.pl

Do wygrania płyty DVD 
z teledyskiem - szczegóły na 

www.nadarzyn.pl oraz 
na gminnym facebooku!

                                                                     red.

  Rok 2015 w Urzucie rozpoczęli-
śmy wyjątkowym dla społeczności 
lokalnej spotkaniem opłatkowym 
zorganizowanym przez Sołtysa pana  
Grzegorza Zalewskiego, Radę Sołecką  
i Nadarzyński Ośrodek Kultury. Przy 
stole zasiadła imponująca liczba gości - 
ponad 90 osób. Prócz mieszkańców swo-
ją obecnością zaszczycił nas proboszcz 
tutejszej parafii ks. Krzysztof  Woźniak, 
władze gminy oraz zaproszeni goście.  
Nie zabrakło łamania się opłatkiem  
i wspólnego kolędowania. Dla najmłod-
szych organizatorzy przygotowali pacz-
ki ze smakołykami. 
   Domową atmosferę stworzyła obec-

Świetlica w Urzucie
ność życzliwych osób oraz pięknie 
przybrane i zastawione tradycyjny-
mi wigilijnymi potrawami stoły, za 
co serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy się do tego przyczynili:  
w szczególności Paniom: Zofii 
Zalewskiej, Annie Powierża, Barbarze 
Jakubowskiej, Jolancie Skura, Grażynie 
Adach, Ewie Jakubowskiej, Marii 
Latoszek, Grażynie Kaczubie, Elżbiecie 
Jagieło, Barbarze Powierża oraz 
Marlenie i Oli Powierża i Weronice 
Jakubowskiej.

Agnieszka Sokołowska 
Instruktor świetlicy NOK w Urzucie 

O spotkaniu opłatkowym w Wolicy 
- str. 29 WN

Fot.  arch. NOK
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• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, 
Kajetany. 10% ogólny zakres usług .
 • Salon Fryzjerski „Marzena”,  
ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres 
usług

• Salon Piękności „Eli”,  ul. Mszczonowska 
50K, Nadarzyn; 5% ogólny zakres usług.

•  Salon Fryzjerski „Studio 3”, ul. 
Mszczonowska 8,  Nadarzyn, 
co druga koloryzacja premiowana kosmetykiem 
fryzjerskim: 50% kuracja arganowa, 
antystarzeniowa, botox, objętościowa; 15% 
Solarium 1,2 zł/minuta. 

ZDROWIE I URODA:
 •  Salon Urody; ul. Młochowska 137,  Rozalin; 1 min = 1 zł solarium; 10% karnet na solarium.
  • Salon Urody - Studio Fryzur, 

ul. Młochowska 137, Rozalin; 5% ogólny 
zakres usług gratisy przy zakupie kosmetyków po 

wybraniu usługi koloryzacji.

• Gabinet Terapii i Bólów 
Kręgosłupa, 
ul. Modrzewiowa 26A, Nadarzyn.

KARTA NADARZYNIAKA
 - to program skierowany do mieszkańców Gminy Nadarzyn 
zamieszkujących na terenie  gminy  i  płacących tu podatki.  
Mieszkańcy uprawnieni do korzystania z Karty Nadarzyniaka prosze-
ni są o składanie podpisanych wniosków w Kancelarii Urzędu Gminy  
(parter, pokój 100) lub w sposób elektroniczny - zeskanowany wniosek 
należy przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych przedsiębiorców 
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. 
   Szczegóły na stronie www.nadarzyn.pl/zakładka Karta Nadarzyniaka. 

Nasi partnerzy 
(zniżki):

KOMUNIKACJA:
 •  ZTM Warszawa, ul. Żelazna 61, 
Warszawa. 
Lista punktów wyznaczonych przez ZTM, w których mogą być doładowywane 
karty: ul. Żelazna 61; Lotnisko Chopina (Terminal A, Hala przylotów – wyjście 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).

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

USŁUGI:
• VIPEX - Usługi elektryczne, 
ul. Osiedlowa 4A, Rusiec; 20% usługi 
elektryczne; 
• RIO - Wynajem przyczep, ul. 
Osiedlowa 4, Rusiec; 10% wynajem.
• Family Company. Usługi 
hydrauliczne; ul. Zielonej Łąki 34, 
Nadarzyn; 10% usługi ogólne.
• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe, 5% 
sklepy internetowe.
• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 1, 
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• Family Company. Odzież 
nowa i używana; ul. Zielonej Łąki 34, 
Nadarzyn. 15% zakup odzieży używanej; 10% 
zakup odzieży nowej.
• Zino Centrum Malarskie 
Dulux; ul. Działkowa 2, Strzeniówka; 
10% cały asortyment nie łączy się z innymi 
promocjami.
• „Klasyka” Centrum Mody; al. 
Katowicka 51 lok 170 Kajetany; 7% odzież 
damska, 7% galanteria; 7% biżuteria.
 Family Company. Naturalne 
Kosmetyki; ul. Zielonej Łąki 34, 
Nadarzyn; 8% cały asortyment.                                
• Artykuły Przemysłowe 
„Pawilon”, ul. Mszczonowska, 
Nadarzyn.  
• Sklep internetowy: www.
personka.pl; 20% wszystkie produkty 
z oferty. 

• Sklep 
internetowy z zabawkami; www.
memoland.pl; 5% zabawki i akcesoria dla 
dzieci z wyłączeniem produktów aktualnie 
promowanych
• Serwis komputerowy Sławomir 
Ossowski, ul. Błońska 62, 
Nadarzyn. Montaż i serwis komputerów 
stacjonarnych 10%, serwis laptopów 5%.
• Magic Jakub Ściwiarski, ul. 
Mszczonowska 59D, Nadarzyn, 
10% farby dekoracyjne,  10% 
farby antykorozyjne, 10% lakiery  
i impregnaty do drewna, porady malarskie 
100%.

Żaneta Wójtowicz
Referat Organizacyjny

Nadarzyn; 
15% usługi 
noc l egowe, 

gastronomiczne, konferencje.
• PTU WLAN-TECH PLUS 
ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów; 
- 10% łącze internetowe 8/512; 
- 8% łącze internetowe 6/512.

• Ludowy Klub Sportowy Orzeł 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
50% wstęp na imprezy sportowe organizowane 
przez LKS Orzeł; 30% składki członkow-
skie, 5% obozy sportowe organizowane przez 
LKS Orzeł; 
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
  Pl. Poniatowskiego 42, Nadarzyn; 10% 
bilety wstęp.

SKLEPY:
• PHU Pawilon; ul. Mszczonowska 8, 
Nadarzyn; 5% elektronarzędzia, pompy WQ, 
zestawy kluczy, skrzynki na listy.
• Kwiaciarnia, Pl. Poniatowskiego 43, 
Nadarzyn;  10% ogólny asortyment.
• Salon Optyczny „Perfect - 
Vision”, Pl. Poniatowskiego 8, Nadarzyn; 
5% okulary korekcyjne.

  ZAPRASZAMY
 

do udziału w programie 

KARTA NADARZYNIAKA  

KULTURA, 
ROZRYWKA 

I SPORT: 
• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany; 

www.kajetany.medincus.
pl; www.facebook.com/
o s r o d ek .m ed i n c u s .
nadarzyn. 10 % hala 
sportowa: kręgle, kort 
do Squash’a. kort tenis 
ziemny, boisko piłka 

nożna, boisko siatkówka i koszykówka. 
10% Rekreacja na 
powietrzu: jazda 
konna, boiska do piłki 
nożnej, siatkówki 
plażowej, tenis ziemny, 
boisko + sprzęt 
do gry w minigolfl, 

angielski krokiet,badbinton/kometka/indiaka, 
boccia. 5% imprezy: szkolenia/konferencje, 
imprezy integracyjne, pikniki klasowe, przyjęcia 
okolicznościowe, urodziny dla dzieci. Zniżki/
promocje nie łączą się. Nie dotyczy karnetów.
•  Gminny Ludowy Klub Sportowy, 
ul. Żółwińska 41, Hala Sportowa Nadarzyn. 
50% wstęp na imprezy sportowe organizowane 
przez GLKS, 30% składki członkowskie 5% 
obozy sportowe organizowane przez GLKS, 5% 
zakup sprzętu sportowego w firmach będących 
partnerami technicznymi GLKS.
•  Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn,  ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
30% wynajem obiektów 
sportowych; 50% 
wstęp na imprezy 
organizowane  
przez GOS 

EDUKACJA: 
• Szkoła Języków Obcych 
„Arkadia”, Pl. Poniatowskiego 34, 
Nadarzyn; 10% język angielski, język 
hiszpański, język francuski, język rosyjski, 
język niemiecki.

• Szkoła Muzyczna „Animato”, 
ul. Żółwińska 41, Gimnazjum Nadarzyn; 
5% wszystkie zajęcia muzyczne. 
• Przedszkole Niepubliczne 
„Kubuś”, ul. Przemysłowa 68, Rozalin; 
30% wpisowe; 25% zajęcia dodatkowe.
• After 
School Club, 
ul. Młodości 2 
lok. 7, Książenice; 
10% pakiety 
ś w i e t l i c o w e ; 
10% opieka na 
godziny.

• Szkoła Tańca Freestyle Dance 
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 10% 
taniec, fitness, sztuki walki,10% masaż, 10% 
Cross Maraton Nadarzyn.
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Orszak Trzech Króli w Nadarzynie

  Piękna pogoda, roześmiane dzie-
cięce buzie i gorące serca mieszkań-
ców naszej miejscowości oraz przy-
byłych gości sprawiły, że Pierwszy 
Nadarzyński Orszak Trzech Króli 
odbył się we wspaniałej, radosnej i ro-
dzinnej atmosferze. 

Takie imprezy przyczyniają się do 
budowania prawdziwie obywatelskie-
go społeczeństwa. Orszak, jako inicja-
tywa oddolna zaangażował i zintegro-
wał bardzo wiele lokalnych środowisk. 

 Nie da się przecenić indywidualnego 
zaangażowania dzieci, rodziców i na-
uczycieli, którzy pełnili wszelkie moż-
liwe orszakowe funkcje począwszy 
od straży ojcowskiej, czuwającej nad 
bezpieczeństwem młodych aktorów, 
po pozostających w cieniu koordyna-
torów całego projektu.

Orszakowi uroku dodawała rów-
nież przepiękna oprawa muzyczna 
Towarzystwa Śpiewaczego Syrena 
f, Orkiestry OSP Nadarzyn i chóru 
dziewcząt ze Szkoły Podstawowej 
Promienie.

Dla dzieci ogromną atrakcją były 
żywe zwierzęta. Największe wraże-

nie robiły oczywiście dwa dwugarbne 
wielbłądy z Cyrku Zalewski. Był też 
wspaniały biały rumak, na którym je-
chał Król Melchior oraz osiołek na 
którym jechała Maryja. W zagródce 
przy Szopce czekały owieczki. 

Harcerze rozdali 2000 koron i 1000 
śpiewników. Jak szacują organizatorzy 
w Orszaku uczestniczyło około 1500 
osób.

Królewskie Orszaki formowały swe 
szyki już od godziny 11.30 na ulicy 
Sitarskich.

Tam też dzielni rycerze odparli pierw-
szy atak diabelski na orszaki Trzech 
Króli. Dzieci i rodzice rozgrzewali się 
przed wymarszem ćwicząc ile tchu  
w piersiach swe orszakowe okrzyki.

„W naszej rodzinie! - uśmiech nie 
zaginie!” - krzyczał orszak niebie-

ski - afrykańskiego Króla Baltazara, 
tworzony przez Szkołę Podstawową 
z Ruśca. Orszak Zielony – azjatyc-
kiego Króla Melchiora, tworzony 
przez Przedszkole i Szkołę Promienie, 
Szkołę Azymut i Szkołę Podstawową 
z Młochowa wołał ze wszystkich sił: 
„Niech pokój zagości!- z bliskimi w ra-
dości!”. Zaś orszak czerwony- europej-

skiego Króla Kacpra, tworzony przez 
Szkołę Podstawową z Nadarzyna na-
woływał: „Niech radość nie minie! –  
w naszej rodzinie!”.

Po odczytaniu edyktu Cezara Augusta 
na scenę wszedł ksiądz proboszcz 
Andrzej Wieczorek, który poprowa-
dził modlitwę Anioł Pański i pobłogo-
sławił Orszak przed wymarszem.

Królowie poprowadzili swe or-
szaki ku Betlejemskiej Szopce usta-
wionej na głównej scenie, na Placu 
Poniatowskiego. 

 Po drodze orszaki mijały kolejne 
mansjony – żywe obrazy. Pierwszym 
przystankiem był Dwór Heroda. Tu 
Królowie przerwali Herodowi bło-
gi spokój, a w jego serce wkradł się 
strach o tron i władzę. Mali rycerze z 
zielonego orszaku wyrazili swoje zda-
nie o Herodzie obrzucając jego tron 
gradem plastikowych kulek.

Następnie uczestnicy orszaku musieli 
się zmierzyć z iście diabelskimi sztucz-
kami i podszeptami w wykonaniu 
uczniów Gimnazjum w Nadarzynie. 
„Mamy Ciebie, dobra nasza – za 
nic nigdy nie PRZEPRASZAJ!”. 
„Zapraszamy w nasze progi – u nas 
ciepło – tam mróz srogi.” -  kusiły 
diabły. Mimo to, Królowie i ich dziel-
ni towarzysze, drogi do Betlejem nie 
zgubili.  

Duże wrażenie robił mansjon „Walka 
dobra ze złem” gdzie z wielkim za-
angażowaniem w swoje role wcielili 
się rodzice ze Szkół Podstawowych 
Promienie i Azymut. 

Przed wejściem na Plac 
Poniatowskiego ustawiona była 
„Brama do nieba” w której uczestni-
kom Orszaku dodawały otuchy anioły 
ze Szkoły Podstawowej w Młochowie. 

Wreszcie finałowa scena – Szopka, 
w której już czekała na pokłon królów 
Boża Dziecina. 

W kolorowym pochodzie, z kolędą 
na ustach, pod scenę docierali kolejno: 

Pod hasłem „Pokój i radość w rodzinie. – PROSZĘ, DZIĘKU-
JĘ, PRZEPRASZAM”, 6 stycznia ulicami Nadarzyna przeszedł 
po raz pierwszy Orszak Trzech Króli. Organizatorami Orsza-
ku w Nadarzynie było: Stowarzyszenie Rodziców Przedszkola 
i Szkoły Promienie oraz Szkoły Azymut NA FALI, Parafia św. 
Klemensa w Nadarzynie oraz Gmina Nadarzyn, przy współpra-
cy z Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury.

Orszak ruszył -ul. Sitarskich. Otwierała go Maryja jadąca na osiołku i Józef „prowadzeni” przez gwiazdę betelejemską
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Projekt 
- Zapobieganie 

zakażeniem HCV
   Choroby zakaźne towarzyszyły życiu 
człowieka od samego początku. Ich 
opisy, sposoby leczenia i zalecenia  
zdrowotne pojawiały się już w czasach 
starożytnych. Na przełomie lat 60.  
i 70. XX wieku, kiedy większość chorób 
zakaźnych o znaczeniu społecznym 
została opanowana i sytuacja epi-
demiologiczna uległa znaczącej pop-
rawie, zaczęło panować przekonanie, 
że pod tym względem, w dobie dy-
namicznie rozwijającej się techniki, nauk  
biologicznych, medycyny i farmaceutyki, nic 

SPGZOZ Nadarzyn 
Z D R O W I E

Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie; ul. Sitarskich 3; 05-830 Nadarzyn; tel. 22 729 81 28

Ośrodek Zdrowia w Młochowie; ul. Mazowiecka 5; 05-831 Młochów,  tel. 22 729 91 46

nam już nie grozi. Mimo iż niektóre choro-
by zostały wyeliminowane lub ograniczone 
poprzez wprowadzenie szczepień, istnieją 
jednak choroby stanowiące nadal bardzo 
duże zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzi. Jedną z takich chorób jest wiru-
sowe zapalenie wątroby typu C (WZW 
C) wywołane przez wirus Hepatitis  
C Virus - HCV. W ostatnich latach 
prowadzone są bardzo liczne działania 
mające na celu zwiększenie możliwości 
ograniczania zakażeń HCV. Organizow-
ane są akcje badań profilaktycznych, 
programy edukacyjne skierowane do 
różnych grup społecznych i zawodow-
ych. Dlatego Ośrodek Zdrowia w Na-
darzynie i Młochowie wziął udział w Pro-
jekcie „Zapobieganie zakażeniem HCV”. 
Zależało nam na zwiększeniu  wiedzy 

społeczności lokalnej na temat WZW C 
oraz zagrożeń wynikających z zakażenia 
wirusem HCV poprzez szeroką 
edukację i popularyzację zachowań 
ograniczających transmisję wirusa. 
Postawiliśmy na wzrost świadomości 
zdrowotnej społeczności lokalnej  
w zakresie potrzeby wczesnego wykry-
wania wirusa, czyli wykonywania testów 
na obecność przeciwciał wirusa HCV 
we krwi – testów anty-HCV. 
   W przyszłości zapobiegniemy odległym 
następstwom zakażenia wirusem 
HCV (zapalenie, włóknienie, marskość 
wątroby, rak wątroby, niewydolność 
wątroby). 

Marzena Nowicka - Prusakiewicz 

SPGZOZ Nadarzyn 

aniołki i pastuszkowie, rycerze, dwórki 
i legioniści rzymscy. Trzej Królowie, 
przy dźwięku fanfar,  kolejno wcho-
dzili na scenę aby oddać hołd i złożyć 
dary Panu Jezusowi. Później nastąpiło 
wspólne kolędowanie. 

Tak zakończyły się nasze pierwsze 
uliczne jasełka. Dzieci choć nieco 
zziębnięte cieszyły się, że mogą po-
czuć się uczestnikami wydarzeń sprzed 
2000 lat. Dorośli, poprzebierani w róż-
ne stroje, mogli zrzucić nieco ciężaru 
powagi jaki zwykle towarzyszy wyda-
rzeniom religijnym. Każdy widz mógł 
otrzymać koronę i śpiewnik przez co 
wszyscy czuli się zaproszeni do wspól-
nego śpiewania i świętowania. 

Ci, z Państwa, którzy nie mogli przy-
być na Orszak, niech się nie martwią, 
gdyż organizatorzy Orszaku już snują 
plany na rok 2016. Mamy nadzieję, 
że ten sposób obchodzenia Święta 
Trzech Króli na stałe wpisze się do 
tradycji naszej gminy, a za rok spotka-
my się w jeszcze większym gronie.

Do zobaczenia 6 stycznia 2016 roku.

Izabela Żylińska
Rodzic ze Stowarzyszenia Rodziców Przedszkola  

i Szkoły Promienie oraz Szkoły Azymut NA FALI

Szanowni Państwo, Współorganizatorzy i Uczestnicy
I Orszaku Trzech Króli w Nadarzynie

Składam serdeczne podziękowania pomysłodawcom i współorganizatorom
Orszaku Trzech Króli w Nadarzynie.

Mieszkańcom i Gościom przybyłym na wspólne, rodzinne świętowanie 
dziekuję za uczestnictwo. 

Wyrażam nadzieje, że za rok spotkamy się w jeszcze liczniejszym gronie, 
aby wspólnie przeżywać to święto. 

Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn  

Przemarsz Orszaku przez Plac Poniatowskiego.
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O Ś W I A T A

Relacja na ITVNadarzyn:

Od 7 do 9 stycznia 2015 r. w Gimna-
zjum im. św. Jana Pawła II w Nada-
rzynie, wspólnie z AIESEC-SGH 
realizowany był projekt “ENTER  
YOUR  FUTURE”. Jest to projekt 
edukacyjny skierowany do młodzieży 
ze szkół gimnazjalnych i ponadgim-
nazjalnych na terenie całej Polski; 
prowadzony przez AIESEC. To po-
zarządowa organizacja non - profit, 
jedna z największych międzynarodo-
wych organizacji studenckich, która 
od ponad 65 lat realizuje program 
praktyk i wolontariatów, działając  
w ponad 110 krajach.
Główne cele projektu, to: 
•	 szerzenie tolerancji oraz zro-
zumienia między różnymi nacjami,
•	 zwiększenie świadomości  
i wiedzy uczniów na temat innych krajów,
•	 aktywny rozwój umiejętno-
ści językowych i przełamywanie ba-
rier językowych,
•	 zwiększenie wrażliwości i to-
lerancji kulturowych,
•	 przełamywanie stereotypów 
wśród młodzieży.
   W trakcie zaplanowanych zajęć 
trzyosobowa grupa praktykantów po-
chodzących z Brazylii, Hong Kongu 
i Indii przeprowadziła w języku an-
gielskim warsztaty, dzieląc się wiedzą 
o kulturze, geografii, religiach, trady-
cjach, językach, historii oraz codzien-
nym życiu w swoich krajach. Nasi 
uczniowie dowiedzieli się również  
o polityce, muzyce, świętach oraz 
miejscach wartych zobaczenia. Mie-
liśmy szansę obejrzeć, a nawet przy-
mierzyć tradycyjne stroje, przeszliśmy 
szybki kurs posługiwania się pałecz-
kami, zobaczyliśmy jak wyglądają na-
sze imiona zapisane w języku hindi 
i mandaryńskim. Wspólnie tańczyli-
śmy, jedliśmy, zwiedzaliśmy i przeła-
mywaliśmy stereotypy myślowe.

   Dzięki atrakcyjnej formule oraz 
dużemu zaangażowaniu naszych za-
granicznych gości zajęcia cieszyły się 
ogromną popularnością. Zrobiono 
setki zdjęć, a wielu uczniów nawiąza-
ło już z naszymi gośćmi kontakt po-
przez Facebook. Warsztaty umożliwi-
ły uczniom gimnazjum w Nadarzynie 
sprawdzenie własnych umiejętności 
językowych. Z pewnością dla wielu 
stały się impulsem do dalszego roz-
woju. Poprzez wspólne rozmowy, wy-
mianę poglądów oraz zabawy ucznio-
wie mieli szansę na zrozumienie róż-
nic międzykulturowych, poszerzenie 
własnych horyzontów myślowych i 

Projekt 
“ENTER  

YOUR  
FUTURE”

Gimnazjum 
im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie 

otwarcie się na inne kultury. 
Udział w projekcie pozwolił poznać i 
zrozumieć nieznane, stać się bardziej 
tolerancyjnymi, otwartymi i gotowy-
mi do funkcjonowania w globalnym 
społeczeństwie.

Paula Sarniak
Koordynator projektu.

Fundacja Kultury Informatycznej 
zaprasza na spotkanie

z Andrzejem Piotrem Lesieckim
„Rośliny lecznicze w utworach poetyckich”

 - w dniu 5 lutego 2015 r., godz. 18.30

Centrum Edukacyjne (ul. Wiśniowa 26) Nadarzyn www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl
Wstęp wolny 

 Fot. arch. szkoły

Pamiątkowe zdjęcie
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

Radośnie i kolorowo z kolędami 
na ustach oraz przesłaniem pokoju 
w rodzinie, szacunku wzajemnego 
a także „trzech magicznych słów” 
Proszę, Przepraszam, Dziękuję 
przemaszerował Orszak Trzech 
Króli. Pierwsze w Nadarzynie uliczne 
jasełka okazały się wspaniałym 
pomysłem. 

Pokój, radość, szacunek 
Chylę głowę przed wszystkimi 

organizatorami i uczestnikami. Walka 
dobra ze złem, szopka, królowie 
składający pokłon dzieciątku, 
Brama do nieba. Były wielbłądy  
i inne zwierzęta, diabły oraz anioły, 
wszystko czego tylko można było 
sobie wymarzyć. Kolędy śpiewane 
przez całą społeczność i wtórująca im 
nadarzyńska Orkiestra Ochotniczej 
Straży Pożarnej to niezapomniane 
chwile, pełne dobrych emocji. 

Mali i więksi oraz całkiem dorośli 
artyści wspaniale odegrali swoje 
role. Gratuluję zaangażowania 
oraz dziękuję za radość, którą tak 
szczodrze przekazywaliście wszystkim 
uczestnikom orszaku. Niecierpliwie 
czekam na przyszły rok! Mnie  
w tych pierwszych ulicznych jasełkach 
najbardziej spodobała się jednak 
atmosfera dobroci, życzliwości oraz 
jedności mieszkańców. Przyznaję, 
że ostatnio bardzo tych emocji  
w naszym nadarzyńskim „piekiełku” 
brakuje.

 Serce Owsiaka,
 czyli „wdowi grosz”

Skoro już o pozytywach mowa, to 
nie sposób przemilczeć serduszko-
wej akcji Jurka Owsiaka. „Koncert” 
Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy jak zawsze był udany. Ze 
wstępnych medialnych doniesień 
wynika, że sztab z naszej gminy 
tym razem przekazał fundacji Jurka 
Owsiaka 25,7 tys. złotych. Dobrze 
jest przypomnieć sobie o potrze-
bach innych – dzieci i seniorów. Jurka 
można lubić lub nie. Pytać o finan-
se, szukać przysłowiowej „dziury  
w całym” i jak to w naszej narodo-
wej tradycji „przyklejać łatkę”. Jednak 
faktem jest, że rośnie pokolenie 

dzieci, którym za sprawą Orkiestry 
i przekazanego przez nią sprzętu 
można było uratować życie, pod-
nieść jego komfort. Z tym faktem 
nie można dyskutować. Skoro pań-
stwo nie jest w stanie zagwarantować 
obywatelom dostatecznego standar-
du opieki medycznej i jest człowiek  
z inicjatywą, który tę lukę wypełnia, 
to trzymajmy za niego kciuki. Niech 
Orkiestra nadal gra i każdego roku 
bije kolejne rekordy. Ostatecznie to 
Jurek rozpala nasze serca. To on spra-
wia, że sięgamy głęboko do kieszeni. 
Nadaje nową wartość nawet jedne-
mu groszowi, który ma znaczenie 
i rośnie do rangi symbolu. Owsiak 
stworzył charytatywny fenomen na 
skalę światową. Kupiony przez nie-
go sprzęt medyczny za nasze „drob-
ne” codziennie ratuje ludziom życie. 
To bezcenny dar, w którym wszyscy 
uczestniczymy. Czy może być coś 
piękniejszego? 

Myli się kto uważa, że daje na 
Orkiestrę Owsiaka. Pieniądze dajemy 
na Kasię, Janka, Karola na nowonaro-
dzone dzieci a nawet te, których jesz-
cze nie ma w planach. Na maluchy, 
które będą potrzebowały pomocy, 
specjalistycznego sprzętu. Na pana 
Kazimierza, panią Krystynę czy pana 
Teofila seniorów rodu, którzy ciężko 
i uczciwie przepracowali swoje życie. 
Na tych wszystkich ludzi, którzy po-
trzebują opieki medycznej. Na siebie, 
bo nikt nie ma pewności, że kiedyś 
z tego sprzętu nie będzie musiał ko-
rzystać. Oby Orkiestra nadal grała, a 
ludziom nadal chciało się chcieć i nikt 
„wdowiego grosza” nie żałował.

Jaki portal taka wyrocznia
  Pierwsze krajowe zawirowania 
polityczno-medyczne szczęśliwie 
ominęły naszą gminę. Chociaż nie 
wiem czy ominęły, czy przeszliśmy 
je wcześniej… Protesty lekarzy, 
nieczynne przychodnie, kolejki 
w szpitalach. Protest medyczny 
w naszej gminie owszem był. Na 
szczęście w ubiegłym roku i mimo 
złowróżbnych „proroctw” - jak inne 
przepowiednie i te okazał się czczą 
gadaniną. Bez doktora Szymona 
nasz świat medyczny nie zginął, 

chorzy znajdują w przychodni pomoc 
lekarską. Wszystko funkcjonuje jakby 
nic się nie stało, bo i najwyraźniej tak 
jest.
Były za to oratorskie popisy 
kontrkandydatki na wójta, krzyki  
i medialny szum. W tym przyznaję 
przeciwnicy władzy są dobrzy. Jednak 
media chętnie łykają skandale nawet 
te sztucznie pompowane. Ostatecznie 
pikieta skończyła się wielką klapą. 
Bezlitośnie obnażyła słabości pani 
Ewy. Sprytnie wykorzystała to 
gminna telewizja. Pokazała oblicze 
kontrkandydatki w pełnej krasie. 
Butnych mieszkańców za plecami 
Wójta i rozbawionego całą sytuacją 
medyka. Nic dziwnego, że na 
prywatnym portalu relacji z pikiety 
nie było, chociaż operator kamery był 
i kręcił…
Był również na Sesji Rady Gminy  
i znów kręcił, ale najwyraźniej materiał 
i z tych wystąpień nie nadawał się do 
publikacji…

  Na prywatnym portalu rok ten zaczął 
się od „proroctw” znanego wróżbity, 
który przepowiada, że to rok zapła-
ty. „Jeśli byliśmy dobrzy, sumiennie 
pracowaliśmy, teraz będziemy zbierać 
plony. Jeśli było odwrotnie (szkodzi-
liśmy, byliśmy zazdrośni i zawistni), 
zostaniemy ukarani” – wyjaśnia wróż-
bita. Oj bójcie się hejterzy, kłamcy  
i manipulanci, blady strach padł na 
trolli i Malkontenta. Niezależnie od 
wiary czy przekonań, nie trzeba być 
wróżbitą aby wiedzieć, że wszystko 
co robimy do nas wraca.

  Wraca zatem „Alarm dla Nadarzyna” 
czyli niekończąca się… śmieciowa 
odyseja. Ostatnio słyszałem, że w 
sumie to wszystko wina samego 
Wójta, „bo jak się ma miękkie serce 
to trzeba mieć twarde”… Nie będę 
tu o szlachetnym zwieńczeniu nerek 
pisał, bo ogólne kontrowersje ta część 
ciała poruszana przeze mnie w innych 
okolicznościach wywołała. Zatem 
słyszałem teorię, że gdyby Wójt lata 
wstecz na prośby niektórych osób 
zareagował asertywnie i ich dzieciom 
pobudować się nie dał na terenach 
przy sortowni i garbarni, to dziś 
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nie byłoby sprawy. Inna kwestia, że 
im dalej od sortowni tym większe 
oburzenie i smród. Porównywanie 
sprawy do Radiowa i góry śmieci 
sięgającej kilkadziesiąt metrów wzwyż 
jest delikatnie mówiąc – wielkim 
nieporozumieniem. Mieszkańców 
tej części Bielan - nim pozwolą 
naszym nadarzyńskim „zielonym” 
wmanewrować się w grubszą 
aferę - zapraszam na krajoznawczą 
wycieczkę. Porównywanie obu spraw 
jest bezcelowe, to jak porównać prąd 
z wanną. Sortownia to nie wysypisko 
śmieci. Mieszkańców Arkuszowej  
z Warszawy zapraszam pod Hetmana. 
Jak zaciągną pełne płuca powietrza 
z Nadarzyna, to zabiją śmiechem 
rodzimych „zielonych”, którym 
coś ponoć śmierdzi! Ilość wezwań 
straży czy policji ma być dowodem? 
Dowodem czego? Telefonicznego 
rozwolnienia? Kolejnych 
bezpodstawnych donosów? Gdyby 
za fałszywe wezwanie policji czy 
strażników płaciło się jak za karetkę 
pogotowia, to donosy skończyłyby 
się bardzo szybko. 

Rozprawa 
- kolejne odroczenie…

Był wielki protest, wszystkie media 
szargały dobre imię naszej gminy. 
Co poniektórzy liczyli, że nabiją 
sobie punktów w partyjnych klubach. 
Jak to się mówi „mieli parcie na 
szkło”. Znajome łysiny pojawiły się  
w niszowych, politycznie określonych 
mediach. Dziennikarze zgodnie  
z linią programową a wręcz polityczną 
redakcji wysmażyli materiały jak 
trzeba. Wprawdzie podpisy były 
poplątane, zaprezentowane rzekome 
fakty jedynie luźno związane  
z rzeczywistością. Jednak wszystko 
zgrabnie się poukładało i w eter 
poszło. Ostatecznie Nadarzyn 
miał stanowić centrum zepsucia  
i fałszerstw wyborczych! Były 
bardzo mocne słowa, gorące emocje 
i jak się okazało… słomiany zapał. 
Nadmuchany balonik powoli pyrka, 
uchodzi z niego nieświeże powietrze 
a odium kłamstwa dociera coraz dalej. 
Kto naiwny, ten wierzy. Kto 

dociekliwy, czeka co będzie dalej. 
Zatem posypały się wyborcze 
protesty. Łącznie dwa, od każdego  
z przegranych komitetów po jednym. 
Były dwie rozprawy. No prawie 
były, gdyż z powodu nieobecności 
wnioskodawców obie się nie odbyły. 

Sąd kolejny raz sprawę odroczył, 
gdyż sami zainteresowani na sprawę 
się nie stawili. Niebożątka biedne nie 
wiedziały kiedy się sprawa odbędzie…
Jak tak sobie o tym myślę, to przy-

pomina mi się film z protestu lekar-
sko-wyborczego. Wójt ze spokojem 
tłumaczy, że kwestię zaskarżonych 
wyborów rozstrzygnie sąd. Zebrani 
z panią Ewą na czele ripostują, że 
potrwa to dwa lata jak w przypadku 
unieważnionych wyborów w 2002 
roku, a Wójt w tym czasie nadal 
będzie zajmował swoje stanowisko. 
Zapomnieli tylko o tym, że między 
unieważnieniem a fałszowaniem 
wyborów jest zasadnicza różnica,  
a wynik powtórzonych wyborów był 
znacznie korzystniejszy dla Wójta.
Przyglądając się obecnej sytuacji za-

stanawiam się czy pełen skład wnio-
skodawców zdąży się do sądu pofaty-
gować nim upłynie obecna kadencja. 
Na razie Sąd wykazuje się wyjątkową 
życzliwością i wyrozumiałością wobec 
osób, które w jawny sposób Sąd jak  
i nas wyborców lekceważą. Czekam 
kiedy posypią się kary finansowe za 
nieobecność i stratę czasu i czy trzeba 
będzie wnioskodawców doprowadzać 
na salę rozpraw siłą, aby sprawa mogła 
wreszcie ruszyć. Przy takich nieobec-
nościach i dalszej pobłażliwości Sądu 
nim sprawa się zacznie zastaną nas 
kolejne wybory samorządowe. Swoją 
drogą może Sąd powinien swojego 
pracownika wysłać na kolejną sesję 
naszej rady, wtedy dostarczyłby po-
wiadomienie radnemu Miszczukowi. 
Jednak co z tego, jeśli na 20 osób za-
wsze znajdą się jacyś nieobecni…
Wiąże się to z kolejną kwestią. Sąd 

traci czas, tracą go również świadko-
wie, którzy karnie na sprawy się sta-
wiają. Każde odroczenie, to koszty. 
Może ktoś powinien przeliczyć kosz-
ty podróży i tak zwane „mendejsy” 
– koszt roboczogodziny każdej we-
zwanej osoby. Może obciążenie tymi 
kosztami nieobecnych byłoby wystar-
czającą zachętą do pofatygowania się 
do sądu? 

Specjalne powitanie 
nadarzyńskiej kopii 

Bruce’a Willisa

Podczas III sesji Rady Gminy do-
szło do rażącego przejawu braku sza-
cunku. Przewodnicząca Rady Gminy 
wykazała się karygodnymi lukami  
w dobrym wychowaniu i towarzyskim, 

a nawet urzędniczym obyciu. Otóż 
sesję Rady naszej Gminy zaszczyciła 
swoją obecnością nie lada persona - 
pan Radny powiatowy z Pruszkowa 
we własnej osobie. Przewodnicząca 
nie wyróżniła jego obecności w żaden 
sposób podczas powitania. Wręcz 
przeciwnie, ośmieliła się powitać go 
wspólnie ze wszystkimi mieszkań-
cami. Nie dość, że tym sposobem 
uchybiła jego wysokości Radnemu, to 
tym samym nie doceniła jego wizyty –  
a może już wizytacji... 

Na szczęście szybko i szorstko zosta-
ła przywołana do porządku przez rad-
nego Miszczuka, który zwrócił nale-
żytą uwagę na ten nikczemny przejaw 
braku szacunku.

- Gwoli porządku ja chciałbym zwró-
cić uwagę, że Pani zapomniała przywi-
tać naszego Radnego Powiatowego – 
powiedział radny Miszczuk.

- Ja witałam mieszkańców – wyjaśni-
ła przewodnicząca Wacławiak.

Wytłumaczenie pani przewodniczą-
cej, wyraźnie nie usatysfakcjonowało 
radnego. Jego uśmiech i porozumie-
wawcze spojrzenie uwiecznione na 
gminnym filmie – bezcenne!

Zatem, aby w przyszłości do tak 
skandalicznych zajść nie dochodziło 
proponuję opracować szczegółowy 
plan ceremonii powitania zacnych 
gości. Radni gminy - na przynajmniej 
trzy dni wcześniej - powinni być  
o takiej wizycie czy też wizytacji infor-
mowani. Tyle bowiem czasu potrzeba 
do przygotowania odpowiedniej prze-
mowy, zakupienia adekwatnej wiązan-
ki kwiatów, rozłożenia czerwonego 
dywanu i wywleczenia stosownie wy-
godnego fotela z czeluści gminnych 
piwnic. W celu uniknięcia ewentual-
nych nieporozumień i niedociągnięć 
proponuję aby - przykładowo radna 
Wąsiewicz z racji przystojności i oby-
cia - gościa osobiście witała. Najlepiej 
tak tradycyjnie, w stroju ludowym 
z chlebem strojnym ornamentami  
i wodą w kryształowym kielichu. 
Skoro radny Miszczuk tak skwapli-
wie zwrócił uwagę na niedociągnięcia  
w powitaniu, sam dla pewności po-
winien treść powitania przygotować  
i z radną Wąsiewicz przećwiczyć. 
Później będzie prościej, łapka, pęk – 
tradycyjnie – goździków i cmoknięcie 
w policzek. Po takim ceremoniale rad-
na odprowadzi drogiego gościa na jego 
fotel i dopiero wtedy reszta zebranych 
będzie mogła zająć swoje miejsca oraz 
rozpocząć posiedzenie Rady Gminy.
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Gra pozorów
„Nie wszystko złoto co się świeci” 

– mawiali moi dziadkowie i przy-
znaję, że było w tym stwierdzeniu 
wiele racji. Chociaż ekologia kojarzy 
się nam z kolorem zielonym, to jed-
nak nie wszystko co jest zielone jest 
ekologiczne. Zatem w gminie mamy 
tak zwanych „zielonych” lecz czy są 
to ekolodzy? Od kiedy walka z sorto-
waniem śmieci jest ekologiczna? Czy 
wysypanie destruktu asfaltowego na 
ulicy Szyszkowej było ekologiczne? 
Czy deptanie zmarzniętej trawy w 
grudniu, gdy nie chroni jej śnieg jest 
ekologiczne? Czy upieranie się rad-
nego Marcina Zaborowskiego przy 
bezsensownym niszczeniu papieru w 
czasie sesji jest ekologiczne? Jaki ma 
cel drukowanie każdemu z radnych 
„pisma przewodniego”? Sprostanie 
oczekiwaniom radnego „w kwestii 
technicznej”? Jaką część lasu trzeba 
wyciąć, aby „kwestiom technicznym” 
ekologa zadośćuczynić? 
Fontanna przed domem i marnotraw-

stwo wody jest ekologiczne? W sumie, 
kto bogatemu zabroni… Jednak ob-

serwując działania naszych rodzimych 
„zielonych” dochodzę do wniosku, że 
dbają oni jedynie o własne interesy,  
a do ich realizacji wykorzystują chwy-
tliwe hasła proekologiczne. Jednak 
mówią jedno, robią drugie.
Zaczynam dochodzić do wniosku, 

że ktoś nadwyrężył moje zaufanie 
i  wykorzystał ufność. Wielka afera 
wokół kręconego przez UG teledy-
sku promującego Nadarzyn okazała 
się burzą w szklance wody. Podteksty 
z pedofilami czyhającymi na dzieci  
z teledysku dziś wydają się śmieszne. 
Grając na rodzicielskich emocjach  
i przedwyborczych nastrojach nakrę-
cono spiralę nieufności a wręcz nie-
nawiści. Była tradycyjnie już zła prasa 
i skandal. Miała być prywata, reklama 
Wójta i kampania wyborcza. Okazała 
się muzyczna promocja gminy. Mnie 
sprawa bezpośrednio nie dotyczy. 
Jednak zaprzyjaźnieni rodzice, z któ-
rymi rozmawiałem czują się głupio. 
Teledysk okazał się całkiem niewinny. 
Dzieci, którym początkowo udzieliły 
się emocje rodziców, dziś patrząc na 
kolegów z teledysku czują, że coś stra-

ciły… Wiele osób czuje się prostacko 
wykorzystanych i oszukanych. Cóż 
może następnym razem chłodniej po-
dejdą do rewelacji pewnej grupy osób. 
Zwłaszcza, że ostatnio co piłka – to 
gol. Komitety wyborcze zaskarżyły 
wynik wyborów, ale do sądu już nie 
poszły… Olali sprawę? Ważna była 
tylko afera wokół i nakręcenie emocji. 
Oskarżenia naciągane jak gumka w… 
bieliźnie. Kiedyś miarka się przebie-
rze i gumka pęknie! Jaki zatem może 
być wyrok sądu? Sprawiedliwy, a Wójt 
śpi spokojnie. Pikieta obnażyła twarz 
kandydatki na wójta. Nawet własny 
portal nie chciał jej pokazywać. Co 
sesja, co wystąpienie to kompromita-
cja. Szukając dziury w całym potykają 
się o własne sznurowadła. Bycie rad-
nym nie jest tak proste jak się niektórym 
wydawało…
Wiele, wiele lat temu powstały krótkie 

maksymy, które nosiły miano delfickich, 
zwano je także Przykazaniami siedmiu 
mędrców. Warto je poznać i stosować 
„znać właściwy czas”, „wiedząc mówić” 
i pamiętać „nic w nadmiarze”…

AntyMalkontent

Betlejemskie 
światło pokoju

  „Pokój jest w nas” takie było tegoroczne 
hasło 24 akcji Betlejemskiego 
Światła Pokoju. Akcji, która w ten 
przedświąteczny czas przepełniony 
swoistą magią przypomina nam  
o potrzebie dobra i łagodności  w nas 
i nie tylko. Betlejemski Lampion to 
światło rozpraszające mroki zła i dające 
nam nadzieję na pokój między nami.
   15 grudnia 2014 r. podczas Mszy św. 
w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 
odbyło się uroczyste przekazanie ognia 
z Betlejem dla poszczególnych hufców, 
drużyn i organizacji. Po skończonej 
Eucharystii w korowodzie światła  
ruszyliśmy w stronę Starego Miasta, by 
pod Kolumną Zygmunta połączyć się 
w kręgu braterskiej przyjaźni. Lecz tuż 
przed tym na wieży z kościoła św. Anny 
rozbłysnęły pochodnie z betlejemskim 
ogniem, rozchodzące się w 4 strony 
świata, dając nam znak do tego byśmy 
ten pokój będący w nas nieśli dalej.

   Po powrocie do Nadarzyna Światło 
z rąk harcerzy trafiło do szkół, Urzędu 
Gminy, Parafii oraz gminnych instytucji, 
ale przede wszystkim do naszych 
domów i serc. 
„Pokój jest w nas”, bo przecież  
w każdym  jest dobro.

Akcja Mikołaj
  Od początku grudnia w sklepach 
można było zauważyć harcerzy  
i kartony na żywność, a to oznaczało 
że Akcja św. Mikołaj ruszyła już po raz 
5. Jak co roku harcerze we współpracy 
z Caritasem zbierali żywność dla 
potrzebujących z naszej gminy. 
Przez te 4 tygodnie udało nam się 
zgromadzić blisko 1,5 tony żywności.
   Po raz kolejny zarówno mieszkańcy 
jak i nasi harcerze wykazali się 
zaangażowaniem i dużym wsparciem 
całej akcji, za co bardzo serdecznie 
dziękujemy. Czekamy na kolejny rok 
tak owocnej współpracy.

Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych 
WATAHA w Nadarzynie 

Dh. Małgorzata Zielińska

Każdy z nas może być 
Świętym Mikołajem 

dla drugiego człowieka
   W  grudniu w Szkole 

Podstawowej  
w Nadarzynie została 

zorganizowana przez p. Annę 
Trochimiak i p. Anetę Kornatowską 

zbiórka słodyczy dla dzieci 
potrzebujących z naszej gminy. 
Akcja była zorganizowana przy 

współpracy z Caritas działającym 
przy parafii pw. św. Klemensa  

w Nadarzynie. 

Dzięki hojności  naszych uczniów  
i ich rodziców oraz Rady Rodziców 
przygotowałyśmy 35 paczek, które 
16 grudnia 2014 r. przekazałyśmy  

p. Stefanii. Łęckiej.

Dziękujemy wszystkim 

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

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

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

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

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

Przesiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o.
 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami pracy -
wodociągowe:   503 755 217 
kanalizacji sanitarnej:  22 729 83 20; 516 378 261 

   Ważne telefony
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Ochotnicza Straż Pożarna 
w Nadarzynie

www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15;  05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 8183 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Kompleksowa obsługa inwestycji 
budowlanych.Inspektor nadzoru, 
inwestor zastępczy, kierownik 

budowy. Tel. 506 800 200  
www.axisprojekt.pl

Pogotowie ogrodnicze: 
wycinki i pielęgnacja drzew, odśnieżanie 

dachów i posesji,prace porządkowe, 
strzyżenie żywopłotów, koszenie trawników. 

Usuwanie zarośli 
z terenów działek. Przyłącza kanalizacyjne 

(od budynku do studzienki). 
Okolice Nadarzyna.

Tel. 511 289 481 

• 02.12.2014 r. udział zastępu  
w usuwaniu skutków kolizji drogowej 
dwóch samochodów osobowych, do 
której doszło w Wolicy (al. Katowic-
ka). Działania zostały podjęte o go-
dzinie 15.38. Obecni na miejscu byli: 
zastęp PSP Pruszków oraz Policja 
Nadarzyn.
• 06.12.2014 r. udział zastępu w usu-
waniu skutków kolizji drogowej, do 
której doszło w Kajetanach (ul. Rol-
na). Działania zostały podjęte o go-
dzinie 9.11.
08.12.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru składowanych suchych 
gałęzi, do którego doszło w Woli 
Krakowiańskiej. Działania zostały 
podjęte o godz. 7.37.
09.12.2014 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru samochodu ciężarowego 
do którego doszło w Wolicy (al. Ka-
towicka). Działania zostały podjęte  
o godz. 7.46.
• 09.12.2014 r. wyjazd zastępu do 
zdarzenia związanego z zatruciem 
tlenkiem węgla w Nadarzynie przy 
ul. Komorowskiej, na miejscu akcji 
obecne były również dwa zespoły 
Pogotowia Ratunkowego, zastęp PSP 
Pruszków oraz Policja Nadarzyn. 
Działania zostały podjęte o godzinie 
8.42.
• 10.12.2014 r. udział zastępu w ga-
szeniu pożaru samochodu osobo-
wego po kolizji drogowej do której 
doszło w Strzeniówce (ul. Błońska). 
Działania nasze polegały również na 
udzieleniu pomocy przedmedycz-
nej dwóm osobom poszkodowanym  
w tym kobiecie w 32 tygodniu ciąży. 
Na miejscu akcji obecne było także 
pogotowie ratunkowe FALCK 06-
38, jeden Zastęp PSP Pruszków oraz 
KPP Pruszków. Działania zostały 
podjęte o godzinie 22.20.
• 18.12.2014 r. wyjazd zastępu do usu-
nięcia drzewa zwalonego na drogę  
w Rozalinie. Działania zostały podję-
te o godzinie 19.25.
• 20.12.2014 r. udział zastępu  

w usuwaniu skutków kolizji drogo-
wej jednego samochodu osobowego 
po dachowaniu, do którego doszło 
w miejscowości Walendów ul. Nad 
Utratą. Działania nasze zostały pod-
jęte o godzinie 8.20, na miejscu akcji 
obecne było również Pogotowie Ra-
tunkowe FALCK 06-38 oraz Policja 
WRD Pruszków.
• 22.12.2014 r. wyjazd zastępu do 
usunięcia zwalonego drzewa na dro-
gę w Rozalinie przy ul. Grzybowej.  
Działania zostały podjęte o godzinie 
19.40.
• 23.12.2014 r. udział zastępu w usu-
waniu skutków wypadku drogowe-
go z udziałem 5 samochodów oso-
bowych i TIRa, do którego doszło  
w Nadarzynie (al. Katowicka). Dzia-
łania nasze zostały podjęte o godz. 
10.03 i polegały również na udziele-
niu pomocy przedmedycznej osobom 
poszkodowanym w tym zdarzeniu. 
Na miejscu akcji obecne były dwa za-
stępy PSP Pruszków, Pogotowie Ra-
tunkowe FALCK oraz WRD Prusz-
ków.
• 23.12.2014 r. udział zastępu w 
usuwaniu uszkodzonego znaku 
drogowego po kolizji z samocho-
dem osobowym w Nadarzynie przy  
ul. Mszczonowskiej. Działania zosta-
ły podjęte o godz. 17.47 na miejscu 
akcji obecna WRD Pruszków.
•  24.12.2014 r. udział zastępu w usu-
waniu plamy rozlanego paliwa w Ka-
jetanach przy ul. Rolnej. Działania 
zostały podjęte o godzinie 22.18.
•  26.12.2014 r. wyjazd zastępu jak się 
okazało do fałszywego zgłoszenia  
w Kajetanach przy ul. Cisowej o go-
dzinie 21.23.
•  27.12.2014 r. udział zastępu w ga-
szeniu pożaru samochodu osobowe-
go, do którego doszło w Nadarzynie 
przy ul. Maciejki. Działania zostały 
podjęte o godzinie 14.07. Na miejscu 
akcji obecny był również jeden zastęp 
PSP Pruszków.
•  27.12.2014 r. udział zastępu w ga-

szeniu pożaru sadzy kominowych, do 
którego doszło w Nadarzynie przy 
ul. Komorowskiej. Działania zostały 
podjęte o godzinie 14.38. Na miejscu 
akcji obecny był również zastęp PSP 
Pruszków.

• 29.12.204 r. udział zastępu  
w gaszeniu pożaru domu letniskowego 
do którego doszło w Wolicy przy  
ul. Ogrodniczej. Działania nasze 
zostały podjęte o godzinie 12.04 na 
miejscu akcji obecne były również 
zastęp PSP Pruszków oraz zastęp 
OSP Raszyn.

• 29.12.2014 r. udział zastępu 
w gaszeniu pożaru samochodu 
osobowego, do którego doszło  
w Paszkowie (al. Katowicka). 
Działania nasze zostały podjęte  
o godzinie 18.10.

• W dniu 16.12.2014 r. na terenie 
Centrum Magazynowego w 
Nadarzynie przy al. Katowickiej 
odbyły się ćwiczenia organizowane 
wraz z właścicielem obiektu, 
w których brał udział jeden zastęp.

 dh. Arkadiusz Kiliński 
Naczelnik OSP Nadarzyn                                                                                               
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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 

    W związku z feriami zimowymi, 
które w tym roku dla wojewódz-
twa mazowieckiego przypadają od 
19 stycznia do 1 lutego, a także  
w związku z trwającą zimową porą 
roku chciałbym przypomnieć o zasa-
dach związanych z bezpieczeństwem 
w trakcie zabaw zimowych. 
  Co prawda wszystko uzależ-
nione jest od pogody, która pła-
ta figle, jednak istotne wska-
zówki przedstawiam poniżej:  
- nie zjeżdżajmy na sankach w pobli-
żu drogi oraz zbiorników wodnych; 
- W czasie zjeżdżania zachowujmy 
bezpieczną odległość między sankami; 
- nie doczepiajmy sanek do samocho-
du; 
- rzucając się śniegiem nie łączmy 
miękkiego śniegu z kawałkami lodu 
czy kamieni oraz nie celujmy w twarz 
drugiej osoby; 
- na łyżwach jeźdźmy tylko w wyzna-
czonych miejscach, nie ślizgajmy się 
po lodzie na rzece lub stawie.
- nie przebiegajmy przez ulicę, nie 
przechodźmy w miejscach niedozwo-
lonych.
- bądźmy widoczni na drodze.
- nie strącajmy zwisających z dachów 
sopli.
- ubierajmy się odpowiednio do tem-
peratury panującej na dworze.
- w wolnym czasie przebywajmy na 
świeżym powietrzu, dbajmy o aktyw-
ność fizyczną.
- nie zapominajmy o podstawowych 
zasadach higieny.
- unikajmy kontaktu z osobami cho-
rymi.
- w przypadku wystąpienia objawów 
choroby zgłośmy się do lekarza.

Przed wyjazdem dziecka na zimowy 
wypoczynek porozmawiajmy z nim  
o zagrożeniach, jakie może napotkać. 
Przekażmy dziecku podstawowe in-
formacje dotyczące bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym. Wytłumaczmy, 
w jaki sposób w razie potrzeby będą 
mogły wezwać pomoc.

Jeśli dzieci zostają w domu, 

zadbajmy w miarę możliwości, 
aby spędzały czas na zajęciach  
w szkołach, świetlicach, domach 
kultury, czy też kołach zaintere-
sowań. Jeżeli jest to niemożliwe  
i dzieci pozostają w domu, to na czas 
nieobecności dorosłych domowni-
ków zapewnijmy najmłodszym opie-
kę osoby zaufanej. 

Zostawmy przy telefonie nu-
mery opiekunów lub osób zaufa-
nych oraz numery alarmowe (997 
– policja, 998 – straż pożarna, 999 
– pogotowie ratunkowe). Ponadto 
przekażmy sąsiadom klucze do 
domu na wypadek potrzeby udzie-
lenia pomocy, np. otworzenia drzwi  
w przypadku pożaru lub wzywania 
pomocy przez dziecko z mieszkania. 
Zawsze przypominajmy dzieciom  
o konieczności zamykania drzwi od 
wewnątrz i o zakazie wpuszczania 
osób nieznajomych.

Jeśli dziecko przebywa poza domem 
na placu zabaw lub na podwórku, po-
winno pamiętać, że mogą się nim intere-
sować osoby nie zawsze uczciwe. Należy 
dziecko nauczyć, aby: 
- nie opowiadało o wyposażeniu domu, 
zasobach rodziny i ich stanie majątkowym, 
- klucze do mieszkania nosiło zawsze 
dobrze zabezpieczone pod odzieżą 
i nie podawało nikomu adresu za-
mieszkania, 
- nie ulegało namowom osób niezna-
jomych, aby wpuścić je do mieszkania 
pod pozorem np. przekazania rodzi-
com rzeczy lub dokumentów, 
- nie przebywało w miejscach zbiera-
nia się osób palących papierosy lub 
spożywających alkohol, 
- nie wsiadało do samochodów osób 
nieznajomych,
- nie nawiązywało kontaktów z nie-
znajomymi proponującymi słodycze, 
poczęstunek w jakimś barze, spacer w 
miejsca ustronne lub zapraszającymi 
do swoich mieszkań,
- nie przyjmowało na przechowa-
nie żadnych przedmiotów od osób 
nieznajomych (mogą pochodzić  
z przestępstwa).

W przypadku wysyłania 
dzieci na zorganizowany wypoczy-
nek zimowy warto zapoznać się  
z ofertą organizatora - rejestracja  
w kuratorium, wyżywienie, kwalifi-
kacje kadry, zabezpieczenie opieki 
medycznej. Ponadto nie można za-
pomnieć o przekazaniu organizato-
rowi ważnych informacji dotyczących 
dziecka tj. przyjmowane leki, alergie 
itp. Ważne jest również, by rodzic/
opiekun dokładnie wypełnił kartę 
kwalifikacyjną uczestnika wypoczyn-
ku - dokładne dane adresowe, telefo-
ny kontaktowe. 

Wszelkie problemy związa-
ne z sytuacjami zagrażającymi 
bezpieczeństwu i zdrowiu dzieci  
i młodzieży w miejscu wypoczynku 
należy zgłaszać do właściwych te-
renowo stacji sanitarno - epidemio-
logicznych. Szczegółowe dane dot. 
organizatorów, miejsc wypoczynku 
można znaleźć na stronie www.wypo-
czynek.men.gov.pl

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

oraz glebogryzarkę spalinową  
z zapasowym silnikiem, dwa fotele. 

Tel. 511 505 265

Kupię mieszkanie do 80m2  
w Nadarzynie lub okolicy. 

Kontakt:  602 261 301; 607 825 013

Doświadczony psycholog dziecięcy
/terapeuta osób dorosłych  

w Nadarzynie.Pracuję indywidualnie 
z dziećmi z trudnościami 
również w domu klienta.
Kontakt:  608 322 508; 

www.psycholognadarzyn.pl
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn 

• W dniu 11 grudnia 2014 r. 
policjanci Komisariatu Poli-
cji w Nadarzynie, w związku  
z uzyskaną informacją o przestępstwie 
w toku, udali się na teren nieczynne-
go „szrotu” samochodowego, zloka-
lizowanego w Nadarzynie przy trasie 
katowickiej. W trakcie sprawdzania 
rozległego terenu, policjanci zauwa-
żyli dwóch mężczyzn, kryjących się 
między pojazdami. Przy zatrzymanych 
osobach policjanci znaleźli różnego 
rodzaju podzespoły samochodowe, 
których wartość pokrzywdzony osza-
cował na kwotę 2.720 zł. Mężczyźni, 
którym przedstawiono zarzut doko-
nania przestępstwa kradzieży, zagro-
żonego karą pozbawienia wolności do 
lat 5. W trakcie przesłuchania wyjaśnili, 
że są miłośnikami starej motoryza-
cji i w ten sposób zamierzali pozy-
skać, poszukiwane na rynku wtórnym  
i trudne do zdobycia części samocho-
dowe. Kolejnego „amatora” atrakcji 
motoryzacyjnych policjanci zatrzyma-
li na terenie wymienionego „szrotu”  
w dniu 16 grudnia 2014 r. Zatrzyma-
nemu mężczyźnie przedstawiono za-
rzut usiłowania kradzieży, do którego 
nie przyznał się i wyjaśnił, że pojawił 
się w tym miejscu, aby obejrzeć stare 
samochodu. Nie wiedząc czemu, tuż 
przed pojawieniem się policjantów, za-
brał ze sobą, znaleziony, profesjonalny 
zestaw kluczy. O winie i wymiarze kary  
w obu sprawach zadecyduje sąd.
• W dniu 18 grudnia 2014 r. policjanci  
z KP w Nadarzynie, reagując na we-
zwanie Straży Gminnej w Nada-
rzynie, udali się na ul. Żółwińską, 
gdzie funkcjonariusze SG pod-
czas legitymowania, dokonali uję-
cia mężczyzny, który posiadał 
ukrytą w portfelu torebkę foliową  
z zawartością białego proszku. Po prze-
jęciu przez policjantów mężczyzny  
i jego procesowym zatrzymaniu, doko-
nano badania zabezpieczonej substan-
cji, którą okazała się być amfetamina  

o łącznej wadze 1,7 grama. Zatrzyma-
nemu mężczyźnie przedstawiono za-
rzut posiadania środka odurzającego, 
za co grozi kara do 3 lat pozbawienia 
wolności. 
• Ponadto w grudniu 2014 r. policjanci 
Komisariatu Policji zatrzymali sześciu 
sprawców kierowania pojazdami w ru-
chu drogowym w stanie nietrzeźwości 
lub po użyciu alkoholu, czterech osób 
poszukiwanych na podstawie nakazu 
doprowadzenia do Zakładu Karnego 
oraz sprawcy przywłaszczenia telefonu 
komórkowego i sprawcy kradzieży bi-
żuterii złotej. Ponadto przedstawili za-
rzut kierowania w stanie nietrzeźwości 
mężczyźnie, ujętemu przez funkcjona-
riuszy Straży Gminnej.

   W związku z zaistniałym na terenie 
gm. Nadarzyn, przestępstwem oszu-
stwa metodą na tzw. „wnuczka”,  
w wyniku którego starsza kobieta wie-
rząc, że pomaga rodzinie w kłopotach 
związanych z zadłużeniem w banku, 
przekazała sprawcom oszustwa pienią-
dze w znacznej kwocie - po raz kolej-
ny – chciałbym gorąco zaapelować do 
osób starszych, a także ich bliskich, 
aby przestrzec przed sprawcami tego 
rodzaju przestępstw. Oszuści oprócz 
podawania się za członka rodziny, nie-
dawno zmodyfikowali metodę swojego 
działania. Tak, jak na początku dzwo-
niąc na numer stacjonarny i nawiązując 
rozmowę ze starszą osobą, podszywają 
się pod któregoś z członków rodziny. 
Po chwili jednak przerywają połącze-
nie. Bardzo szybko telefon ponownie 
dzwoni. Tym razem przestępca podaje 
się za policjanta, funkcjonariusza CBŚ 
lub CBA. Oszust przekonuje starszą 
osobę, że rozpracowuje zorganizowa-
ną grupę przestępczą i prosi, aby mu 
w tym pomóc. Ta pomoc ma polegać 
na przekazaniu gotówki. Dzięki temu 
będzie można zatrzymać prawdziwych 
przestępców oszukujących starsze oso-
by na tzw. „wnuczka”. W rzeczywisto-
ści są przestępcami, nie mającymi nic 
wspólnego z policją.

Jak nie dać się oszukać?
• dzwoni telefon
•  ktoś mówi, że jest Twoim wnuczkiem, 
krewnym …coś się wydarzyło: wypa-
dek, choroba, zadłużenie w banku, 

•	 rozmówca się rozłącza, a za 
chwilę telefon dzwoni ponownie
•	 ktoś mówi, że trwa akcja 
policyjna, która pozwoli zatrzymać 
oszustów…
•	 pada prośba o zachowanie 
wszystkiego w tajemnicy
•	 pilnie potrzebne są pieniądze 
lub wartościowe rzeczy, jeśli nie masz 
pieniędzy, pada prośba o zaciągnięcie 
kredytu
•	 rozmówca prosi Cię  
o przekazanie pieniędzy wskazanej 
osobie lub wykonanie przelewu
Pomogłeś, przekazałeś pieniądze, cze-
kasz… Uspokoiłeś się, dopiero teraz 
dzwonisz do wnuczka, na policję … 
już wiesz, że dałeś się oszukać… Stra-
ciłeś wszystkie swoje oszczędności!

Nie musiało się tak stać. 
Bądź ostrożny, pamiętaj:

- jeżeli rozmówca proponuje Ci, że 
możesz potwierdzić autentyczność 
dzwoniącego policjanta pod numerem 
112 - zanim zadzwonisz pod ten 
telefon, sprawdź czy rozłączyłeś 
poprzednią rozmowę
- Policja nigdy w takich lub podobnych 
sytuacjach nie prosi o przekazanie 
pieniędzy
- nie działaj pochopnie pod presja czasu
- po rozmowie zadzwoń do 
kogoś bliskiego na znany Ci 
numer telefonu, by opowiedzieć  
o zdarzeniu – nie może być ono 
tajemnicą
- jeśli nie możesz skontaktować 
się z najbliższymi, niezwłocznie 
powiadom policję o takim zdarzeniu, 
dzwoniąc pod numer 112. Komenda 
Stołeczna Policji uruchomiła też 
specjalną linię telefoniczną dla tych 
osób, które podejrzewają, że mógł do 
nich zatelefonować oszust podający 
się za „wnuczka”, „krewnego” lub 
„policjanta – 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 oraz do Komisariatu Policji  
w Nadarzynie pod nr 22 729-81-77 
lub 22 60 46285. 
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Pracownia protetyczna w Nadarzynie. 
Ekspresowa naprawa protez. 

Tel. 502 142 219

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

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

Prace porządkowe, sprzątanie, mycie okien, 
prasowanie. Tel. 664 729 758

Student Politechniki Warszawskiej udzieli tanio 
korepetycji z matematyki i fizyki.  Tel. 503 790 338

Rozliczenia roczne PIT

Wywóz nieczystości płynnych 
Tel. 503 906 665  SZYBKO-TANIO-SOLIDNIE
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Usługi pralnicze w zakresie prania wodnego 
i czyszczenia chemicznego. Tel. 502 147 532

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
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Sprawozdanie za rok 2014

Parafialny Caritas 
– to dzieło, które  
funkcjonuje dzięki 
s p o ł e c z n o ś c i 
parafialnej, wrażliwej 
na krzywdę, życzliwie 
wspierającej działania 

na rzecz niesienia pomocy bliźnim. 
 W  2014 roku pomocą objęto 
420 osób z rejonu całej gminy. 
Okresowo wspieraliśmy uchodźców  
zamieszkujących na terenie parafii.
  Udział Caritas w programie unijnym 
umożliwił  pozyskanie i rozdysponowanie 
4 ton żywności o wartości 10 000 zł. 
Ze zbiórki żywności przeprowadzonej  
w okolicznych sklepach przez harcerzy 
pod opieką ks. Jarosława, przygotowano 
110 paczek żywnościowych na 
Wielkanoc i 120 paczek na Boże 
Narodzenie. Szczególne słowa uznania  
i podziękowania dla wszystkich 
Harcerzy, biorących udział  

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 

w zbiórce żywności. Rodzinom 
z dziećmi dodatkowo przekazano 
paczki ze słodyczami przygotowane 
przez uczniów i nauczycieli ze 
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie.  
W lutym w Dniu Chorego, po 
Mszy św. zorganizowano spotkanie  
z poczęstunkiem i upominkami od 
ks. Proboszcza dla chorych z naszej 
parafii. Punkt Parafialny Caritas 
czynny jest przez cały rok dwa razy 
w tygodniu, dlatego żywność jaką 
otrzymujemy ze zbiórek dzielimy tak,  
aby przygotować paczki świąteczne i 
wspierać najbardziej potrzebujących 
przez jak najdłuższy okres w roku. W 
grudniu 16 podopiecznych Caritas, 
w tym 10 dzieci,  dzięki Sponsorom 
wyjechało na pielgrzymkę do 
Częstochowy. Pielgrzymkę - „Wigilia 
u Maryi” zorganizował  ks. Jerzy.   
Na bezpośrednią pomoc materialną 
wydatkowano 32 700 zł. Pomoc 
dotyczyła dofinansowania; zakupu 
leków, opału, pieczywa, doposażenia 

szkolnego, dofinansowania kolonii, 
pomocy pogorzelcom. Podopieczni 
mogli również korzystać z darów 
rzeczowych. 
 Pieniądze na pomoc potrzebującym 
uzyskano: z rozprowadzania świec, 
palm, z tacy przekazane przez ks. Pro-
boszcza, od indywidualnych Ofiarodaw-
ców, z odpisu 1% podatku.
   Wdzięczni i z troską o prowadzone 
dzieło, w  każdą pierwszą środę mie-
siąca modliliśmy się na Mszy św. w in-
tencji dziękczynnej, z prośbą o boże bł.,  
i opiekę Matki Bożej dla Ofiarodawców, 
Sponsorów, Darczyńców, Wolontariu-
szy, oraz Rodzin, którym pomagamy.
Wolontariusze pracujący w PZ Caritas 
to p. Zofia Bajerska, p. Maria Gałaj,  
p. Jadwiga Żyta, p. Barbara Kozłow-
ska, p. Krystyna Wawryków, p. Stefania 
Łęcka, wspierający okresowo; p. Bożena 
Karczmarczyk,  p. Wojciech Kozłowski, 
oraz szczególnie pomocni przy wielu 
pracach ciężkich, transporcie  p. Marcin 
Karczmarczyk i p. Andrzej Pietrzak. 
  Kolejny rok spotykaliśmy się z życzli-
wą współpracą z pracownikami Ogniska 
„Tęcza” i Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Nadarzynie.
Ks. Proboszczu, Ks. Wikariusze, Dro-
dzy Parafianie, Szanowni Państwo za 
życzliwość, każdą formę wsparcia i za-
ufanie składamy serdeczne Bóg zapłać.

          W imieniu Parafialnego Zespołu Caritas  
        Stefania Łęcka

Punkt Caritas mieści się 
w budynku parafialnym,

czynny: wtorki 10.00 – 12.00, 
czwartki 15.00 – 17.00

Z radością informujemy, że  
w grudniu 2014 Sakrament Chrztu 
przyjęli: Lena Nankiewicz, Julia Mi-
lankiewicz, Stanisław Groszewski, 
Lena Jakubiuk, Ignacy Pardus, Maja 
Pomorska, Aleksander Smoliński.

Sakramentalny Związek Małżeń-
ski w grudniu 2014 zawarły nastę-
pujące osoby: Sylwester Wojtczak 
– Marta Wojak, Jarosław Smoła –  
Joanna Kowalczyk,

Z przykrością informujemy, że  
w grudniu 2014 odeszli z na-
szej Parafii: śp. Lidia Kalisiewicz,  
śp. Jan Jankowski, śp. Jan Kukulski,  
śp. Urszula Pierzak, śp. Zofia 
Adamczyk, śp. Wiesława Zawiślak,  
śp. Janusz Kraucki, śp. Franciszek 
Dąbrowski,

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...
Pamiętajmy o modlitwach za zmar-
łych 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:
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 12 miesięcy 
z Mają Po-
pielarską: 
K a l e n d a -
rium prac 
w ogrodzie 
i na tarasie
Jakie prace 
ogrodnicze 
wykonać w 
ogrodzie w 

poszczególnych miesiącach roku? 
Które narzędzia trzeba mieć pod 
ręką? Kiedy wysiać nasiona do grun-
tu, a kiedy wykonać nasadzenia? Co 
pomoże Twoim roślinom przetrwać 
zimę? Załóż swój własny dziennik 
prac ogrodowych, w którym zapla-
nujesz cały rok pielęgnacji. Skorzystaj  
z wskazówek eksperta - Mai Popielar-
skiej. Każdy posiadacz najmniejszego 
nawet ogródka i wielbiciel ukwieco-
nego tarasu powinien je znać. Zadbaj 
o swój ogród i taras z Mają- efekt pra-
cy będzie olśniewający.

 FABJAŃSKI M.: Zaufaj życiu:  
   Nie zakochuj się w przelatującym 
wróbluDlaczego starożytni mędr-
cy radzą, żebyś nie zakochiwał się  
w przelatującym wróblu? Bo za chwi-
lę zniknie ci z oczu, zostawiając w 
sercu pustkę. A ty nic na to nie po-
radzisz. O wiele rozsądniej jest bu-
dować swoją egzystencję na czymś 
trwałym. Czy samo „bycie” może być 
radosne? Bez dodatkowych warun-
ków? Autor twierdzi, że tak. Trzeba 
tylko zawierzyć rozumowi i porząd-
kowi natury! Ta książka namawia, 
byś przestał zaklinać rzeczywistość 
za pomocą cudownych recept,  
a zamiast tego starał się pojąć logi-
kę oraz piękno procesu życiowego.  
KAVA A.: Zabójczy wirus 
Pewnego dnia do Akademii FBI  
w Quantico trafia przesyłka, a w niej 
list z pogróżkami terrorysty. Maggie 

O’Dell i dyrektor Cunningham roz-
poczynają śledztwo… i wpadają w 
pułapkę zastawioną przez morder-
cę. Jego bronią jest śmiertelny wirus. 
Choć ofiary wydają się przypadkowe, 
w rzeczywistości wybiera je z wielką 
precyzją. Agentka O’Dell, zamknię-
ta w izolatce wojskowego instytutu 
badawczego, stara się znaleźć jakiś 
trop i pomóc agentowi Tully’emu 
w rozwikłaniu sprawy. Każde kolej-
ne zakażenie grozi wybuchem epi-
demii. Maggie zdaje sobie sprawę, 
że ona i jej szef  mogą nie doczekać 
ujęcia niebezpiecznego szaleńca… 

STEEL D.: Pegaz
   Wojna i miłość, przyjaźń i rodzinne 
więzi, dramatyczne wybory i odbudo-
wane życie w opowieści łączącej pół 
wieku, dwa kontynenty i dwa poko-
lenia. Nicolas von Bingen i Alex von 
Hemmerle przyjaźnią się od dziecka. 
Obaj są wdowcami, obaj samotnie 
wychowują dzieci – Nicolas dwóch 
synów, Alex córkę. Zapewniają im 
bezpieczeństwo i luksus w rozległych 
bawarskich posiadłościach, które na-
leżą do ich rodów od pokoleń. Nagle 
ten spokojny świat wali się w gruzy. 
Nicolas musi porzucić wszystko, 
co kocha, i wraz z synami uciekać  
z Niemiec ogarniętych nazistowskim 
szaleństwem. Czy w dalekiej Ame-
ryce zdołają rozpocząć wszystko od 
nowa?
OLCZAK M.: Morderstwo  
w Akademii 
   Z Królewską Szwedzką Akademią 
można rozstać się tylko na dwa 
sposoby – trzeba zostać z niej 
wykluczonym albo umrzeć. 14 maja 
2012 roku popełniono pierwsze 
morderstwo – zastrzelony zostaje 
sekretarz Akademii Nobla. Na 
jego ciele znaleziono ślady prochu  
z 1860 roku. Kolejne morderstwa na 
członkach Akademii to tylko kwestia 
czasu. Do śledztwa przydzielono 

młodą policjantkę Claudię. Nie 
brakuje jej dociekliwości, jednak 
wkrótce zaczyna być niewygodna dla 
przełożonych i zostaje odsunięta od 
sprawy. Chociaż grożą jej poważne 
konsekwencje, podejmuje nierówny 
wyścig z czasem i zaczyna badać 
zabójstwa na własną rękę. Z każdą 
godziną napływają doniesienia o 
następnych, coraz bardziej brutalnych 
i wyrafinowanych zbrodniach.

Michał Anioł

  Album o życiu  
i twórczości jednego  
z największych 
artystów włoskiego 
r e n e s a n s u , 
który całe życie 
podporządkował 
sztuce. Opisuje, 
a przede 
wszystkim ilustruje niezwykłe życie 
i dzieła Michała Anioła – człowieka 
o niezwykle silnej osobowości  
i niebywałym talencie. Jego dzieła to  
m. in. freski w Kaplicy Sykstyńskiej, 
rzeźby Pieta i Dawid, a także projekt 
kopuły Bazyliki św. Piotra.
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Świetlice NOK
Co się wydarzyło w naszych świetlicach...

Grudzień w Wolicy
  W grudniu 2014 r. w świetlicy NOK 
w Wolicy odbyły się rodzinne warsztaty 
“Choinki i ozdoby świąteczne z ma-
karonu”. Ku naszej ogromnej radości 
powstały istne cudeńka. Choinki - stożki 
wykonane z kartonu-ozdabiane różnego 
rodzaju makaronami: wstążkami,  
kokardkami, rurkami, kołami młyńskimi 
i kolankami. Gwiazdki z rurek, kół 
młyńskich i kokardek. Bombki sty-
ropianowe oklejane kaszą, wstążkami  
i cekinami. Wykonane prace tak nam się 
podobały, że postanowiliśmy ozdobić 
je jeszcze koralikami i przeznaczyć 
na dekorację stołów w czasie spotka-
nia opłatkowego oraz na upominki 
dla babć, dziadków i zaproszonych na 
wigilię gości. Mam nadzieję, że naszymi 
własnoręcznie wykonanymi pracami 
sprawiliśmy wszystkim obdarowanym 
wiele przyjemności.

Serdeczne podziękowania dla mam, które 
poświęciły swój wolny czas i zaangażowały się  

w pomoc przy ozdabianiu  
i pakowaniu prezentów oraz dzieciom 

za ich pomysłowość, cierpliwość i wytrwałość 
w dążeniu do realizacji swoich przedsięwzięć. 
Relacja fotograficzna z warsztatów na stronie 
www.nok.pl-zakładka świetlica w Wolicy.

 
Barbara Skrobisz - Instruktor świetlicy NOK

Spotkanie opłatkowe 
w Wolicy

    6. stycznia 2015 r w świetlicy NOK  
w Wolicy odbyło się już po raz jedenasty 
spotkanie opłatkowe dla mieszkańców, 
zorganizowane przez Sołtysa, Radę 
Sołecką i Nadarzyński Ośrodek Kul-
tury. Wśród licznie przybyłych gości 
obecni byli przedstawiciele władz 
Gminy Nadarzyn i Powiatu Prusz-
kowskiego, ksiądz parafii Pęcice i rad-
ny Jacek  Żukowski. Przebiegające w 
miłej, radosnej i rodzinnej atmosferze 
spotkanie  było okazją do uroczystego 
złożenia życzeń kończącym w tym 
roku 90 lat mieszkańcom sołectwa: 
pani Annie Schabowicz, pani Janinie 
Urban, pani Elżbiecie Daszkowskiej 
i panu Franciszkowi Majewskiemu. 
Były również podziękowania dla pana 
Mieczysława Doktorskiego, który od 
ponad 20 lat zajmuje się społecznie 
miejscową kaplicą, pani Stefanii 
Kozłowskiej, pani Marii Milczarek za 
opiekę (w czasie przebudowy) nad 
przydrożną kapliczką ulokowaną przy 
ulicy Ogrodowej.  Tradycyjnie wszyscy 
mogli obejrzeć Jasełka przygotowane 
przez dzieci i młodzież pod kierownict-
wem instruktora świetlicy i przy pomocy  
rodziców oraz  wspólnie śpiewać kolędy. 
Krótką część artystyczną poświęcono 
Babciom i Dziadkom z okazji 
zbliżającego się Ich święta. Wszystkie 
dzieci otrzymały paczki ufundowane 
przez firmę EVO-BUS mieszczącą się  
w Wolicy i słodycze od władz Gminy. 
Kochanej mojej młodzieży i dzieciom 
dziękuję za pamięć i niespodziankę, 
która mnie bardzo wzruszyła. Jesteście 
grupą naprawdę wspaniałych ludzi, na 
których pomoc mogę zawsze liczyć. 
Oby tak dalej. 
 Wszystkim organizatorom i osobom 
zaangażowanym w przygotowanie 

spotkania opłatkowego, sponsorom, 
rodzicom i dzieciom serdecznie dziękuję 
i życzę zdrowia i wszelkiej pomyślności  

w Nowym 2015 roku. 

     Barbara Skrobisz - Instruktor świetlicy NOK w Wolicy

Sukces Naszych Seniorów!!!

Bardzo ucieszyła nas wiadomość, 
którą dzielimy się z Państwem, 

że “Młodzi Duchem” zajeli II miejsce 
w XVI Regionalnym Przeglądzie

 Kolęd i Pastorałek 
pod Honorowym Patronatem 
Prezydenta Pruszkowa oraz 

Proboszcza Parafii pw. św. Kazimierza 
w Pruszkowie,  który odbył się 

w dniu 17.01. 2015 roku. 

    11 stycznia 2015 r. Nadarzyński 
Ośrodek Kultury wspólnie  
z Gimnazjum im. św. Jana Pawła II za-
grał po raz dziesiąty z Wielką Orkiestrą 
Świątecznej Pomocy. Tym razem „Dla 
podtrzymania wysokich standardów le-
czenia dzieci na oddziałach pediatrycznych  
i onkologicznych oraz godnej opieki me-
dycznej seniorów” .
  Wielu mieszkańców Gminy Nadarzyn 
w dniu finału wspierało inicjatywę Jurka 
Owsiaka poprzez kupowanie losów na 
loterię, udział w licytacji, wrzucanie pie-
niędzy do puszek. 
Jak co roku nasi wolontariusze (30 osób), 
dzięki życzliwości osób zarządzają-
cych niżej wymienionymi firmami oraz 
nadarzyńskiej parafii,  mogli kwestować  
w Centrum Mody, w Maximusie, na stacjach 
paliw: Shell w Wolicy i Lukoil w Urzucie, 
przed Kościołem pw. św. Klemensa  
w  Nadarzynie, w Młochowie oraz Pani 
Kasia Pasierbek, od wielu lat, na Lotnisku 
Okęcie (kwestująca od świtu do nocy).

W tym roku udało nam się ze-
brać sumę 25 740,00 zł.

W tym wolontariusze do puszek: 
15629,75 zł+ waluta obca;

Szanowni Rodzice
Drodzy Uczestnicy Zajęć NOK

   Od 26 stycznia do 15 kwietnia br. 
na terenie Ośrodka będą odbywały się 
prace remontowo – modernizacyjne.  
W związku z powyższym w dniach 2-28 
lutego zajęcia Taneczny Mix z panią 
Pauliną Piśkiewicz oraz HIP-HOP 
będą odbywały się w sali Przedszkola 
Publicznego w Nadarzynie, przy ul. Si-
tarskich 2. Zajęcia baletowe natomiast  
w szatni, w piwnicy.

Bardzo przepraszamy za wynikające 
z tego powodu utrudnienia. 

Jednocześnie informujemy, że remont 
i modernizacja NOK odbywają się  
w ramach projektu unijnego, z którego 
pokryte będzie 85% procent wydatków 
na ten cel. Termin przeprowadzenia 
prac wynika z konieczności dostoso-
wania się do wymagań darczyńcy - Unii 
Europejskiej.

Prosimy o wyrozumiałość.
Z poważaniem

Kamila Michalska - Dyrektor NOK
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NOK zaprasza do spędzenia miłego 
wieczoru Panie, które potrzebują 

odrobiny relaksu

Zrób coś dla Siebie…
…to doskonała okazja, która 

może się nie powtórzyć!

WARSZTATY 
WIZAŻU

 14 lutego 2015 r., godz. 18.00 
(NOK , Pl. Poniatowskiego 42) 

Wstęp wyłącznie na podstawie bezpłatnego 
zaproszenia. Odbiór zaproszeń 

w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury 
od dnia 2 lutego 2015r. 

Liczba zaproszeń ograniczona.

Z cyklu 

Teatrzyk 

w walizce
8 lutego  

o godz. 16.00 
zapraszamy 
na przed-
stawienie

„Kto pokona smoka?!…” 
– na podst. tekstu Marii Kownackiej 
 
Scenariusz i reżyseria: Elżbieta Socha. 
Muzyka: Dawid Ludkiewicz. Scenografia  
i lalki: Marika Nowak i Jakub Płociński
Występują: Magdalena Daszkiewicz,  
Katarzyna Gruszewska, Joanna Mazewska, 
Katarzyna Wypchło. Spektakl dla dzieci od  
4 do 9 r. ż. , czas trwania: 50 minut. 
Wstęp – 5 zł/dziecko. 

Zapraszamy w dniu 7 lutego 2015 r. 
na koncert Janka Samołyka

 Dla słuchaczy radiowej Trójki postać naszego gościa jest znana. Janek Samołyk, 
to wrocławski gitarzysta, wokalista oraz autor piosenek. Tworzy i śpiewa po pol-
sku i angielsku. Jego piosenki to unikalne połączenie wpadających w ucho melodii, 
alternatywnych gitar oraz brzmień kojarzonych z krainą łagodności. Muzykę Janka Samołyka  
opisuje się jako mieszankę brytyjskiego rocka i polskiej poezji śpiewanej. Występuje od 2008 roku. 
Od tego czasu zwyciężył m.in.w konkursie debiutów na OFF Festivalu 2009, był także finalistą 
Jarocina. Sukcesy doprowadziły go do kontraktu płytowego z Polskim Radiem S.A. 
  W NOK Janek Samołyk zagra z trzyosobowym zespołem: Patrycja Stefanowska – skrzypce, 
Piotr Wojniusz – bas, Marcin Wojtowicz – perkusja 

Wstęp 15 zł. Opracowano na podstawie strony internetowej: www.janeksamolyk.com

aukcja darów, loteria fantowa, tur-
niej „Gramy i pomagamy”, kącik 
zdrowia, stoisko Jupik, pierwsza 
pomoc, kawa i herbata: 10 110,25 
zł.
Ogromne podziękowania dla 
wszystkich osób, które włączyły się  
w jakikolwiek sposób w 23. Finał 
WOŚP, a mianowicie:
- Wolontariuszy z puszkami: Zuzanna 
Aluchnia, Marta Auguścińska, Magda 
Borowska, Maria Ciemińska, Gabriela 
Dąbrowska, Hanna Drzewiecka, 
Aneta Dwórzyńska, Jakub Haś, Paulina 
Imiołek, Helena Kras-Gorzkowska, 
Anna Rita-Krupa, Natalia Lazurek, 
Wiktoria Lenart, Julia Lidke, 
Mateusz Łempicki, Maciej Malewicz, 
Zuzanna Malicka, Maja Orłowska, 
Katarzyna Pasierbek, Aleksander 
Petruk, Adrianna Piotrowska, 
Klaudia Rowińska, Agata Stan, Maria 
Świergiel, Zofia Świergiel, Wiktoria 
Tomala, Martyna Wiśniewska, 
Weronika Wojciechowska, Piotr 
Zakrzewski, Karolina Zimnicka i 
ich OPIEKUNÓW (Magdalena 
Drzewucka, Piotr Beńko, Lila 
Kowalczyk, Paula Sarniak, Joanna 
Lis, Hanna Wiśniewska, Elżbieta 
Zimoląg, Małgorzata Nowak, Sylwia 
Winogrodzka, Barbara Skrobisz  
i Agnieszka Sokołowska);
- Wolontariuszy pomagających przy 
organizacji XXIII finału WOŚP:  
Jessica Chrząstowska, Zuzanna Fiuk, 
Martyna Kmiecik, Victoria Śliwińska, 
Karolina Kuch, Michał Powierża, 
Oliwia Smołkowska, Jaśmina 
Różańska, Ignacy Różański;
- Darczyńców – osób, firm i instytucji, 
które przekazały nam przedmioty na li-
cytację bądź loterię;
 - Komendanta Policji w Nadarzynie  
p. Witolda Gołyńskiego oraz policjantów 
za czuwanie nad bezpieczeństwem na-
szych wolontariuszy;
-  Strażaków z OSP Nadarzyn za naukę 
pierwszej pomocy;
 - Dyrektora SPGZOZ w Nadarzynie 
pana Adama Chusteckiego oraz pań 
pielęgniarek: Anny Zalewskiej i Jadwigi 
Olszak za kącik zdrowia;
 - Pana Mirosława Chilmanowicza za pro-
wadzenie licytacji;
-  Dyrektora Gimnazjum w Nadarzynie 
pana Zbigniewa Relugi i wicedyrekto-
ra pani Magdaleny Drzewuckiej za 
zaangażowanie i wsparcie Sztabu 
Nadarzyn;
- Pani Magdaleny Milczarek za zorga-
nizowanie turnieju tenisa stołowego 

„gramy i pomagamy”;
- Prezesa Banku Spółdzielczego pani 
Wiesławy Radziak, oraz pani Grażyny 
Banasiak za policzenie zebranych pie-
niędzy;
- Wykonawców: uczniów i in-
struktorów szkoły tańca Freestyle 
Dance Zone w Nadarzynie, dzieci  
z Niepublicznego Przedszkola Jupik 
w Nadarzynie oraz ich opiekunów: 
p. Pauliny Asendrych - Chałupka  
i pana Krzysztofa Marciniaka, dzie-
ci z zespołów tanecznych NOK 
oraz ich instruktorów: Pauliny 
Piśkiewicz, Angeliki Sierpińskiej, 
Agnieszki Biedrzyckiej - Janik, 
Dziecięcego Zespołu Folkowego 
NOK Pęd Band i Marka Rejnowicza, 

Kabaretu „Biedronki” (świetli-
ca NOK w Młochowie), Zespołu 
Młodzi Duchem z Klubu seniora 
NOK oraz niezawodnej Orkiestry 
OSP Nadarzyn pod dyr. Mirosława 
Chilmanowicza;
- Publiczności licytującej (i nie tylko);
- Telewizji samorządowej Itv Nadarzyn;
- Pracowników i współpracowników NOK
  Serdeczne podziękowania dla wójta 
gminy Nadarzyn Pana Janusza Grzyba 
za bezpłatne użyczenie autokaru 
gminnego do przewozu wolontariuszy.
W ciągu dziesięciu lat grania z WOŚP 
sztab w nadarzynie zebrał w sumie: 
238 911,28 zł. Dziękujemy!!!

Monika Mazurek 
Szef Sztabu w Nadarzynie
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Nadarzyńscy gimnazjaliści Mistrzami w tenisie stołowym 
   Po  zdobyciu mistrzostwa powiatu pruszkowskiego w tenisie stołowym zarówno przez gimnazjalistki jak i gimnazjali-
stów „nasze” zawodniczki wywalczyły również mistrzostwo rejonu, a zawodnicy  wicemistrzostwo. Turniej odbył się 17 
grudnia 2014 roku w Grodzisku Mazowieckim. Gratulujemy szczególnie dziewczętom, które będą reprezentować rejon 
warszawski zachodni w Mistrzostwach Województwa Mazowieckiego na przełomie kwietnia i maja 2015 roku.  

Wiesław Iwaniuk - Koordynator sportu

   Uczniowie klasy sportowej (I c) 
realizujący w ramach swoich zajęć 
tematy wychowania prozdrowotne-
go udali się z nauczycielami – tre-
nerami na badania somatyczne do 
specjalistycznego centrum rehabi-
litacji VITA w Pruszkowie. Celem 
badań było określenie ewentualnych 
wad postawy pod kątem ich wpływu  
w przyszłości na kontuzje aparatu ru-
chu młodych sportowców.  Określenie 
„zagrożeń” to dopiero początek 
współpracy pomiędzy nadarzyńskim 
Gimnazjum, a przychodnią VITA. 
Kolejny etap towdrożenie procedur  
i mechanizmów zachowań w treningu 
oraz życiu codziennym młodych ludzi 
w celu wyeliminowania przyszłych 

urazów. Warto podkreślić, że prze-
badanie 26 gimnazjalistów specjaliści  
z VITA wykonali za darmo. Tego sa-
mego dnia młodzi sportowcy mogli 
obejrzeć trening stabilizacyjny z ta-
śmami w wykonaniu Reprezentantów 
Polski w piłce ręcznej, przygotowu-
jących się na obiekcie BGŻ Arena  
w Pruszkowie do Mistrzostw Świata 
w Katarze. Była to świetna okazja do 
porównania przez uczniów swoich 
doświadczeń i zachowań na treningu 
stabilizacji, a pracą w wykonaniu pro-
fesjonalistów. Po zajęciach nasi utytu-
łowani szczypiorniści pozowali nam 
do wspólnej fotografii (poniżej). 

Dariusz Zwoliński 

KLASA SPORTOWA 
GIMNAZJUM w NADARZYNIE

   Z początkiem roku młode siat-
karki GLKS Nadarzyn przystąpiły do 
fazy play-off  rozgrywek I ligi kadetek 
i juniorek. Na „pierwszy ogień” po-
szły młode kadetki, tegoroczne absol-
wentki nadarzyńskiego Gimnazjum. 
W II fazie wspomnianych play-off  
rywalkami GLKS była VI drużyna 
Mistrzostw Polski Młodziczek 2014 – 
UKS SMS Warszawa. 

GLKS - piłka siatkowa

stety pomogły im w kilku przypad-
kach decyzje składu sędziowskiego.  
  W rewanżowym meczu w niedzielę 
zobaczyliśmy u siebie na szczęście już 
inny zespół GLKS. Dziewczyny pod-
jęły „rzuconą rękawicę”. Pierwszego 
seta wygrały 25-23, drugiego 25-17 
i postawiły rywalki pod „ścianą”.  
W połowie seta przy naszej nieznacz-
nej przewadze trafia nam się słabsza 
seria przyjęć i niepewne skończenie  
okraszone kilkoma „kontrowersyjny-
mi” decyzjami sędziowskimi - jak to 
w siatkówce i rywalki wychodzą na  
4 punktowe prowadzenie. Szalony po-
ścig niestety się nie udaje i przegrywa-
my trzecią partię 23-25 i w tym mo-
mencie cały dwumecz. Ostatni set dla 
GLKS (25-15). 

Szkoda pierwszego meczu, ale brawo 
za podjęcie walki do końca. Gratulacje 
dla SMS, za grę oraz wsparcie jakie 
swoim pociechom potrafili dać ich 
rodzice nie oszczędzając gardeł i rąk 
przez całe dwa spotkania dopingując 
swoje córki. Bęben i trąba jeszcze dłu-
go będzie łomotał w naszych głowach. 
W sumie kadetki zagrały praktycznie 
dwa mecze na wyjeździe.!!!

W połowie stycznia od III fazy 
play-off  grę zaczęły juniorki. Ich ry-
walem będzie ekipa MUKS Volley 
Płock. Zwycięzca dwumeczu zagra  
w Mistrzostwach Mazowsza w czwórce 
najlepszych ekip największego woje-
wództwa w Polsce.

Warto również poinformować, że siat-
karki GLKS przełamały kolejne „tabu”. 
Pod koniec grudnia występujący w II 
lidze seniorek zespół odniósł w niej 
pierwsze historyczne zwycięstwo. Na 
wyjeździe wygraliśmy 3-2 z ŁKS SMS 
MG Łódź. Najbliższy mecz siatkarek 
to :II liga seniorek  sobota 24 styczeń 
br. godz. 19.00  GLKS – AZS AWF 
Warszawa (hala przy ulicy Żółwińskiej 
41 w Nadarzynie) 
Zapraszamy do śledzenia informacji  

o siatkarkach i tenistkach 
na stronie  www.glksnadarzyn.pl.

Pierwszy mecz nasze dziewczęta 
przegrały 0-3 na wyjeździe (25-20 , 
25-21, 25-22) i  trzeba niestety do-
dać, że przegrały go po żenująco 
słabym spotkaniu. Ilość zepsutych 
zagrywek, błędów w przyjęciu i nie-
poradność w ataku mogła przypra-
wić każdego trenera o zawał serca. 
Rywalki bezwzględnie wykorzystały 
naszą słabość, w czym jeszcze nie-

Fot. arch. szkoły
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    W Gimnazjum im. św. Jana Pawła II 
w Nadarzynie rozegrany został turniej  
w ping-ponga: „Gramy i Pomagamy”  
o Puchar Dyrektora Gimnazjum. 
Pieniądze uzbierane na turnieju 
zostały przekazane na rzecz Wiel-
kiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 
Była to już kolejna edycja turnieju  
i w tym roku został pobity rekord 
liczby uczestników. 103 zawodników 
zmierzyło się w pięciu kategoriach, 
razem rozegrano 232 pojedynki.

Wyniki końcowe:
Kategoria: gimnazjaliści rocznik 
1999: Kategoria: Open: 1 m. Marcin 
Kasprzycki, 1 m. Patryk Bożek, 2 m. 
Mateusz Dec, 2 m. Weronika Bożek, 
3 m. Kuba Tyras, 3 m. Piotr Mucha,  
4 m. Guzanowski Krystian, 4 m. Pau-
lina Draniak, 5 m. Filip Lenarczyk                                
5 m. Bogdan Malinowski.,6 m. Adrian 
Wydech, 6 m. Piotr Czajkowski.
Kategoria: gimnazjaliści rocznik 2000: 
kategoria: Najlepsi z Najlepszych:
1 m. Przemek Skrzydlewski, 1 m– 
Paulina Jankowicz, 2 m. Magda Kuch                            
2 m. Adam Kostecki, 3 miejsce – 

Adam Hagowski,3 m. Adam Flak
4 m. Daniel Sztyk, 4 m. Dorota Sass
5 m. Radek Wojciechowski, 5 m. Olga 
Zawadzka; 6 m. Maksymilian Myzia, 
6 m. Julia Lebrecht.
Kategoria: gimnazjaliści rocznik 
2001: 
1 m. Jan Kielak, 2 m. Adrian Krze-
miński, 3 m. Sebastian Sobkowicz, 
4 m. Przemek Phan-Quang, 5 m. Ję-
drzej Mierzejewski, 6 m. Błażej Prus                                                               
7 m. Wiktoria Leśniewicz, 8 m. Ola 
Jędrych, 9 m. Ania Okoń.
Puchar Dyrektora Gimnazjum  
i miano: „Najlepszego zawodnika” 
wywalczył – Marcin Kasprzycki.

  Podziękowania dla Wójta Gminy 
Nadarzyn pana Janusza Grzyba, Dy-
rektora Gimnazjum pana Zbigniewa 
Relugi, Rady Rodziców Gimnazjum 
im św. Jana Pawła II, oraz klubu 
GLKS Nadarzyn za ufundowanie na-
gród oraz dla panów Piotra Napiór-
kowskiego i Dariusza Zwolińskiego 
za pomoc w prowadzeniu turnieju 

    Magdalena Milczarek
 Organizator

GRAMY I POMAGAMY

GLKS NADARZYN 
- tenis stołowy

   „Pingpongiści” GLKS Nadarzyn uda-
nie zapoczątkowali rozgrywki ligowe 
w 2015 roku. Zespoły GLKS Wanzl 
Scania Nadarzyn w I lidze męskiej  
i ekstraklasie kobiet na początku 
stycznia wybrały się do Gdańska na 
spotkania otwierające II rundę sezo-
nu zasadniczego. Panowie zmierzyli 
się z „legendarnym” rywalem, w bar-
wach, którego w rozgrywkach euro-
pejskich z powodzeniem występo-
wali Leszek Kucharski  i śp. Andrzej 
Grubba – AZS AWF Gdańsk. Po 
dobrym meczu Nadarzyniacy wy-
grali 6-4 i umocnili się na II miejscu  
w tabeli. Skład Nadarzyna: Zbigniew 
Grześlak, Antoni Witkowski, Michał 
Murawski i Kamil Kurowski. 
   Łatwiejsze zadanie miały panie  
w ekstraklasie. Zmierzyły się z ostat-
nim w tabeli ligowej MRKS-em 
Gdańsk. Zgodnie z przewidywaniami 
wygrały i to bez starty seta 3-0. skład 
GLKS: Kusińska Klaudia, Szymańska 
Antonina i  Eva Jurkova.

Najbliższe mecze pingpon-
gistów we własnej hali:

- 7 lutego 2015 r. sobota 
godz. 12.00: I liga kobiet GLKS 
Wanzl Scania II – ATS Białystok; 
12.00 I liga męska GLKS Wanzl 
Scania – MKS Pogoń Siedlce 
17.15 Ekstraklasa kobiet GLKS 
Wanzl Scania – LUKS Warmia 
Lidzbark Warmiński.
- 14 lutego sobota 
godz. 16.00: I liga męska GLKS 
Wanzl Scania – LKS Morliny Ostróda
- 21 luty sobota 
godz. 12.00 I liga męska GLKS 
Wanzl Scania- HALS Warszawa 
12.00 I liga kobiet GLKS Wanzl 
Scania II – LUKS Chełmno 
16.00 Ekstraklasa kobiet GLKS 
Wanzl Scania – PKTS Polkowice.

Zapraszamy

Zapraszamy wszystkie chętne dziewczęta  z roczników 2001-2006 na treningi 
po feriach . Więcej informacji pod numerem 512 541 350 Damian Krzemiński 
A trenować siatkówkę warto!. Uczestniczki zajęć Akademii siatkówki GLKS 

Nadarzyn na początku stycznia w roczniku 2004 zajęły  II miejsce 
w Ogólnopolskim Grand Prix UKS Beta Błonie. Najlepiej punktującą zawod-

niczką całego cyklu została  Kinga Wrońska z GLKS Nadarzyn.

Dariusz Zwoliński
Prezes GLKS Nadarzyn 

Grupa najmłodszych uczestników turnieju. Pierwsza w lewej: Magdalena Milczarek -organizator,  
Dominika Leśniewicz, Zbigniew Reluga - Dyrektor Gimnazjum w Nadarzynie. 

Fot. arch. Gimnazjum
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  Amatorska drużyna piłkarska (dziś już 
UKS) działa od 2010 r. i odnosi sukce-
sy nie tylko na terenie Gminy Nadarzyn, 
ale także w turniejach organizowanych na 
wyższym szczeblu. Reprezentuje swoją wieś  
i gminę w rozgrywkach amatorskiej ligi szó-
stek w Grodzisku Mazowieckim. Drużyna 
nosiła nazwę Inter Kostowiec, dlatego, że 
jej zawodnicy spotykali się od początku na 
Orliku w Kostowcu, ale jak mówią mocno 
utożsamiają się z Rozalinem dlatego nazwa ta 
została zmieniona.
Inter Kostowiec – krótka historia 
powstania – Łukasz Majkowski 
(kapitan drużyny):
- Jak to się wszystko zaczęło…
   W czerwcu 2010 roku dowiedzieli-
śmy się, że na 31 lipca planowany  jest  
pierwszy turniej drużyn amatorskich, 
na nowo otwartym kompleksie spor-
towym w Kostowcu. Mieliśmy około 
miesiąca na zebranie drużyny oraz tre-
ningi, które przeprowadzaliśmy regular-
nie 3 razy w tygodniu. Drużyna w tym 
czasie liczyła 10 - 12 osób. W trakcie 
przygotowań do turnieju udało nam się 
również rozegrać 2 mecze sparingowe, 
które – o dziwo - wygraliśmy całkiem 
znacząco. Przystępując do turnieju by-
liśmy najmłodszą drużyną, gdyż nasza 
średnia wieku wynosiła wtedy mak-
symalnie 17 lat. W wyniku treningów 
oraz meczy kontrolnych wyklarowała 
się grupa 9 zawodników, która miała 
zamiar podjąć walkę i zmierzyć się ze 
starszymi, silniejszymi, niekiedy lep-
szymi zawodnikami. W turnieju brało 
udział 9 drużyn i ostatecznie zajęliśmy 
4 miejsce. Po tych zawodach pojawiły 
się głosy, że gdybyśmy wzmocnili  dru-
żynę zawodnikami doświadczonymi, 
starszymi z lepszymi umiejętnościami 
technicznymi, moglibyśmy spokojnie 
wygrywać takie. 
   Przyszedł rok 2011, kolejny tur-
niej, tym razem w Nadarzynie. 
Wzmocniliśmy się paroma zawodnika-
mi przed rozgrywkami, niestety nie od-
byliśmy żadnego wspólnego treningu. 
Dlatego nie byliśmy zgrani i brakowało 
nam pewności, co z kolei przyniosło 
negatywny skutek w postaci dopiero VI 
miejsca (wśród 10 drużyn) i spore pod-
łamanie w drużynie.
   W kolejnym roku postanowili-
śmy sprawdzić swoje siły jeszcze raz.  
W 2012 r., na hali GOS w nadarzyńskim 
gimnazjum, rozgrywki były obsadzone 
mocnymi drużynami z firm mieszczą-

cych się na terenie naszej gminy. Udało 
nam się znacznie poprawić wynik z lata, 
bo zajęliśmy III miejsce i tym samym 
było to dotychczas najlepsze nasze 
osiągnięcie. Na tym jednak nie skoń-
czyły się nasze aspiracje. Wraz z rokiem 
2013 pojawił się pomysł zgłoszenia nas 
do Ligi Amatorskiej, a wybór padł na 
Grodzisk Mazowiecki. Rozgrywki roz-
poczęliśmy od najniższego szczebla –  
2 ligi i szybko uświadomiliśmy druży-
nom, które z nami konkurują, że nie 
będzie z nami łatwo. W 11 meczach 
10 razy wygraliśmy, raz zremisowali-
śmy i awansowaliśmy z 1 miejsca do 
pierwszej ligi oraz nasz bramkarz został 
uznany za najlepszego w 2 lidze. Wieść 
o naszej drużynie poszła „w świat”.  
W okresie wakacyjnym dostaliśmy in-
formację, że będzie organizowany tur-
niej pod patronatem „Stowarzyszenia 
Ziemi Chełmońskiego”, na który się 
zgłosiliśmy. Rozgrywki zaplanowa-
ne były na cały dzień i odbyły się  
w Skułach. Po 3 zwycięstwach  

w swojej grupie, nasze apetyty na 
zwycięstwo wzrosły do tego stopnia, 
że po ambitnej walce wyjechaliśmy  
z tego turnieju nie tylko z nagrodą za 
1 miejsce, ale zgarnęliśmy także na-
grodę za najlepszego bramkarza oraz 
najlepszego zawodnika turnieju, a do 
zdobycia przez naszego zawodnika 
„korony króla strzelców” zabrakło  
1 bramki.
   Po wakacjach przystąpiliśmy po-
nownie do rozgrywek w Lidze, tym 
razem już na jej najwyższym poziomie.  
W okresie przygotowawczym do 
ligi udało nam się przy współpra-

cy z Gminnym Ośrodkiem Sportu  
w Nadarzynie uzyskać komplet strojów 
piłkarskich, w których obecnie gramy.
W trakcie sezonu zaliczyliśmy kilka po-
rażek, które niestety znacznie odsunęły 
nas od czołówki i rozgrywki zakończy-
liśmy na 4 miejscu, lecz ponownie z wy-
różnieniem dla najlepszego bramkarza.
   W 2014 r. roku zaproszono nas na tur-
niej na hali zorganizowany przez klub 
Pogoń Grodzisk. Był to bardzo mocno 
obsadzony turniej, z drużynami zło-
żonymi z zawodników, którzy trenują  
w profesjonalnych klubach. Te zawody 
udało nam się zakończyć na 4 miejscu, 
ponownie (już po raz 3) z nagrodą dla 
naszego bramkarza.
Obecnie rozpoczęliśmy kolejny sezon  
w Grodziskiej Lidze Szóstek Piłkarskich. 
Mamy za sobą pierwsze spotkanie, które 
zwyciężyliśmy i tak też planujemy roze-
grać wszystkie spotkania. 
Warto podkreślić niebywałą zasługę na-
szych dziewczyn oraz żon, które wspie-
rały nas w każdym meczu, jaki rozgry-
waliśmy, popierając to zasadą, iż „kibice 
to dodatkowy zawodnik na boisku”.

Marcin Rybicki - Prezes UKS Rozalin 
Po fali sukcesów poprzedni sezon zakończył się 
zdobyciem pucharu LIGI SZÓSTEK oraz po-
zycji WICEMISTRZA postanowiłem namówić 
drużynę (dziś już 22 zawodników) na założenie 
klubu udało się, powstał UKS Inter Rozalin 
wspierany przez Gminę Nadarzyn. Chcemy prze-
kuć nasz potencjał w kolejne sukcesy oraz pracować 
z dziećmi i młodzieżą. Już jako UKS zdobyli-
śmy Puchar Prezesa Ognia Brwinów na turnieju  
w Żółwinie, puchar dla najlepszego zawodnika 
oraz bramkarza turnieju. Obecnie zajmujemy  
2 miejsce w I LIDZE SZÓSTEK. Mamy cel, 
mamy marzenia. Ostatecznie sezon zakończyli-
śmy z pucharem wicemistrza.

UKS INTER ROZALIN

Fot. arch. drużyny

Górny rząd, od lewej: Łukasz Majkowski, Michał Leonarczyk, Daniel Wojnarowski, Kamil Guziak, Jacek 
Miracki. Dolny rząd, od lewej: Daniel Guziak, Rafał Rutkowski, Paweł Bajerski, Konrad Kaliszewski
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Działalność sekcji 
strzelecko - obronnej GOS

 W ostatnim czasie w porozu-
mieniu ze Szkołą Podstawową  
w Kostowcu oraz dzięki wsparciu 
Pana Dyrektora Grzegorza Tyszko jak 
również Animatora Sportu na Orliku  
w Kostowcu Pana Marcina Mlekickiego 
postanowiliśmy zgłosić się do udzia-
łu w programie Kluby Sportowe 
Orange (szczególy programu na www.
klubysportoweorange.pl) 
   Wszystko zaczęło się od telefonu 
jednej z mieszkanek Rozalina Pani Ani 
Braciszewskiej Menager firmy Orange, 
która o powstaniu drużyny dowiedziała 
się na zebraniu wiejskim, gdzie miałem 
przyjemność powiedzieć kilka słów 
mieszkańcom na temat Inter Rozalin 

oraz o naszych planach na przyszłość. Od 
pani Ani dostałem informacje na temat 
przedsięwzięcia oraz swoistego „kopa 
motywacyjnego.” Przedyskutowaliśmy 
temat z drużyną i postanowiliśmy 
spróbować swoich sił... Przy wsparciu 
Gminy Nadarzyn, zaangażowaniu całe-
go zespołu - wspaniałej grupy zapaleń-
ców którzy kochają sport, szczególnie 
Grupy Inicjatywnej w składzie Łukasz 
Majkowski, Hubert Piechota, Sławomir 
Pączek, Daniel Guziak, Rafał Rutkowski 
Mateusz Kowalczyk, Marcin Mlekicki 
udało nam się kompletnie wypełnić 
wniosek...i MAMY TO!!! 
  Jesteśmy jednym z uczestników 
projektu Kluby Sportowe Orange!!! 

Kolejną niesamowitą osobą, która 
uczestniczy w naszej przygodzie jest 
Pan Jacek Kawalec również mieszka-
niec Rozalina, który zgodził się zostać 
naszym Ambasadorem Sportu. Zrobił 
dzieciakom ogromną radość przekazu-
jąc osobiście sprzęt sportowy otrzymany 
od firmy Orange. Dziś zrobiliśmy pierw-
szy krok...przed nami dwuletni maraton 
sportowy, miejmy nadzieję zakończymy 
go sukcesem!!! Jest to ogromna szansa 
na rozwój sportowy dzieci i młodzieży  
z Rozalina i okolic, wierzę również w za-
angażowanie rodziców  na rzecz rozwo-
ju naszej inicjatywy.

Marcin Rybicki 
Prezes UKS Inter Rozalin

   Rok 2014 był bardzo udany dla sekcji  
strzelecko - obronnej Gminnego 
Ośrodka Sportu w Nadarzynie. Kalen-
darz imprez sportowych we wszystkich 
kategoriach wiekowych został w pełni 
zrealizowany. Organizowano masowe za-
wody strzeleckie i sportowo - obronne nie 
tylko dla członków LOK. Współdziałano 
przy organizacji festynów sportowo 
rekreacyjnych i tradycyjnych imprez 
„Powitanie Lata” w Młochowie o Puchar 
Wójta i „Pożegnanie Lata” w Wolicy,  
o Puchar Przewodniczącego Rady 
Gminy, Zawody Rodzinne o Puchar 
Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu,  
„Święto Lasu”, zawody z okazji roc-
znicy bitwy pod Grunwaldem i bitwy 
Warszawskiej w 1920 r., zawody str-
zeleckie o Puchar Sołtysa Wolicy. We 
wszystkich szkołach odbyły się zawody 
strzeleckie O Puchar Dyrektora Szkoły, 
Spartakiady Kościuszkowskie i zdoby-
wanie Odznak Sprawności Obronnej. 
Trzeba tu jeszcze podkreślić aspekty 
historyczne i wychowawcze, które są 
uwzględniane przy okazji imprez. Jest to 
głównie zasługa mgr historii Franciszka 
Antonika, który przekazuje wiadomości 
historyczne nie tylko ogólne, ale także  
z dziejów Nadarzyna. Działając  
w ścisłym powiązaniu z LOK oraz 
okazyjnie z harcerstwem odbyło się 77 
imprez w tym 62 strzeleckie i 15 spor-
towo-obronnych (z czego  pojedynki 
strzeleckie – 7  i sztafety SP).
Zorganizowano 25 imprez gmin-
nych i współorganizowano 4 trady-
cyjne imprezy powiatowe: Sport-

Bezpieczeństwo-Obronność, O Puchar 
im. płk Jana Sadowskiego, O Puchar 
Starosty dla pracowników adminis-
tracji samorządowej i radnych oraz 
Międzyszkolną Ligę Strzelecką dla 
juniorów.   
   W ramach obchodów 70. rocznicy 
Powstania Warszawskiego oraz 94. 
Bitwy Warszawskiej, dnia 28 sierpnia 
2014 r. odbyły się zawody strzeleckie dla 
młodzieży i dorosłych w młochowski 
parku. Organizatorem był LOK Roza-
lin: Powstanie Warszawskie – płk. Adam 
Wojtyra i Bitwa Warszawska – Marta 
Frączak. Dyplomy i puchary zostały ufun-
dowane przez Urząd Gminy Nadarzyn. 
   Na początku października(11.10.2014 
r.) odbył się Rajd Rowerowy w ramach 
Spartakiady Kościuszkowskiej. W ra-
jdzie wzięło udział około 50 dzieci 
, które są aktywnymi członkami sz-
kolnych kół LOK. Opiekunami byli 
dyrektorzy innych placówek między in-
nymi dyrektor SP z Woli Krakowiańskiej 
Pani Jolanta Ludwiniak, dyrektor SP z 
Młochowa Pan Jarosław Wołkowycki, 
Dyrektor SP z Ruśca Pan Marek 
Dołęga, a także opiekun szkolnego 
koła LOK w Kostowcu – Marcin 
Mlekicki. Celem tego typu wydarzeń 
jest  przybliżenie historii z czasów  
I i II wojny światowej z okolic naszych 
miejscowości oraz kształtowanie 
postaw patriotycznych u dzieci. Rajd 
wyruszył spod SP w Kostowcu, po  
uroczystym przemównieu pana Dyrek-
tora SP w Kostowcu Grzegorza Ty-
szko, a zakończył się przy Leśniczówce  

w Młochowie – gdzie p. Marian Tomala 
przygotował ognisko dla wszystkich 
uczestników.

  Podczas zawodów zorganizowanych  
w 2014 roku reprezentanci Gminy 
Nadarzyn byli najliczniejszą ekipą 
składającą się z 13 drużyn. 
   Obsadzono wszystkie konkurencje, 
zdobyto łącznie 18 medali: złotych 
-5, srebrnych -6, brązowych – 7.  
w tym kobiety 11. Zdecydowanie na-
jlepsze wyniki osiągnęła reprezen-
tacja GOD-M „Tęcza” (zł-2, sr-2. 
br-1). Wysokie drugie i trzecie miejsca  
w klasyfikacji drużynowej zajmowały 
drużyny LOK Rozalin i LOK Woli-
ca. Medaliści: Krystyna Masłowska 
medale zł-2 i sr, Marzena Latoszek 
zł, sr, br, złote: Monika Kłapkowska 
i Zuzanna Reszka, Witold Gedymin,  
srebrne: Danuta Wacławiak, Anna To-
lak, Małgorzata Ciemińska.

KOŁA LOK
   Na terenie Gminy Nadarzyn 
działają również szkolne koła LOK:  
SK LOK Nadarzyn – opiekun H. Bryksa;  
SK LOK Rusiec – opiekun J. Nowocień; 
SK LOK Kostowiec – opiekun M. Mle-
kicki; SK LOK – opiekun J. Wołkowycki; 
SK LOK Wola Krakowiańska – opiekun  
P. Ogrodniczek; SK LOK przy gim-
nazjum – opiekun ks. J. Kuśmierczyk; 
,,Tęcza’’ LOK juniorzy – opiekun  
M. Latoszek. 
Koła LOK dla dorosłych: 
Wolica – prezes K. Tolak; Młochów 
– prezes A. Sierputowska; Rozalin 
– prezes A. Świercz; Koło przy UG – 
prezes K. Masłowska; Koło przy RG –  
D. Wacławiak; Koło przy GOS –  
D. Maranowski.
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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: Arkuszowa Drukarnia Offsetowa, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 40, tel. 22 724 30 21 

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

GLKS  NADARZYN - sekcja biegowa 
   11 stycznia 2015 r. to dzień  Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,  
a w  Warszawie tradycyjnie bieg na 5 km POLICZ  SIĘ  Z  CUKRZYCĄ. 
5 tysięcy biegaczy na trasie biegu, wszyscy w pomarańczowych koszulkach  
otrzymanych od organizatora biegu, a wśród nich też mieszkańcy Gminy  
Nadarzyn. Wszyscy uczestnicy biegu na mecie otrzymali medale i upominki od 
sponsorów. GRATULUJĘ!!!  

Jacek Nowocień - Trener i opiekun sekcji biegowej  

CZŁONKOSTWO
   Członkowie kół LOK opłacają sym-
boliczne składki – 12 zł. rocznie. Ze-
brane fundusze przeznaczamy m.in. na: 
opłaty za odznaczenia – 35 zł/ szt., na 
zakup wiatrówki i śrutu. Dodatkowo 
środki finansowe na puchary, medale, 
śrut, kapsuły zakupujemy z funduszy 
przyznanych przez Urząd Gminy . Broń 
według nowej ustawy o magazynow-
aniu, przechowywana jest w odpowied-
nich miejscach. Wszelkie niezbędne zez-
wolenia wydają Komendy Wojewódzkie.

PODSUMOWANIE
   W rywalizacji kół LOK szkół pod-
stawowych Im Młochów, IIm Rusiec, 
IIIm Nadarzyn. W kołach dorosłych 
przoduje Wolica, przed Rozali-

nem i GOD-M „Tęcza” Młochów.   
Na szczególne wyróżnienie w organi-
zacji imprez gminnych zasługują: An-
tonik Franciszek, Reluga Zbigniew, 
Wołkowycki Jarosław, Kuśmierczyk 
Jarosław, Drzewucka Magda-
lena, Masłowska Krystyna, Lato-
szek Marzena, Tolak Anna, Tolak  
Krzysztof  Świercz Adam, Żukowski 
Stanisław i Jakubiak Włodzimierz.   
Zarząd Główny Ligi Obrony Kraju 
doceniając wieloletnią aktywną pracę 
społeczną w LOK przyznał naszym 
działaczom medale za zasługi. Złoty 
Medal za Zasługi dla Ligi Obrony 
Kraju otrzymali: Edyta Gawrońska, 
Danuta Wacławiak, Mirosław Kalisie-
wicz, Jarosław Wołkowycki.,.Srebrny 
Zbigniew Reluga, Brązowy: 

Adam Świercz, Krzysztof  Tolak                                                                                   
Włodzimierz Jakubiak otrzymał Złotą 
Odznakę Zasłużony Działacz LOK.

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne podziękowania składamy 
władzom Gminy Nadarzyn: Panu 
Wójtowi Januszowi Grzybowi, 
Przewodniczącej Rady Gminy Da-
nucie Wacławiak. Bardzo dziękujemy 
Dyrektorowi GOS Nadarzyn Panu 
Dariuszowi Maranowskiemu oraz  
Kierownikowi stadionu  Panu  
Grzegorzowi Padamczykowi, a także 
dziękujemy Ireneuszowi Pisarskiemu 
za przygotowanie materiałów pro-
gramowych, zakup materiałów do 
naszych działań i rozliczeń finansowych. 
Dziękujemy całemu Zarządowi, wszyst-
kim prezesom i opiekunom szkolnych kół.

 red.na podstawie 

inf. przekazanych przez Franciszka Antonika oraz 

Ireneusza Pisarskiego 

Najlepsze życzenia: dużo zdrowia, 
ciepła rodzinnego, wzajemnego 

zrozumienia w Nowym Roku 2015  
dla wszystkich naszych 
działaczy i sympatyków.

Franciszek Antonik, Ireneusz Pisarski 
Zarząd LOK 
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NOK w obiektywie...

Loteria fantowa 

(wolonatariuszki Jessica Chrząstowska, Zuzanna Fiuk)

XXIII Finał WOŚP

Licytacja prowadzona przez Mirosława Chilmanowicza,

przy wsparciu wolonatriuszki Victorii Śliwińskiej

“Młodzi Duchem” - Laureaci Przeglądu Kolęd i Pastorałek w Pruszkowie

Baletnice - jedna z grup tanecznych, które wystąpiły podczas Finału

Przemysław Bluszcz
Monodram “Samospalenie”
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