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Wiadomości Nadarzyńskie

Zgoda obecnych władz starostwa 
pruszkowskiego na rozbudowę sor-
towni w Nadarzynie wywołała wiele 
dyskusji, również na gminnym profilu 
społecznościowym. W odpowiedzi na 
pytania i wątpliwości mieszkańców zde-
cydowaliśmy się kontynuować temat na 
łamach Wiadomości Nadarzyńskich.

Zainteresowanie internautów wzbu-
dziła publikacja Decyzji nr 2000/2014 
- na rozbudowę i zmianę sposobu za-
gospodarowania. Wspomniany dokument 
na str. 12 WN.

Decyzja została podjęta w grudniu 
ubiegłego roku, przez obecne Staro-
stwo Powiatu Pruszkowskiego. Była to 
jedna z pierwszych decyzji wydanych 
przez nowe władze powiatu pruszkow-
skiego. 

Z treści tego dokumentu wynika, że 
nowe władze powiatu zgodziły się na 
rozbudowę firmy PU Hetman. 

Na rozpoznanie sprawy i wydanie de-
cyzji rozszerzającej działalność sortow-
ni starostwo potrzebowało zaledwie 
dwóch tygodni.

Nie zapytano o zdanie mieszkańców, 
nie informowały o toczącym się postę-

powaniu w tej sprawie ani o jego wyniku 
– ostatecznej akceptacji planów rozbu-
dowy sortowni. Stowarzyszenia, których 
członkiem, a nawet współzałożycielem 
jest wiceprzewodniczący Rady Powiatu, 
przemilczały temat. Do tej pory pan 
Nowak nie wyjaśnił mieszkańcom –  
a więc i swoim wyborcom tej kwestii  
i nie przedstawił w sprawie rozbudowy 
sortowni swojego stanowiska.

Sprawa sortowni mieszczącej się przy 
ul. Turystycznej w Nadarzynie była mo-
tywem przewodnim kampanii referen-
dalnej i wyborczej prowadzonych przez 
Zieloną Gminę, a także PiS na naszym 
terenie. Plotki dotyczące sortowni roz-
powszechniano w różnego rodzaju 
ulotkach, podczas spotkań, pikiet i roz-
mów z mieszkańcami. Organizowano 
protesty przeciw modernizacji sortow-
ni i władzom samorządowym. W kam-
panii negacji działań władz gminnych 
pojawił się zarzut podpisania decyzji, 
która rzekomo miała być początkiem 
ekologicznej zagłady dla Nadarzy-
na, chociaż związana ona była jedynie  
z modernizacją sortowni nie zaś z roz-
szerzeniem jej działalności. 

Do tej pory wszystkie decyzje wy-

Starostwo powiatowe 
wydało decyzję na rozbudowę Hetmana

dawane zgodnie z prawem w sprawie 
sortowni były krytykowane, określane 
jako bezprawne i stały się ogniskiem 
zapalnym niezgody i kłótni dzielącym 
lokalną społeczność. 

Wystarczyło by kierując się 
tymi samymi przepisami pra-
wa nowa władza zaaprobowa-
ła dalszą rozbudowę PU Hetman,  
a spotkało się to z cichym przyzwo-
leniem i akceptacją dotychczasowych 
przeciwników sortowni.

W kontekście tych działań, nasu-
wa się pytanie dlaczego więc nowe 
władze powiatowe (z ramienia PiS) 
zgodziły się na rozbudowę instalacji, 
która zdaniem wiceprzewodniczącego 
rady powiatu Dariusza Nowaka oraz 
członków stowarzyszeń działających 
na terenie naszej gminy przedstawiana 
była i jest jako „zagrożenie ekologicz-
ne”? Dlaczego decyzja ta nie została 
oprotestowana przez te stowarzyszenia, 
a informacji o jej podjęciu nie opubli-
kowano na żadnej ze stron obrońców  
i przyjaciół gminy?

red.

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

Inwestycje gminne 
Drogi: 

Ponad  dwa tygodnie przed planowanym 
terminem zakończyła się przebudowa  
ulicy Magdalenki w Strzeniówce. 
W dniu    21 kwietnia podpisano umowę 

na przebudowę ulicy Konwaliowej  
w Strzeniówce oraz ulicy Sowiej  
w Wolicy. 27 kwietnia został przekaza-
ny wykonawcy plac budowy. W Wolicy 
na ul. Sowiej prace już trwają. Przebu-
dowa ww. nawierzchni ma zakończyć 
się do dnia 30 lipca br.

Roboty budowlane: 
Budowa kompleksu 

oświatowego w Ruścu. Ruszyły Strzeniówka - ulica Magdalenki w czasie przebudowy 
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Gmina Nadarzyn postawiła so-
bie jako jedno z ważnych zadań do 
osiągnięcia w obecnej perspektywie 
finansowej UE wybudowanie sieci 
dróg rowerowych na swoim terenie,  
z wykorzystaniem funduszy unijnych. 
Uzyskanie zewnętrznego dofinanso-
wania na ten cel nie jest łatwe. Musimy 
spełnić szereg warunków i dobrze 
przygotować się do konkursu, który  
najprawdopodobniej zostanie ogłoszony  
w IV kwartale 2015 roku.

Jak przygotowujemy się do złożenia 
wniosku o dofinansowanie?

Od kilku miesięcy uczestniczymy czyn-
nie w pracach Komitetu Sterującego 
oraz Forum Konsultacyjnego Zinte-
growanych Inwestycji Terytorialnych 
Warszawskiego Obszaru Funkcjonal-
nego (ZIT WOF), w ramach których 
gmina może złożyć wniosek o 80% 
dofinansowania tego zadania.

Drogi rowerowe w ZIT WOF muszą 
spełniać warunki dróg o charakterze ko-
munikacyjnym, prowadzić do istotnych 
obiektów użyteczności publicznej na te-
renie gminy, łączyć się we wspólną sieć 
oraz łączyć nas z gminami sąsiednimi.

Prowadzimy rozmowy i dążymy do 
podpisania porozumienia z Powiatem 
Pruszkowskim w zakresie:

Ścieżki rowerowe w Gminie Nadarzyn

roboty budowlane związane  
z kolejnym etapem budowy kom-
pleksu oświatowego w Ruścu, przy 
ul. Osiedlowej. Szkoła podstawowa 
z aulą, salą gimnastyczną i częścią 
administracyjną funkcjonuje już od 
września ubiegłego roku. Nowoczesny 
budynek szkolny wraz z zagospodarowa-
nym wokół terenem, na którym m.in. jest 
plac zabaw i powstały  kilka lat wcześniej 
kompleks  boisk Orlik 2012 służy niemal 
300 uczniom uczęszczajacym do placów-
ki, a także mieszkańcom okolicznych 
miejscowości. Dalsze prace obejmują 
budowę gimnazjum, pełnowymiarowej 
hali widowiskowo - sportowej oraz 
parkingów i chodników wokół. 
Inwestycja ta w sumie szacowana jest na 
kwotę niemal 29 mln złotych (28.940.000 
zł). Kompleks oświatowy do tej pory 
budowany jest bez dotacji i funduszy 
zewnętrznych, a jedynie w oparciu  
o budżet gminy, zaplanowany w taki 
sposób, aby bez uszczerbku dla in-
nych inwestycji i działań terminowo 
oddać go do użytku mieszkańców.  
W trakcie są starania o dofinansowanie 
z Programu Lemur.
Trwają prace związane  
z budową dwóch nowych garaży 
przy siedzibie OSP Młochów. 
Do końca dobiega również termo-
modernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Kostowcu. Kon-
tynuowane są prace związane  
z ociepleniem i elewacją budynku. 
Budynek szkoły nabiera nowego, 
bardzo efektownego wyglądu. Ter-
min zakończenia tej inwestycji - do 
dnia 15.05.2015 r.
Ponad miesiąc wcześniej niż za-
planowano zakończone zostały prace 
związane z adaptacją pomieszczeń 
starej szkoły podstawowej w Ruścu 
na cele żłobka. Adaptacja budynku  

i przystosowanie go na potrzeby 
nowej placówki  kosztowało w sumie 
budżet gminy 960 836,80 zł. 
Zakończyła się również moderni-
zacja zabytkowego budynku  
(tzw. zajazdu) Ośrodka Kultury 
w Nadarzynie współfinansowana  
z Europejskiego Funduszu Ro-
zwoju Regionalnego w Ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego  
Województwa Mazowieckiego 2007 
- 2013, Priorytet VI, Działanie 6.1. 
Kultura. Roboty zostały zakończone  
i odebrane,  
Dostawa 2500 t tłucznia betonowego 
rozpoczęła się 21 kwietnia br., a od 
dnia 4 maja rozpocznie się dostawa 
3000t. tłucznia kamiennego. Ponadto 
trwają prace związane z wykonaniem 
remontów cząstkowych nawierzchni 
bitumicznych dróg gminnych.

Nowa elewacja na budynku SP Kostowiec

Referat Inwestycji

W dniu 4 maja rozpocznie się także 
kolejny etap prac związanych z pro-
filowaniem dróg gminnych.

Dokumentacja 
projektowa:

Wykonanie dokumentacji projek-
towej, drogowej - w ramach Fun-
duszu Sołeckiego (podpisana umowa 
20.04.br.), droga na Pławy w Woli 
Krakowiańskiej, projekt i wytyczenie 
drogi w Krakowianach (droga na 
Nowiny), projekt nakładki asfaltowej 
ul. Sosenki w Urzucie.

Opracowanie dokumentacji 
projektowo - kosztorysowej dla 
dróg rowerowych i pieszo - row-
erowych w pasie drogowym dróg  
publicznych gminnych i powia-
towych na terenie Gminy Nadarzyn. 
Realizacja zadania inwestycyjnego pn. 
„Sieć dróg rowerowych w Gminie Na-
darzyn” w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych dla War-
szawskiego Obszaru Funkcjonalnego 
2014-2020+(na etapie sprawdzania 
ofert) - więcej o planowanych ścieżkach poniżej

- dostawa wiat przystankowych 
dla Kajetan - w ramach Fundusz 
Sołeckiego (na etapie podpisania 
umowy, koszt wiat 20 664,00 zł).
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a) współfinansowania przez Powiat bu-
dowy ścieżek na drogach powiatowych 
Gminy Nadarzyn,
b) wyrażenia zgody na lokalizację 
ścieżek w pasach drogowych będących  
w Zarządzie Powiatu Pruszkowskiego 
na terenie Gminy Nadarzyn,
c) współpracy w zakresie uzyskania 
przez Gminę prawomocnej decyzji poz-
wolenia na budowę lub zgłoszenia robót 
dla tego zadania.

Prowadzimy również rozmowy  
i jesteśmy w trakcie konsultacji dot. 
podpisania porozumień z gminami 
sąsiadującymi w zakresie połączenia 

ścieżek na terenie naszej gminy  
z odcinkami ścieżek na terenie tych 
gmin.

Trwają prace dotyczące opracowania 
Planu Gospodarki Niskoemisyjnej 
będącego niezbędnym załącznikiem do 
dokumentacji aplikacyjnej wniosku dot. 
budowy ścieżek.

Zostały opracowane „Standardy pro-
jektowe i wykonawcze dla systemu – 
dróg rowerowych i pieszo – rowerowych 
– na terenie Gminy Nadarzyn”.

W dniu 17. 04 br. ogłoszony został 
przetarg na opracowanie dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej dla dróg 

rowerowych i pieszo-rowerowych w pa-
sie drogowym dróg publicznych, gmin-
nych i powiatowych na terenie gminy 
Nadarzyn.

 Wstępna koncepcja przebiegu dróg 
rowerowych będzie jeszcze weryfikowana 
przez projektantów oraz ekspertów za-
trudnionych przez Miasto Stołeczne 
Warszawa w ramach przygotowanego 
Master Planu dot. ścieżek rowerowych  
w gminach uczestniczących w ZIT WOF.

Katarzyna Dombska
Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych

Z sesji Rady Gminy Nadarzyn
VI Sesja Rady Gminy Nadarzyn 

odbyła się w sali konferencyjnej Urzę-
du Gminy w środę 1 kwietnia 2015 r. 
Po powitaniu wszystkich zebranych  
i stwierdzeniu quorum, Radni przyjęli 
poprawki do porządku obrad zapro-
ponowane przez Przewodniczącą Rady 
Gminy. Protokół z V Sesji Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 6 marca 2015 r., zo-
stał przyjęty jednogłośnie. Podobnie 
sprawozdanie wójta Gminy Nadarzyn 
Janusza Grzyba z działalności za okres 
między sesjami.

Opłacalność Biblioteki, 
budżet, a czytelnictwo!

Kolejnym punktem sesji było roz-
patrzenie skargi pana Andrzeja Rzew-
nickiego z dnia 4 lutego 2015 roku na 
działalność Wójta Gminy Nadarzyn, 
przekazanej zgodnie z właściwością 
przez Regionalną Izbę Obrachun-
kową w Warszawie pismem z dnia 
09.02.2015r,. Rada Gminy Nadarzyn, 
w sprawie zarzutów postawionych  
w skardze, po zapoznaniu się ze stano-
wiskiem Komisji Rewizyjnej - uznała 
skargę za bezzasadną.
Pan Rzewnicki skorzystał z przysługu-
jącego mu prawa do ustosunkowania się 
do decyzji radnych. Jednak nie wniósł 
merytorycznych uwag do tematu. Skar-
gę odrzucono większością dziewięciu 
głosów, przy trzech głosach sprzeciwu. 
Troje radnych (M. Wąsiewicz, P. Cie-
miński, B. Kapitan) nie miało zdania na 
ten temat i wstrzymało się od głosu.
Radni jednogłośnie przyjęli sprawoz-
dania z działalności w 2014 Gminnego 
Ośrodka Sportu w Nadarzynie, Gmin-

nego Ogniska D-M „Tęcza”, Gmin-
nego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
Gminnego Programu Wspierania Ro-
dziny. Głosowanie nad sprawozdaniem 
z działalności Biblioteki Publicznej 
poprzedziła wywołana przez radnego 
Miszczuka dyskusja nad sensem wyso-
kich dotacji przy niskim czytelnictwie.
- Patrząc na liczbę indywidualnych wypoży-
czeń i koszt działalności Biblioteki wychodzi, 
że jedno wypożyczenie kosztuje nas 14 złotych. 
Rozumiem, że czytelnictwo teraz nie jest głów-
nym zainteresowaniem młodzieży. Co zrobić, 
aby ten współczynnik poprawić, aby to nie było 
14 złotych na jedną książkę – pytał radny 
Miszczuk? – To jest dość dużo, za takie pie-
niądze (14 złotych) można niejedną książkę 
kupić.
- Nie zgadzam się z tym, aby przeliczać rocz-
ny budżet Biblioteki Publicznej na liczbę wy-
pożyczonych woluminów. Wysłuchaliśmy ob-
szernego sprawozdania z działalności Biblio-
teki – odpowiedział wicewójt Tomasz 
Muchalski. Wyjaśnił, że Biblioteka po-
dejmuje wiele inicjatyw poprawiających 
czytelnictwo skierowanych do dzieci, 
młodzieży i dorosłych.
Najwyraźniej argumenty wicewójta 
były przekonujące, gdyż radni jedno-
głośnie przyjęli sprawozdanie.

Aktualizacja budżetu, ale po co?

Kolejnym kontrowersyjnym tematem 
sesji rady okazały się poprawki do bu-
dżetu. Propozycja zmian do uchwały 
budżetowej została szczegółowego 
przedyskutowania i zaakceptowana 
przez Radnych z Komisji Gospodar-
czej i Budżetowej. Mimo, że w komisji 
zasiada dwoje Radnych zrzeszonych 

w Klubie Radnych „Zielona Gmi-
na”, nie do wszystkich jego członków 
dotarła relacja z prac komisji. Radni 
zmuszeni byli uzupełnić swoją wiedzę 
i rozwiać wątpliwości podczas sesji.
   Radnego P. Miszczuka niepokoiła 
między innymi kwestia częstych zmian  
w uchwale budżetowej dokonywa-
nych jak zauważył „co sesję”? Przy-
znał, że wprawdzie „jesteśmy jedyną lub 
jedną z nielicznych gmin, które robią budżet 
w terminie, ale cóż jest on warty, skoro trze-
ba go poprawiać” – pytał?

Niezorientowanemu w temacie 
Radnemu wyjaśniono, że korekty  
w budżecie są konieczne, gdy przy-
kładowo zmienia się wysokość dota-
cji jednostek nadrzędnych, co perma-
nentnie wpływa na gminny budżet. 
Skarbnik gminy wyjaśniła, że co mie-
siąc takich korekt do budżetu gmina 
otrzymuje kilka.
- Każdy samorząd gminny w Polsce przy-
najmniej z tego względu musi zmieniać 
uchwały budżetowe – wyjaśnił wicewójt. 
– Zmieniamy budżet dlatego, że czynniki 
zewnętrzne (ministerstwa, budżet państwa, 
skarb państwa, inne instytucje) przysyłają 
nam korekty. Naszym obowiązkiem jest te 
poprawki uwzględnić. To nie jest ewenement 
na skalę Polski, wręcz przeciwnie. Przy-
kładowo skarb państwa we wrześniu czy 
listopadzie przysyła prognozowane udziały 
w dochodach od PIT-u, CIT-u itd. One się 
zmieniają kilka razy w roku, właśnie ze 
względu na te szacunkowe dane musimy 
modyfikować budżet. Prosiłbym o rozwagę 
przy zabieraniu głosu, zastanówmy się co 
mówimy – apelował wicewójt.
Kolejną przyczyną wymuszającą  
aktualizacje budżetu są interpelacje 
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składane przez Radnych. Gdyby w 
grudniu podczas ustalania i akcepta-
cji budżetu na ten rok Radni zawarli 
w nim wszystkie zgłaszane teraz ini-
cjatywy, to zarówno interpelacje jak i 
wynikające z nich korekty budżetu nie 
byłyby konieczne.

„Nowe auto co cztery – pięć lat” 
radny Zaborowski

- Zgadza się panie wójcie jest to proces dy-
namiczny – przyznał radny Miszczuk - 
Ale są pewne stałe i zakup samochodu nie jest 
procesem dynamicznym. Państwo się wczoraj 
dowiedzieli, że zakup auta będzie konieczny?

Auto, z którego obecnie korzysta 
gmina ma szesnaście lat i nie nadaje się 
już do użytku. Jak wyjaśniono „tak stare 
auta mają to do siebie, że z dnia na dzień 
mogą się zepsuć”. Radni dowiedzieli się, 
że nie jest to zakup służbowego samo-
chodu dla wójta, tylko na potrzeby UG. 

Z kolei radny Zaborowski stwier-
dził, że z jego doświadczenia wynika, 
że auta floty wymieniane są średnio co 
3 – 4 maksimum 5 lat i tak powinno być 
również w tym przypadku. Samochód 
gminny - w jego przekonaniu - powi-
nien być wymieniony conajmniej 10 lat 
temu.
- Idea jest bardzo dobra, jednak chciałbym 
przypomnieć, że decyduje o tym rada. Jeśli rada 
zgodzi się, że taki samochód trzeba zakupić, 
wtedy podejmuje stosowną uchwałę. Chciałbym 
przypomnieć, że temat zakupu auta zgłaszany 
był poprzednim radom i nie wyraziły one zgody 
na taki zakup. Wszystko sobie można plano-
wać oprócz tego, że rada jest nadrzędnym orga-
nem w stosunku do Wójta i Urzędu Gminy i to 
ona podejmuje decyzje – wyjaśnił wicewójt.
- Z tego co wiem, pierwszym autem na potrzeby 
gminy jakie chciał kupić wójt był polonez. Wte-
dy rada się nie zgodziła i zdecydowano, że to 
ma być volkswagen – doprecyzował radny 
Karolak.

Wizerunek gminy 
– komunikacja z mieszkańcami
- Po co gminie tyle mediów do informowa-
nia mieszkańców? Są witryny internetowe, 
fanpage, blogi (red. gmina nie prowa-
dzi bloga), fora, AntyMalkontenty (red. 
prywatny blog), telewizję (red. iTV), 
gazetę (red. Wiadomości Nadarzyń-
skie) teraz radio. Mamy tutaj ambicje stać 
się imperium medialnym? Po co władzy 
tak silne media? Domyślam się, że jest to 
góra pieniędzy wydawana na propagandę, 
walkę z opozycją, na finansowanie Anty-
Malkontenta (red. blog prywatny). Czy 
może lepiej te pieniążki na przysłowiową 

wywrotkę tłucznia wydać. Zamiast ka-
mery kupmy tłuczeń na ulicę Tulipanową  
i przyległą. Wiem będzie ta ulica niebawem 
rozkopana, ale dajmy szansę tym ludziom 
dojechać do domu suchą nogą – namawiał 
radny Miszczuk. 
- To co pan radny mówi to dopiero jest pro-
paganda. Gmina był oskarżana, o to, że 
nie informuje społeczeństwa. Zarzucano 
brak właśnie tych mediów, które pan teraz 
wymienił. To jest dopiero obłuda – mówił 
wicewójt - Historia zatoczyła koło i te-
raz jesteśmy oskarżani o to, że spełniliśmy 
Państwa postulaty. Trzeba mieć duży tupet 
i determinację, żeby taką tezę sformułować. 
Kamera nie jest potrzebna do ekspansji – 
jak to radny nazwał – lecz do tego aby 
była techniczna możliwość przedstawienia 
tej samej uroczystości w innym wymiarze.  
W sensie „nadawania radia” u nas nie bę-
dzie. Zamierzamy podpisać umowy z roz-
głośniami radiowymi po to, aby informacja 
docierała do jak najszerszej grupy miesz-
kańców – tłumaczył wicewójt. 
- Wracając do tłucznia, pan wybiera sobie 
dwie ulice i twierdzi, że tam tłuczeń jest naj-
potrzebniejszy. Ja powiem tak. Ten tłuczeń 
jest równie potrzebny na wszystkich ulicach, 
niezależnie czy w Ruścu, Starej Wsi czy 
Kajetanach – wyjaśnił wicewójt.

„Jesteśmy po to, aby Was 
kontrolować i wydawać 

pieniądze” radny Miszczuk
Nie koncentrujmy się na 20 czy 30 
tysiącach oszczędności na tym czy 
innym wydatku apelowały władze 
gminy. Korzystniejsze dla gminy byłoby, 
aby dzięki aktywności Radnych budżet 
gminy Nadarzyn zamiast wynosić 80 
mln wynosił 150 mln. Zamiast na 
gwiazdorzeniu i autopromocji, Radni 
powinni skupić się na przykładowo 
pozyskaniu 70 mln środków unijnych. 
Pomóc może każdy, a przykład 
powinien iść z góry. Radni mogą na 
przykład dopilnować, aby zarówno ich 
własne podatki, jak i współmałżonków 
czy prowadzonych przez nich firm 
opłacane były w pruszkowskiej 
skarbówce. 

- Jesteśmy po to, aby Was kontrolować i 
wydawać te środki, które zdobędziecie. 
Taką rolę nam prawodawca dał, że nie 
zabiegamy o pieniądze my jesteśmy tylko po 
to, aby kontrolować i odpowiednio te pieniądze 
wydawać – ripostował radny z Klubu.
Ostatecznie radni przyjęli uchwałę 
dotyczącą zmian uchwały budżetowej  
w niezmienionej wersji. Ośmioro radnych 

głosowało za, dwoje wstrzymało się od 
głosu, cztery osoby były przeciwko.
Na zakończenie sesji radni 
dziewięcioma głosami za przy pięciu 
wstrzymujących się podjęli uchwałę w 
sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 
2015-2026.

Zapytania, wolne wnioski – 
niech głosuje ten kto płaci!

Na koniec sesji w ramach zapytań 
i wolnych wniosków Przewodnicząca 
Rady „wywołała do tablicy” radną 
Wąsiewicz.
- Jest pani jednym z wnioskodawców w 
toczącej się sprawie sądowej dotyczącej 
protestu wyborczego i unieważnienia 
wyborów. Państwa pełnomocnik złożył 
w sądzie wniosek, aby w pruszkowskim 
Urzędzie Skarbowym sprawdzić czy 
te 400 osób dopisanych do rejestru 
wyborców rozlicza podatki w Pruszkowie.  
Z pani oświadczenia majątkowego wynika, że 
rozlicza się pani w warszawskiej skarbówce. 
Wygląda na to, że ten sądowy wniosek 
dotyczy również pani – naszej radnej?
- W Starej Wsi jestem zameldowana od 
zeszłego roku, kiedy zdecydowałam się 
wystartować w wyborach. Nie pracuję, nie 
mam innych dochodów niż obecnie wynikające 
z funkcji radnego. Rozliczam się z mężem, 
który w Starej Wsi zameldowany nie jest 
i to od męża zależało gdzie będziemy się 
rozliczać. Teraz namówiłam go na to, aby 
rozliczać się już w Pruszkowie.
- Pytałam jaka jest pani opinia w sprawie 
wniosku złożonego przez państwa 
reprezentanta – ciągnęła Przewodnicząca.
- Ja się akurat nie zgadzam z tym wnioskiem 
i sprawdzaniu tych 400 osób. Oczywiście 
byłam wnioskodawcą ale nie byłam obecna. 
Reprezentuje mnie pełnomocnik, nie 
konsultował tego ze mną. Nie zawsze jest 
tak, że we wszystkim musimy się zgadzać. 
Rozumiem co pełnomocnik chce osiągnąć, może 
nie do końca jest to dobra droga – wyjaśniła 
radna.
Radna przyznała - „mieszkam na terenie 
gminy już od wielu wielu lat, ale moja 
świadomość społeczna była równa zeru”

- Panie Zaborowski, państwa świadek  
w sądzie podczas tej samej rozprawy zeznał, że  
nie tylko namówił go pan do dopisania do listy 
wyborczej ale i wręczył odpowiedni wniosek. 
Dodatkowo okazało się, że przekonany przez 
pana mężczyzna mieszka i pracuje w Elblągu. 
Jak pan to wytłumaczy? Skarżycie państwo 
jako Komitet Wyborczy, że komitet wójta 
dopisywał bezprawne osoby do list a w sądzie 
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okazuje się, że to Państwo namawialiście do 
dopisywania wyborców.
Radny odpowiedź zaczął od obrony 
koleżanki klubowej, którą rzekomo 
„wójt i Przewodnicząca Rady ustawili 
pod pręgierzem”.

- Proszę wybaczyć panie wójcie, to 
my kontrolujemy pana, a nie pan 
kontroluje radną – stwierdził radny 
Zaborowski. - Pana pytania ocenne były 
nie na miejscu. Co do mnie, mamy jako 
wnioskodawcy wątpliwości co do świadomej 
nierzetelności przeprowadzenia wyborów. 
Zastanawiamy się, czy nie zachodzi obawa 
fałszerstwa wyborczego czego wynikiem 
jest protest wyborczy. Obserwując naszą 

kampanię wyborczą zaobserwowaliście 
Państwo naszą bardzo dużą aktywność  
w naszych okręgach wyborczych. Średnio  
w czasie kampanii odwiedziliśmy dwukrotnie 
każde mieszkanie, każdy lokal. Rozdawaliśmy 
nie tylko nasze ulotki ale również formularze, 
gdyż rozmówcy mieli problem z dostępem do nich.

PROTESTY 
WYBORCZE 

5. rozprawa
   21 kwietnia 2015 roku w stołecznym 
Sądzie Okręgowym w Warszawie 
odbyła się piąta rozprawa dotycząca 
protestu wyborczego wystosowanego 
przez KWW Zielona Gmina - Nasz 
Dom oraz KWW Arkadiusza Koper – 
Platforma dla Nadarzyna. 
 Wnioskodawcy domagają się 
unieważnienia wyniku wyborów na 
Wójta Gminy oraz Rady Gminy 
Nadarzyn, jednak wyłącznie w tych 
okręgach, w których przegrali.
 Podczas ostatniej rozprawy 
przesłuchano kolejnych 12 świadków. 
Przypominamy, że pierwsze dwie 
sprawy wyznaczone na 29 grudnia 2014 
roku oraz na 13 stycznia 2015 roku nie 
odbyły się z powodu nieobecności 
niektórych wnioskodawców protestu. 
Podczas trzeciej rozprawy 24 lutego 
2015 roku Sąd przesłuchał siedmiu  
z ośmiu wezwanych świadków. Czwarta 
rozprawa i kolejne przesłuchania 
odbyły się 24 marca. Trwała ona kilka 
godzin, a w tym czasie przesłuchano  
13 świadków. 

Termin szóstej rozprawy w sprawie 
protestów wyborczych Sąd wyznaczył 
na 7 maja 2015 rok.

red.

Treść wszystkich podjętych 
uchwał 

znajduje się w Biuletynie 
Informacji Publicznej 

Gminy: www.bip.nadarzyn.pl

Materiały filmowy z VI Sesji Rady  
- ITVNadarzyn: 

red.

Przypominamy, że kontakt z Radnymi Gminy Nadarzyn 
zgodnie z przyjętą od lat formą 

odbywa się za pośrednictwem Biura Rady Gminy. 
Z radnymi można skontaktować się telefonicznie lub 

umówić się na spotkanie po wcześniejszym uzgodnieniu. 

Istnieje też możliwość kontaktu mailowego: 
rada@nadarzyn.pl; tel. do Biura Rady: 

22 729 81 94 wew. 176 lub 179 oraz Przewodniczącej Rady 
Gminy: 502 439 485. 

Szczegółowe informacje o pracy Rady, 
podejmowanych uchwałach znajdują się w Biuletynie Informacji 

Publicznej (http://bip.nadarzyn.pl/23,organy.html) 
oraz na stronie www.nadarzyn.pl w zakładce Rada Gminy Nadarzyn 

(http://www.nadarzyn.pl/320,rada-gminy.html). 

Ponadto przyjęcia interesantów w biurze Rady Gminy 
przez Przewodniczącą Rady Gminy odbywają się 
w poniedziałki od godziny 16.00 do godz. 17.00 

po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu się pod ww. numery telefonów.

Panu Franciszkowi Majkowi 
Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gosp.

z powodu śmierci 

Teściowej
wyrazy współczucia i ubolewania 

Wójt Gminy Nadarzyn i Pracownicy UG Nadarzyn  
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Czerwone 
światło 

z powiatu 
dla Walendowa 
– rozmowa z Radnym 

Krzysztofem Burakowskim

- Władze Powiatu Pruszkowskiego 
zaoszczędziły na naszym bezpieczeństwie 
– uważa Krzysztof  Burakowski, rad-
ny Gminy Nadarzyn z Walendowa.  
– W projekcie budżetu zaplanowano 800 tys 
zł. na budowę bezpiecznego skrzyżowania dróg 
–powiatowej z gminną: ulic Brzozowej i Nad 
Utratą. Po zmianach wprowadzonych przez 
obecny zarząd powiatu na ten cel zostało 100 
tys., a na chwilę obecną zadeklarowaną kwotą 
jest jedynie 30 tys. zł. – wyjaśnia radny.

Krzysztof  Burakowski – w Walendowie 
mieszka od urodzenia. Radny Gminy Na-
darzyn w latach 1990 – 1998 i od 2013 r. 
do tej pory z okręgu nr 8 – Walendów. Cieszy 
się uznaniem wielu mieszkańców, którzy 
od 10 lat wybierają go na sołtysa Walen-
dowa. Jego praca, oddanie i zaangażowanie 
na rzecz lokalnej społeczności uhonorow-
ano Srebrnym Krzyżem Zasługi, otrzymał 
również medal (srebrną syrenkę) Zasłużony 
dla Miasta Warszawy. Jednak najcenniejszym 
odznaczeniem dla Niego jest Odznaka Przyjaciela 
Dziecka. Otrzymał ją pod koniec lat 80 za  
aktywny udział w działaniach Rady Rodziców 
i owocną współpracę z Przedszkolem Publicz-
nym w Nadarzynie oraz Szkołą Podstawową 
w Nadarzynie.  Prywatnie jest kochającym ojcem 
trójki dorosłych dzieci i szczęśliwym dziadkiem 
czwórki wnucząt.

Walendów położony jest w północnej części 
gminy, zamieszkuje go 765 osób. Wieś 
sukcesywnie się rozwija, stale przybywa 
nowych mieszkańców. W ciągu ostatnich 
kilku lat powstały tutaj dwa duże osiedla 
mieszkaniowe i osiedle domów komunalnych. 
Wraz z rozpoczęciem sezonu działkowego 
ilość mieszkańców miejscowości znacznie 
wzrasta. W okresie wiosenno – letnim 
ogródki działkowe w Walendowie ożywają, 
a działkowicze spędzają na ich terenie wiele 
miesięcy. Na terenie miejscowości jest nowoczes-
na oczyszczalnia ścieków, a także główna 
stacja wodociągowa zasilająca w wodę całą 
Gminę Nadarzyn. Na skraju Walen-
dowa rozciągają się Lasy Sękocińskie. Ich 
bezpośrednie sąsiedztwo oprócz walorów przy-

rodniczych jest przyczyną częstych wizyt dzików, 
które są nie tylko zagrożeniem na drogach ale 
i utrapieniem dla mieszkańców. Znajdują się 
tu również stawy hodowlane, a przy jednym  
z nich funkcjonuje znana w regionie restauracja 
serwująca smażonego karpia. Przez Walendów 
przepływa również jedna z większych rzek na 
tych terenach - Utrata.

W Walendowie znajduje się kompleks 
klasztorny Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej 
Miłosierdzia, które na tym terenie swoją 
posługę pełnią już 151 lat. Oprócz domu za-
konnego oraz kaplicy, w której odbywają się 
Msze święte i nabożeństwa obecnie funkcjonuje 
tam Dom Dziecka - Dom Miłosierdzia, od 
niedawna również przedszkole. Na rogat-
kach miejscowości, od strony sąsiedniej gminy 
Lesznowola stoi przydrożna zabytkowa ka-
pliczka z 1812 roku.

- Zmiany w powiatowym budżecie na 
ten rok znane są od kilku miesięcy. 
Pan jednak stale zabiega o realizację 
inwestycji, na którą w powiatowym 
budżecie zabrakło środków.
- Mówmy wprost. Nie „zabrakło” lecz 
„zabrano”. Obecne władze powia-
towe zmieniły projekt budżetu przygo-
towany przez poprzedni zarząd powiatu  
i z pierwotnie 800 tys. zł na budowę bez-
piecznego skrzyżowania dróg zostawiły 
ledwie 100 tys. zł. Ta inicjatywa jest 
szczególnie ważna dla mieszkańców. 
Codziennie spotykam się z ludźmi, 
którzy nie ukrywają swojego rozc-
zarowania decyzją starostwa powia-
towego. Skrzyżowanie ulic Brzozowej 
z Nad Utratą czyli powiatowej z gminną 
w obecnym stanie jest bardzo niebez-
pieczne. To miejsce o ograniczonej 
widoczności, groźne zarówno dla  
kierowców jak i dla pieszych 
korzystających z tego odcinka drogi. 
Na bieżący rok planowana była bu-
dowa sygnalizacji, której powstanie 
w tym miejscu należy do zadań Sta-

rostwa Powiatowego. Jednak jak już 
mówiłem po zmianach władz, ucięto 
pierwotnie zaplanowaną kwotę. Na 
chwilę obecną zadeklarowaną kwotą 
jest jedynie 30 tys. zł. Na szczęście 
inicjatywę przejęła społeczność Gminy 
Nadarzyn, której najwyraźniej bardziej 
niż władzom powiatowym na sercu 
leży nasze bezpieczeństwo. Gmina 
planując wykonanie tej ważnej nie tylko 
dla mieszkańców Walendowa inwestycji 
zobowiązała się do zaprojektowania  
i wykonania sygnalizacji. Właśnie po ta-
kich decyzjach widać, kto się naprawdę 
angażuje w rozwój gminy, a dla kogo do-
bro mieszkańców i dbanie o ich interesy 
jest tylko sloganem wyborczym. Muszę 
podkreślić, że mieszkańcy Walendowa, 
rada sołecka i sołtys wnioskowali  
o przeznaczenie funduszu sołeckiego na 
ten właśnie cel w kwocie ponad 40 tys. 
zł. Gmina Nadarzyn wysłała stosowne 
porozumienie w sprawie sygnalizacji 
do Starostwa, które zobowiązało się 
do wspomnianego powyżej dofinan-
sowania w kwocie 30 tysięcy – (koszt 
całej inwestycji to ponad 150 tys.).
[Do dnia - oddania WN do druku – władze 
powiatowe nie udzieliły odpowiedzi.]

- To naturalne, że rosną oczeki-
wania mieszkańców dynamicznie 
rozwijających się miejscowości. 
Chcą stale podnosić komfort życia.
- Dzięki dobrej współpracy i działaniom 
podjętym przez poprzedniego 
wicestarostę powiatu pruszkowskie-
go, odpowiedzialną za inwestycje - 
Agnieszkę Kuźmińską - odwodniono 
większość drogi powiatowej w kierunku 
rzeki Utraty. To było bardzo ważne dla 
tamtejszych mieszkańców. Problem 
negatywnego wpływu rzeki Utraty na 
niektóre szczególnie stare zabudowania 
– związany z nieuregulowanymi kwes-
tiami m.in. zamulenia wód jest proble-

Walendów z lotu ptaka - Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miosierdzia, stawy walendowskie
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Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nadarzyn 
Wójt Gminy Nadarzyn 

informuje, że gmina realizuje zadanie 
pn.: WYKONANIE PLANU 

GOSPODARKI 
NISKOEMISYJNEJ 

DLA GMINY NADARZYN 
na lata 2015 - 2020 zgodnie z zale-

ceniami nowej perspektywy 
finansowej UE, która służy 

realizacji „Strategii Europa 2020”.
Polska jest zobowiązana do wspiera-

nia działań na rzecz realizacji pakietu kli-
matyczno-energetycznego do roku 2020, 
tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych; 
zwiększenia udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych; redukcji zużycia 
energii finalnej, co ma zostać zrealizowane 
poprzez podniesienie efektywności ener-
getycznej.
   Gmina Nadarzyn przygotowuje 
się m.in. do opracowania dokumen-
tacji budowy sieci dróg rowerowych 
i pieszo - rowerowych, które wpisują 

się w ww. działania. Plan Gospodar-
ki Niskoemisyjnej jest niezbędnym 
załącznikiem do dokumentacji ap-
likacyjnej. 
   W ramach przygotowania założeń 
do Planu zostanie przeprowadzona 
ankietyzacja mieszkańców gminy (i in-
nych podmiotów zaangażowanych  
m. in. w sprzedaż/dystrybucję energii) 
w zakresie wykorzystania paliw m.in. 
na cele grzewcze (c.o., c.w.u.), dzięki 
czemu zostanie opracowana baza emisji  
(w przeliczeniu na ekwiwalent CO2).
Efektem finalnym działania będzie:
• Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 
– opracowanie zawierające główne 
i szczegółowe cele gospodarki  
niskoemisyjnej w gminie;
• baza danych dot. emisji gazów cie-
plarnianych.
Ponadto w czasie realizacji działania 
odbędą się szkolenia dla pracowników 
gminy na temat problematyki związanej 

z tworzeniem i wdrażaniem Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej oraz 
działania promocyjne dot. zapisów 
wynikających z tego dokumentu.

Dzięki opracowaniu Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej zarówno gmina jak  
i mieszkańcy (osoby fizyczne, oso-
by prawne) będą mogli ubiegać się  
o dofinansowania na projekty  
z zakresu zwiększania efektywności 
energetycznej, takie jak termomoderni-
zacja budynków oraz zastosowania 
odnawialnych źródeł energii.

Kontakt z wykonawcą Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej:

Meritum Competence
ul. Syta 135, 02 - 987 Warszawa

piotr.gredzinski@meritumnet.pl
Tel. 696 902 836

mem zgłaszanym niejednokrotnie przez 
mieszkańców. W tej sprawie pisano już 
do odpowiednich instytucji i dołożę 
starań aby kwestia ta była monitowana.
- To ważna inwestycja dla 
bezpieczeństwa mieszkańców, jed-
nak nie jedyna na terenie Walendowa.
- W ostatnich latach dzięki dobrej 
współpracy kolejny odcinek chodnika 
przy ulicy Brzozowej (ponad 550 m 
bieżących). Dzięki temu poprawiło się 
bezpieczeństwo pieszych przy tej ruch-
liwej drodze. Budowa dalszej części tego 
chodnika - w okolicy osiedla domków 
jednorodzinnych - zaplanowana jest 
w budżecie Gminy Nadarzyn jeszcze 
na ten rok. Powstało także oświetlenie 
przy ulicy Bukietowej, które wpływa 
na poprawę poczucia bezpieczeństwa  
i komfort mieszkańców. 
- Wszystkim zależy na utwardza-
niu dróg i podnoszeniu ich  
standardów, jednak nie zgadzał 
się pan na utwardzenie łącznika  
z Wólką Kosowską. Dlaczego?
- Tego oczekiwali mieszkańcy. Może 
to dziwić kogoś, kto nie zna sprawy. 
Jednak po bardzo wielu rozmowach 
z mieszkańcami zaniepokojonymi 
wzrastającym ruchem właśnie na tej 
drodze łączącej Walendów z Wólką 
Kosowską i na ich prośby zabiegałem  
o nieutwardzanie tego odcinka. Ponad-
to uzasadnia to planowana rozbudowa 

trasy katowickiej i powstanie węzła 
komunikacyjnego na wysokości obec-
nego zjazdu do Nadarzyna na ul. Sien-
kiewicza. Planowane tam rozwiązanie 
komunikacyjne ma usprawnić ruch  
i poprawić przepustowość w godzinach 
szczytu, kiedy to zwiększa się ruch  
z pobliskiego Centrum w Wólce Kosowskiej. 
- Jakie są Pana plany, na jakie zmiany 
mieszkańcy mogą liczyć w najbliższej 
przyszłości?
- Oczywiście na bieżąco jak co roku 
czeka nas utwardzanie tłuczniem 
gminnych dróg gruntowych oraz ich 
remonty. W bliższych planach jest 
budowa boiska i świetlicy przy ulicy 
Brzozowej dla mieszkańców Walen-
dowa i sąsiednich Kajetan. Świetlica 
wraz z zagospodarowaniem terenu  
w zakresie małej architektury i bu-
dowa boiska sportowego jest obecnie 
na etapie tworzenia koncepcji. Liczę 
na to, że miejsce to spełni oczekiwania 
mieszkańców i z przyjemnością będą  
z niego korzystali. W dalszej przyszłości 
na terenie naszej wsi powstanie plac za-
baw dla najmłodszych mieszkańców. 
Dla mieszkańców ważne jest również 
powstanie porządnej nakładki na frag-
mencie drogi powiatowej łączącej 
Walendów z Łazami. Zgłaszają również 
potrzebę modernizacji już istniejącego 
oświetlenia ulicy Nad Utratą. Chciałbym 
także, aby w okresie tej kadencji zostało 

wykonane utwardzenie ul. Kaczeńców 
oraz dokończone oświetlenie na całym 
odcinku ul. Brzozowej.
- Dzieci i młodzież, które korzystają  
z placówek oświatowych 
znajdujących się w Nadarzynie – do 
szkoły podstawowej i gimnazjum 
dowożone są gimbusami. Co  
z dorosłymi mieszkańcami?
- Kwestia komunikacji jest bardzo 
ważna dla mieszkańców. Z racji tego, 
że przez Walendów nie jeździ żaden  
„czerwoniak”. Od dwóch lat kursuje tu 
bus finansowany przez Urząd Gminy 
Nadarzyn (z Walendowa przez Nadarzyn 
do Pruszkowa). Chociaż ilość kursów  
w ciągu dnia jest ograniczona obecnie 
do 5 – z pewnością w miarę rzeczy-
wistego zapotrzebowania (było to tes-
towane przez kilka miesięcy w ubiegłym 
roku) ilość kursów zmieni się.
Tylko poprzez współpracę i chęci 
wspólnego działania dla dobra naszej 
miejscowości i dla całej Gminy 
możemy realizować kolejne zadania 
inwestycyjne i poprawiać warunki życia 
mieszkańców. Dlatego, chciałbym 
zachęcić wszystkich mieszkańców 
naszej miejscowości do wspólnego dia-
logu. Jestem do Państwa dyspozycji.

Numer kontaktowy Biuro Rady: 
22 729 81 94 w. 176 lub 179

Telefon bezpośredni: 501 740 435
red.
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 • 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.
• Zakład fryzjerski, ul. Rosy 7, Kajetany. 
10% ogólny zakres usług .

KARTA NADARZYNIAKA
 - już ponad tysiąc osób bierze udział w  programie skierowanym 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.
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• Hotel „Perła Leśna”, ul. Leśna 
1, Nadarzyn; 15% usługi noclegowe, 
gastronomiczne, konferencje.
• PTU WLAN-TECH PLUS 
ul. Harcerska 30 lok 24, Piastów; 
- 10% łącze internetowe 8/512; 
- 8% łącze internetowe 6/512.
• 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%.
• PITSTOP 
S z y m o n ,  
ul. Komorowska 
5, Nadarzyn; 
10% usługi wulkanizacyjne;10% przechowalnia 
opon i kół
• ADMAR Budownictwo Sp. z o. o. 
ul. Nad Utratą 171, Walendów; www. 
admar-budownictwo.pl od 23 lutego 2015 r. 
tel. 791 559 291; 5% usługi remontowe, 7% 
usługi wykończeniowe.

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 

• Ludowy Klub 
Sportowy Orzeł 
N a d a r z y n , 
ul. Żółwińska 20, 
Nadarzyn; 50% wstęp 
na imprezy sportowe or-
ganizowane przez LKS 

Orzeł; 30% składki członkowskie, 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.
• IMBRYK,  
Pl. Poniatowskiego 40a, 
Nadarzyn; 10 % herbaty; 
5% kawy.
• 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 
p r o d u k t ó w 
a k t u a l n i e 
promowanych.

Żaneta Wójtowicz
Referat Organizacyjny

KULTURA, 
ROZRYWKA 

I SPORT: 
• MEDINCUS; ul. Mokra 1, Kajetany; 
www.kajetany.medincus.pl; www.facebook.
com/osrodek.medincus.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. 

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 
świetlicowe; 10% 
opieka na godziny.
• Szkoła Tańca Freestyle Dance 
Zone, ul. Komorowska 1, Nadarzyn, 10% 
taniec, fitness, sztuki walki,10% masaż, 10% 
Cross Maraton Nadarzyn.

• Przedszkole 
Niepubliczne
7 Krasnoludków 
al Kasztanowa 
88, Młochów; 
www.7krasnoludkow. 
edu.pl; tel. 517 070 
777; 50% wpisowe; 5% czesne
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Decyzja starostwa w sprawie rozbudowy Hetmana

Fragment uzasadnienia decyzji:
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

Gminna Biblioteka Publiczna  
w odczuciu radnego Miszczuka jest 
kosztownym luksusem zwłaszcza, że 
dziś i tak nikt książek nie czyta. Po 
co wydawać pieniądze na promocję 
gminy, po co różnorodne środki prze-
kazu - pytają radni z Klubu „Zielona 
Gmina”? Najwyraźniej mieszkańcy 
o tym co dzieje się w gminie powinni 
dowiadywać się z prywatnej stronki in-
ternetowej - rodzimego odpowiednika 
„Plotka”, „Pudelka” czy innego „Pom-
ponika”. Tego samego źródła, które po 
sądach ciągane było i jest za „hejterkę”, 
czy publikację nieprawdziwych infor-
macji. Wszystko po to, aby „wyborcy 
spod budki z piwem” tudzież „ciemna 
tłuszcza” – bo na inne określenia nie 
zasługujemy – zmuszeni byli poznać 
i ślepo wierzyć w jedyną prawdę - 
objawioną na prywatnej stronce. 

Kolejne sesje gminy stają cię 
coraz ciekawsze. Można się na nich 
dowiedzieć, że donosicielstwo jest 
chwalebne, kto zaprosił do Nadarzyna 
„Putina aby się z Wójtem rozprawił”  
i o rozdwojeniu jaźni radnych z klubu. 
W powiecie również jest ciekawie, 
obecna władza zbiera pochwały za to, 
za co gmina była i jest krytykowana. 
Szczytem zakłamania gotującym krew 
w żyłach jest błyskawiczna zgoda na 
rozbudowę Hetmana, pomnik azer-
ski w powiecie czy pomoc starostwa 
w budowie ścieżek rowerowych ale… 
„niekoniecznie finansowa”. Czyli jaka, 
pytam - duchowa? Przepraszam, ale 
właściwym dla mnie miejscem na szu-
kanie wsparcia duchowego jest Kościół 
– niezależnie od wyznania. Zostawmy 
Bogu co boskie, a ludziom co ludzkie – 
więc od władz powiatowych oczekuję 
ewidentnej pomocy (finansowej)  
i rzeczywistego zaangażowania.

Gdy w powiecie nowa władza robi 
czystki ze stanowisk, a urzędnicy – nie-
jednokrotnie świetni fachowcy z wielo-
letnim stażem – drżą o swoje posady, 
w Urzędzie Gminy spokój i życzliwe 
uśmiechy na twarzach pracowników. 
Jednak myślenie życzeniowe ma wielką 
moc… to przed czym przestrzegali nas 
przeciwnicy władz gminnych spełnia 
się w powiecie. Współczuję!
- Jak wygramy, to kto nas będzie pytał  
o metodę – powiedział w 1941 roku Jo-

seph Goebbels i dodał - Mamy tak czy 
owak tak wiele na sumieniu, że musimy 
zwyciężyć, bo inaczej cały nasz naród, 
z nami na czele, ze wszystkim, co ko-
chamy, czeka zagłada. A więc do dzieła!

„Chwalebne” donosicielstwo, 
Putin i pan Rz.

Podczas ostatniej sesji radni 
rozpatrywali skargę Andrzeja Rz. 
na działalność Wójta naszej gminy. 
Chodziło o niewłaściwe - zdaniem 
mieszkańca - wykonanie robót bu-
dowlanych i nadzoru nad nimi.  
Dowodem na to miało być zawarcie 
63 aneksów do umów. W przekonaniu 
mężczyzny jest to wystarczający dowód  
„podejrzanej i korupcyjnej formy 
współpracy z firmami”. Zatem win-
nych torturami do przyznania się do 
winy należy zmusić. Potem topić, aby 
sprawdzić czy aby z diabłem paktu 
nie podpisali. Następnie w dyby zakuć  
i pręgierz w centrum Nadarzyna 
ustawić. Po biczowaniu stos ustawić  
i spalić… Może to usatysfakcjonowałoby 
pana, który od lat znany jest z oryginal-
nych wystąpień. 
Skarga mieszkańca okazała się bez-
zasadna, gdyż tylko jeden aneks 
dotyczył kwestii wynagrodzenia i to nie  
w kontekście robót budowlanych 
lecz usług telekomunikacyjnych  
dostarczanych do UG.

Pan Rz. ustosunkowując się do nie-
przychylnej dla niego decyzji radnych 
zachęcał mieszkańców do donosicielst-
wa. „Uważam, że wszyscy państwo 
powinniście mi podziękować za to, że 
donoszę” postulował. 
- A ja będę pisał! Nawet do Putina 
cholera napiszę żeby tego Wójta 
jakoś załatwił! – grzmiał mieszkaniec 
- a towarzyszył mu gromki, szczery 
śmiech zebranych. Swoją wypowiedzią 
połączył w rozbawieniu wszystkich 
radnych bez względu na przekonania.
Nie tracąc rezonu mężczyzna wyjaśnił - 
„w tej samej sprawie pisałem jeszcze do 
kontroli skarbowej, do prezydenta żeby 
zmienił ustawę”… 
Skąd jeszcze tę niezwykle barwną 
postać znamy? To ten sam pan, 
któremu pani Bernatowicz podczas  
styczniowego protestu wyrywała mik-
rofon z ręki. Ten sam człowiek, który 

zanudza wszystkich od lat tą samą 
sprawą czyli podziałem gruntu. Zaw-
sze krzyczy, odwołuje się do czasów 
gdy kraj nasz pozostawał w strefie 
wpływów „socjalistycznego brata” zza 
miedzy. Widać tamte lata lepiej są mu 
znane i najwyraźniej bliższe niż III RP. 
Każda wieś zawsze miała człowieka 
stanowiącego lokalny folklor. Taką 
osobę, która była w stanie - jak w tym 
przypadku - wszystkich rozbawić…

Nadarzyn lepszy od Konstancina
Od paru lat przyjaciele gminy 

zrzeszeni w różnych stowarzyszeniach 
psują opinię o Nadarzynie i utrwalają 
jego negatywny wizerunek cuchnącego 
śmietnika na miarę bemowskiego 
Radiowa. Służyły temu wspólne  
z mieszkańcami ulicy Arkuszowej  
w Warszawie protesty, pikiety, referen-
dum, blokady itd. Wszyscy wiemy, że 
na dobrą opinię pracować trzeba latami, 
zepsuć ją jednak można szybko. Stratę  
i wyrządzoną szkodę nam mieszkańcom 
trudno naprawić. Zatem od lat utrwala 
się w Warszawiakach podtrzymywany 
przez rodzime stowarzyszenia stereo-
typ drugiego Bemowa w Nadarzynie. 
“Przyjaciołom” gminy w psuciu  
wizerunku nie przeszkadzało ani to, 
że określenie mianem śmietniska 
sortowni domowych śmieci to 
zwykłe kłamstwo. Nie przeszkadzał 
im również fakt, że ewidentnie taka 
opinia psuła interesy deweloperce 
– członkowi tych “przyjaciół”. Cóż 
za krótkowzroczność. Dlaczego o 
tym wspominam? Na poprzedniej 
sesji rady padł pomysł stworzenia tu 
w „śmietniku na miarę Bemowa” ku-
rortu dla mieszkańców Warszawy. 
Słuchałem i nie wierzyłem własnym 
uszom! Po hasłach z „tykającą 
bombą ekologiczną”, po plakatach ze  
szczurami i wizjach chromych dzieci te 
same osoby, które jeszcze chwilę temu 
wmawiały nam, że umrzemy przez 
Hetmana, który nas truje; dziś chcą tu 
zrobić kurort na miarę Konstancina. 
Tylko gdzie te tężnie postawią? Między 
Hetmanem, oczyszczalnią ścieków  
i garbarnią się nie zmieszczą… Czy do 
takiej miejscowości gdzie blokowane 
są ronda, a gmina słynie z protestów  
i procesów, czyli pieniactwa przyjadą 
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kuracjusze? Czy  miejsce cieszące się 
tak złą sławą ma szanse być podwar-
szawskim kurortem? Miejscem wypoc-
zynku nad wodą i relaksu? Bez względu 
na infrastrukturę jaką tutaj wzniesiemy, 
jeśli nie zmienimy postawy z roszczen-
iowej, jeśli nadal Pieniacz z Malkon-
tentem będą wystawiali nam cenzurkę 
„skorumpowanej gminy na skraju bank-
ructwa” z „tykającą ekobombą” to pies 
z kulawą nogą tutaj nie zawita. Najpierw 
zmiana musi nastąpić w mentalności  
i świadomości mieszkańców. 

Tych najbardziej zagorzałych, 
rzucających książkami, obelgami, tych 
krzyczących najgłośniej. Zmiana musi 
się dokonać w złych, zaciętych, twarzach 
wykrzywionych jak maski gargulców. Na 
weekendowych turystów będziemy go-
towi gdy interes gminy postawimy nad 
własny. Pan Rz. zaprosił Putina. Oby z 
zaproszenia nie skorzystał…
Wszyscy pamiętamy obietnice radnych 
gminnych i powiatowego - Hetman 
zniknie, będziemy mieć fontanny z wodą 
oligoceńską, zalew i wczasowiczów. 
Jak chcemy tych ludzi wystraszonych 
„ekobombą z Hetmana” przekonać 
do wypoczynku w Nadarzynie skoro  
zamiast obiecanej likwidacji Het-
mana powiat zafundował nam jego 
rozbudowę? Zrobił to cichaczem,  
w ekspresowym tempie. Nie było konsul-
tacji z mieszkańcami, nie pytali o zdanie 
gminnych władz. To, co stare władze 
powiatu skutecznie przez pół roku 
odwlekały, obecne władze powiatowe 
zaakceptowały jak się dowiedzieliśmy 
w krótkim czasie. Brawo radny Nowak, 
szybko i skutecznie pan działa. Tak 
pan spełnia slogany wyborcze? Moim  
zdaniem widać, że strzela pan pustakami.

Wybory potwierdzają wybory
Pan Zaborowski zauważył, że radni 

zrzeszeni w klubie w żadnej komisji 
nie stanowią większości. To logiczne 
następstwo przegranej w wyborach 
samorządowych i czysta arytmetyka. 
15 radnych i 8 komisji, po 7 radnych  
w komisjach poza pięcioosobową 
Komisją Rewizyjną. W sumie 54 mie-
jsca do obsadzenia przez 14 radnych (z 
wyłączeniem Przewodniczącej Rady). 
Średnio jeden radny powinien uczestniczyć 
w 3,8 komisji. Licząc proporcjonalnie rad-
ni zrzeszeni w klubie stanowią 40% rady. 
Nadal kierując się proporcjonalnością 
w żadnej komisji nie powinni stanowić 
większości.
Członkowie przegranego Komitetu 
wyborczego zaskarżyli wybory. Mało im 

dowodów na to, że mieszkańcy gminy 
Nadarzyn nie chcą pieniactwa. Przegrali 
w referendum, polegli w wyborach. Sro-
motne klęski podczas wyborów Sołtysów 
i Rad Sołeckich pokazują, że samo 
wielokrotne nawiedzanie mieszkańców  
i nawracanie do własnej – jedynie słusznej 
– racji (bo jakaż może być własna racja 
ludzi rządnych władzy i tytułów jeśli nie 
jedynie słuszna?)  to za mało. Nie jest to 
przejaw zaściankowości i kumoterstwa 
lecz świadomy wybór między spokojem  
i zrównoważonym rozwojem a agresją, 
pieniactwem i kłamstwem. 

PiS czy nie PiS – kumplowskie 
przysługi?

Jeśli w słusznej sprawie walczymy, to  
z podniesioną przyłbicą. Nie wstydzimy się 
swoich przekonań, gdyż jesteśmy pewni 
własnych racji. Tym bardziej dziwią mnie 
pytania „Skąd wiecie, że Zieloni to PiS?”. 
Sprawa jest prosta jak budowa cepa. Jaka 
reklama ostatnio pojawiła się na lokalnej 
stronce plotkarsko-hejterskiej? Czyż nie 
PiS-owskiego kandydata na prezydenta 
RP? Czyją „tubą propagandową” jest pan 
Wiktor? Czyż nie radnego powiatowego  
z PiS? Kto mi wytłumaczy skąd zaczęły 
się na tej stronce pojawiać reklamy wyku-
pione przez pruszkowskie firmy? Czy  
przypadkowa jest zbieżność w czasie 
objęcia stanowiska przez powiatowe-
go radnego i pojawienia się prywatnej 
kamery na sesjach powiatu? Skąd nagle 
to zainteresowanie powiatem, jeśli nie 
wynika ono z chęci przypodobania się 
nowemu panu - Nowakowi?

Niektórzy twierdzą, że jestem tubą 
propagandową gminy. Zapewniam, że 
gdy Wójt podchodzi do mikrofonu nie 
zrywam się na równe nogi, tak jak to 
czyni pan Wiktor gdy głos zabiera radny 
powiatowy! Niby kamerzysta przysnął 
znudzony, a na dźwięk głosu mocodawcy, 
ożył nagle, wyprężył wszystkie członki  
i ustawił kamerę na swojego pana Nowa-
ka. Sprężystość nastolatka, reakcja i re-
fleks, że tylko pozazdrościć.

Czy przypadkiem baner PiS-owskiego 
kandydata na prezydenta pojawił się 
dzień po tym, jak terenowi członkowie 
partii zostali „zrugani” za zbyt małe 
zaangażowanie w kampanię? Czy przy-
padkiem rodzimi Malkontenci zawsze 
nastawieni są negatywnie dokładnie tak 
samo jak PiS?

Najłatwiej jest krytykować, negować  
i wyśmiewać. Najprościej wysyłać donosy, 
kontrole czy pisać skargi. Organizować 
protesty, blokady i pikiety. Trudno jest 
budować. Co zrobiło dla mieszkańców 

gminy istniejące niemal od roku  
Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Na-
darzyn? Czym ono różni się od Sto-
warzyszenia Zielona Gmina Nadarzyn? 
Tylko nazwą i tym, że to drugie już się 
skompromitowało tak dalece, że jego 
twórcy zmienili szyld na nowy. Metody 
pozostały stare.

Ja mam własne poglądy i własny punkt 
widzenia. Czy wszystko w gminie mi 
się podoba? Nie. Jednak po uczciwym 
przyjrzeniu się sprawom i zestawieniu 
plusów i minusów rachunek wychodzi na 
korzyść działań podjętych przez władze 
gminy. Wiem, pamiętam jak nasza wieś 
wyglądała i widzę zachodzące w niej 
zmiany. Nie da się połączyć sielskości 
wsi i miejskich wygód. Nikt tu metra 
nie wybuduje, nawet w Warszawie nie 
wszystkie drogi są asfaltowe i nie każdy 
mieszkaniec podłączony jest do kanali-
zacji. Mamy wiejskie drogi, ale bez wielo-
godzinnych korków. Mamy sortownię, 
tak jak i Pruszków – nota bene w bliskim 
sąsiedztwie nowego osiedla bloków, 
 a nie domków jednorodzinnych. Mamy 
gminne gimbusy dowożące dzieci do 
szkół, podczas gdy stołeczna młodzież 
nim do szkoły dotrze z tramwaju prze-
siada się w autobus, a potem jeszcze do 
metra. Malkontentom przeszkadza, że 
odwożąc dziecko do przedszkola muszą 
ruchliwą ulicę pokonać. Warszawiacy 
cieszą się, gdy uda się dziecko umieścić 
w przedszkolu choćby na drugim 
końcu stolicy. Malkontent przypomina 
mi rozkapryszoną panienkę, której od 
rozpieszczania bioderka zbytnio urosły i 
teraz ma obrażoną minkę. Chciałaby 
torcik spałaszować, ale żeby kalorii 
nie przybyło. Oczywiście winny jest 
cukiernik.
Sam pedałuje, ale maraton krytykuje 

– różne oblicza radnych
Radny Miszczuk w lycrowym stroju  

z rowerem u boku kreujący się na gmin-
nych Dożynkach na cyklistę, podczas sesji 
wykazał się amatorszczyzną i ignorancją 
pytając o dotację gminy do Poland Bike 
Maratonu. Jego zdaniem to kosztowna 
impreza skoro poza gminną dotacją na jej 
organizację ponad sto złotych wpisowe-
go muszą do niej dopłacać uczestnicy. 

Teza spotkała się z błyskawiczną  
i celną odpowiedzią Sołtys Rozalina, która 
nieodwołalnie zakończyła dyskusję. 

- Uczestniczyłam w ubiegłorocznej 
edycji imprezy, a pan się myli – 
sprostowała pani Sołtys. -  Wpisowe nie 
pokrywało kosztów organizacyjnych 
maratonu. Każdy uczestnik otrzymał 



4 (193) kwiecień 2015 15

Wiadomości Nadarzyńskie

koszulkę, pamiątkowy medal, a także 
posiłki regeneracyjne i napoje podczas 
wyścigu. Na to przeznaczono wpisowe. 
Ta pani nie bierze jeńców!

Radny Zaborowski chce zaoszczędzić 
30 tys zł na kupnie auta, jednak samochód 
gminny chce zmieniać nie jak dotąd co 
kilkanaście lat lecz co trzy czy maksimum 
pięć lat. Jaki w tym sens, gdzie oszczędności 
i jaka ekonomia? Mówi się, że „tanie mięso 
jedzą psy”. Ekonomiczniej jest kupić lep-
sze choć droższe auto, które jednak dłużej 
posłuży a koszty utrzymania będą niższe, 
niż co trzy lata wydawać gminne pieniądze 
na nowy samochód!

- Zwykła propaganda ma niewiele wspól-
nego z obiektywizmem i jeszcze mniej  
z prawdą – mawiał Joseph Goebbels. – 
Jak tu się z nim nie zgodzić?

Radny powiatowy dopuścił do roz-
budowy Hetmana, choć obiecywał jego 
likwidację. Za jego rządów w budżecie 
powiatu obcięto nam milion złotych 
na wydatki w infrastrukturę – czyli dro-
gi. Tymczasem radny Miszczuk chce 
zaoszczędzić na promocji i wymianie 
wysłużonego 16 letniego gminnego 
wehikułu, aby wysypać tłuczniem jedną 
konkretną ulicę. Dlaczego właśnie tę 
ulicę? Po co wysypywać tłuczeń tam, 
gdzie zaplanowano budowę kanalizacji, 
a prace za chwilę ruszą? Gdzie tu sens  
i logika? Kiedy ostatnio był pan  
w księgarni skoro twierdzi, że za 14 
złotych można kupić ciekawe książki? 
Chyba tylko w antykwariacie…

Radna Wąsiewicz pierwsza ogrod-
niczka gminy kwestią zaglądania 
nam do PIT-ów i dopisywaniem 
do list wyborczych również się nie 
popisała… Jest pani żywym dowodem 
świadczącym przeciwko własnemu 
Komitetowi Wyborczemu. Nie ro-
zlicza się Radna w Pruszkowie, mąż 
również, a pozwala Pani na to, aby wasz 
pełnomocnik – również pani – składał  
w sądzie wniosek o sprawdzenie kto z do-
pisanych do listy wyborców nie rozlicza 
się w naszej skarbówce. Pani zameldowała 
się u nas dopiero przed wyborami. Mąż 
– co sama pani przyznała - nadal mel-
dunku w Starej Wsi nie ma. Gdybym 
był złośliwy, pomyślałbym sobie, że do 
zameldowania w gminie przekonał panią 
„wyścig do koryta”. Na szczęście złośliwy 
nie jestem. 

Zapraszam również na bloga.

AntyMalkontent

Rusza Uniwersytet 
Trzeciego Wieku w Gminie Nadarzyn
Do września 2015 roku planujemy kilka spotkań, wykładów i zajęć, o których będziemy 

informować na bieżąco. Traktujemy ten czas jako rodzaj „roku zerowego”, by zachęcić 
mieszkańców do udziału w tym przedsięwzięciu.
Natomiast od października 2015 roku wraz z początkiem roku akademickiego, planu-

jemy rozpoczęcie roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w naszej gminie. 
Wówczas słuchacze otrzymają szczegółowy harmonogram zajęć na cały rok aka-

demicki. Współorganizatorami Uniwersytetu Trzeciego Wieku wraz z Urzędem Gminy 
Nadarzyn będą Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Gminna.

Katarzyna Dombska
 Kierownik  referatu ds. funduszy zewnętrznych

Gmina Nadarzyn w ramach programu 
zapobiegania bezdomności zwierząt, 
prowadzi akcję czipowania psów oraz 
kotów. Jej koszt pokrywany jest w całości 
z budżetu Gminy. 
 Elektroniczny czip z zakodowanym nie-
powtarzalnym numerem jest wielkości 
ziarenka ryżu, nie przeszkadza zwierzęciu 
i nie powoduje reakcji alergicznych. Jest 
on wprowadzany podskórnie na szyi 
lub między łopatkami i może działać 
nawet kilkadziesiąt lat. Specjalnym czyt-
nikiem można odczytać numer czipa  
i po sprawdzeniu w elektronicznej bazie 
danych uzyskać informacje o właścicielu.
 Elektroniczne oznakowanie jest 
niezbędne, aby podróżować z czworono-
giem po krajach Unii Europejskiej.
 Akcja trwa do 31 grudnia 2015 r. lub do 
czasu wyczerpania środków finansowych.
 Warunkiem skorzystania z akcji jest:
 - posiadanie adresu zamieszkania na te-
renie gminy Nadarzyn,

Czipowanie psów oraz kotów
- okazanie przez właściciela zwierzęcia 
dowodu tożsamości,
- okazanie książeczki zdrowia psa/kota,
- posiadanie aktualnego świadectwa  
szczepienia przeciwko wściekliźnie,
- wypełnienie przez właściciela wniosku 
o wykonanie zabiegu elektronicznego 
oznakowania i rejestrację psa/kota  
w bazie danych SAFE - ANIMAL.
 Po zaczipowaniu dane dotyczące 
zwierzęcia i jego właściciela wprowadzane 
są do Międzynarodowej Bazy Danych 
SAFE-ANIMAL.
 Gmina Nadarzyn w tym zakre-
sie podpisała umowę z Lecznicą 
Weterynaryjną w Nadarzynie, przy  
ul. Mszczonowskiej 20. W przypadku 
chęci zaczipowania swojego czworo-
noga należy zgłosić się do Lecznicy  
i umówić się na wykonanie zabiegu
 – numer telefonu 22 729 81 92.

Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki.

Podwórko NIVEA - głosowanie

 II tura głosowania do 31 maja br.
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O Ś W I A T A
SP Młochów

W piątek 20 marca 2015 r. w Szkole 
Podstawowej w Młochowie wiele się 
działo, a wszystko za sprawą zbliżającej 
się wiosny. Pogoda dopisała i umożliwiła 
realizację wszystkich planów.

Samorząd Uczniowski wraz  
z opiekunem panią Justyną Kępińską 
przeprowadził konkurs na najcie-
kawsze przebranie dla Pani Wiosny. 
Zaprezentowane stroje oraz modele 
i modelki wzbudzały głośny aplauz 
publiczności. Kolejnym punktem na-
szych obchodów było przedstawienie 
z okazji Pierwszego Dnia Wiosny 
przygotowane przez p. Irenę Iwaniuk 
i uczniów uczęszczających do świetli-
cy. Oj, trudno było nie dać się skusić 
na wagary proponowane przez dia-
bełka. Po zakończeniu występu opie-
kun SU wręczył dyplomy oraz wyróż-
nienia dla uczniów z klas biorących 
udział w przygotowaniu fantastycz-
nych strojów dla Pani Wiosny.

Lepszej aury nie mogliśmy sobie wy-
marzyć, więc po zakończeniu zabawy w 
sali gimnastycznej, tłumnie ruszyliśmy 
smażyć kiełbaski na ognisku, bawić się 
i wypatrywać pierwszych oznak wiosny. 

Dzień ten był niezwykły z jeszcze  
jednego powodu, a było nim najwięk-
sze i najlepiej widoczne zaćmienie 

PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY, A ZAĆMIENIE SŁOŃCA

Warsztaty
-Prawa Dziecka 

W marcu, w Szkole Podstawowej w 
Młochowie klasa 2 uczestniczyła w serii 
warsztatów dotyczących Praw Dziecka. 
Była to kontynuacja prelekcji, która 
została zorganizowana dla uczniów 
klasy 1, 2 oraz 3 z okazji obchodów 
w listopadzie I Ogólnopolskiego Dnia 
Praw Dziecka. Tym razem uczniowie 
mogli zgłębić zagadnienia z tematyki 
praw dzieci. Przeprowadzone warsztaty 
należą do cyklu spotkań „Mały Wielki 
Człowiek”. Dzieci rozpoczynały od 
uzmysłowienia sobie swoich mocnych 
stron; zauważenia, że każdy z nich ma 
talenty, jest w czymś dobry. Dla niektó-
rych wcale nie było to łatwe zadanie. 
A tak naprawdę, dopiero wówczas gdy 
jesteśmy w stanie pozytywnie postrze-
gać samych siebie, gdy poczucie naszej 
wartości jest wysokie, możemy też rze-
czywiście dobrze traktować innych i do-
piero wówczas można zacząć uczyć się 
prawdziwej tolerancji.

Podczas zajęć dzieci zapoznawały 
się z poszczególnymi prawami, które 

im przysługują. Ciekawym doświad-
czeniem była dokonywana przez nie 
interpretacja ilustracji obrazujących po-
szczególne prawa, a także własne próby 
zilustrowania praw. Uczniowie przypo-
mnieli sobie czym są rzeczywiste po-
trzeby, a czym zwykłe zachcianki, a w 
konsekwencji, kiedy można mówić, że 
„mamy do czegoś prawo”. Znakomicie 
i bardzo pouczająco dla obu stron, 
przebiegły zajęcia o niepełnosprawno-
ści. Jest to trudny temat, szczególnie dla 
dzieci. Ponieważ z założenia cały pro-
gram bazuje na próbie pozytywnego 
postrzegania otaczającego nas świata, 
dlatego też niepełnosprawność poka-
zywana jest jako istniejący fakt, który 
dotyka niektórych z NAS. Z którym 
zarówno dotknięci niepełnosprawno-
ścią, ich rodziny jak i otaczające je oso-
by uczą się żyć i radzić sobie możliwie 
jak najlepiej. Uczniowie najpierw sami 
próbowali „doświadczać” jak to jest 
gdy nie mamy do dyspozycji wszystkich 
zmysłów i kiedy musimy sobie radzić 
inaczej niż zwykle. Następnie pozna-
wali różne rodzaje niepełnosprawności. 
Najważniejszym doświadczeniem było 
jednak zapoznanie się z osiągnięciami 
osób niepełnosprawnych zarówno w 

wielu dziedzinach sportu jak i sztuki. 
Było to dla nich zaskakujące i jak są-
dzę, budujące, chociaż pokazało pew-
ne uprzedzenia i niechęć do patrzenia 
na „inność” i okazało się znakomitym 
punktem wyjścia do ciekawej i kon-
struktywnej rozmowy. Czeka nas jesz-
cze jedno spotkanie, podczas którego 
rozmawiać będziemy o różnicach wy-
nikających z pochodzenia, koloru skóry  
i religii. 

Dzieci zapoznają się z różnymi kul-
turami i tradycjami. I tak jak wcześniej 
znajdowały różnice wewnątrz własnej 
grupy, tak teraz będą odnajdywać je 
wśród dziecięcej społeczności całego 
globu. I tak jak udało im się zrozu-
mieć, że tworzą jedność, współpra-
cującą grupę, która powinna czerpać 
z różności na forum klasy, tak celem 
kolejnego spotkania, będzie zrozu-
mienie tego w szerszej, ogólnoludz-
kiej, perspektywie.

Dominika Pawluk 
Trener Praw Człowieka 

Centrum Edukacyjne MENTE

 

słońca od 16 lat. Uzbrojeni w specjal-
ne szybki obserwowaliśmy jak Księżyc 
coraz bardziej przysłaniał tarczę Słońca, 

fakt ten budził poruszenie tak wśród 
uczniów jak i rodziców oraz opiekunów. 

Choć chwilowo wiosna ciągle toczy 
pojedynek z zimą, która najwyraźniej 
nie chce nas opuścić, pierwszy dzień 
wiosny zostawił w naszej pamięci ciepłe 
wspomnienia.

Justyna Kępińska SP Młochów 

Fot. arch.szkoły
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Niepełnosprawni wśród nas

Dnia 9 kwietnia br. do naszej szkoły 
przyjechało trzech paraolimpijczyków 
- pan Stefan, pan Radosław oraz pan 
Grzegorz. 

Mężczyźni, którzy do nas zawitali są 
niepełnosprawni, ale to nie przeszkadza 
im w realizowaniu swoich marzeń 
w dziedzinie szermierki. Cała trójka 
reprezentowała Polskę na wielu olim-
piadach i zdobywała medale.

Dzięki nim zobaczyliśmy fan-
tastyczny pokaz szermierki na wóz-
kach, a dwoje dzieci z młodszych 
klas wzięło udział w króciutkiej lekcji 
władania floretem. Panowie opowiadali 
o swoim życiu oraz o tym, że nieważne 
kim jesteśmy i jak wyglądamy, zawsze 
możemy spełniać nasze najskrytsze 
pragnienia, musimy tylko tego chcieć. 
Obejrzeliśmy slajdy przedstawiające 
historie niepełnosprawnych osób, które 
mimo przeciwności losu nie poddały się 
i uprawiały nawet sporty ekstremalne. 
Nasi goście zachęcali nas do niesie-
nia pomocy innym, szanowania dru-
giego człowieka oraz do bezpiecznych 
zachowań  na drogach.

Swoją postawą zrobili na mnie 
ogromne wrażenie – bardzo mi zaim-

ponowali. 
Jestem przekonana, że powinni 

być dla nas wszystkich wzorem do 
naśladowania.

 Karolina Przybylska - kl. V SP Młochów

Godzina dla Morświna
                                                                      

W dniu 25 marca 2015 roku 
wraz z klasami 0-V mieliśmy 
okazję uczestniczyć w prezentacji 
zatytułowanej ,,Godzina dla Morświna’’.  
Pokaz został przeprowadzony w naszej, 
młochowskiej szkole. Po dzwonku na 
drugą lekcję wszyscy zajęli swoje miejs-
ca, z ogromną niecierpliwością czekając 
na wykład, a jego głównym tematem 
były morświny. Dowiedzieliśmy się, że 

Lekcje z życia wzięte

jest to wymierający gatunek, i że w Pols-
ce żyje jedynie 450 morświnów. Dzięki 
multimedialnej prezentacji większość 
z nas po raz pierwszy zobaczyła jak 
wygląda ten ssak. Teraz już wiem, że jest 
podobny do orki i jeśli nie zatroszczymy 
się o morświny znikną one bezpowrot-
nie z naszego morza.

Z mojego punktu widzenia było to 
bardzo pouczające spotkanie, które 
uświadomiło nam, jak ważna jest 
ochrona ginących gatunków, w tym 
morświnów. 

Karolina Przybylska, kl. V

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu 
- zatrudni od 1 września 2015 r. na okres jednego roku nauczyciela wychowania przedszkolnego.

- poszukuje dyspozycyjnego nauczyciela języka angielskiego na zastępstwa.
Telefon kontaktowy: 22 729 91 69, 502 060 541

MORŚWIN 

W NADARZYNIE

GODZINA DLA ZIEMI 

I DLA MORŚWINA
Przez cały marzec, wolontariusze 

Błękitnego Patrolu WWF, razem z makietą 
morświna podróżowali po Polsce, informując 
społeczeństwo o istnieniu tego niezwykłego 
ssaka. Podróż naturalnej wielkości makiety 
walenia odbywała się pod hasłem ,,Godzina 
dla morświna”. Organizatorzy wykorzystując 
potencjał Godziny dla Ziemi WWF, zbierali 
podpisy pod apelem o pomoc dla krewniaka 
delfina (patron akcji - Stacja Morska Insty-
tutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego  
w Helu).

W dniu 25 marca morświn był na terenie 
Gminy Nadarzyn. Odwiedził uczniów z SP 
Młochów i SP Rusiec oraz przedszkolaków  
z Nadarzyna. Podróż morświna zakończyła 
się 28 marca. Tego dnia o godz. 20.30 w ra-
mach międzynarodowej akcji WWF (www.
wwf.pl) Godzina dla Ziemi, zostało wyłączone 
oświetlenie reprezentacyjnych obiektów w kilku tys. 
miast na świecie. Celem akcji jest ochrona środowiska  
i utrwalenie świadomości, że wiele zależy od naszych 
nawyków.
                                                                  red.

Fot. arch.szkoły

Dyrektor Przedszkola Publicznego w Wolicy zatrudni od 1 września 2015 r.
sekretarkę na 1/2 etatu (20 godz.) oraz psychologa na 1/3 etatu (10 godz.). 

Kontakt: 22 729 81 65/ 606 691 628
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SP Rusiec

We wrześniu dziesięcioro uczniów 
zaczęło uczęszczać na zajęcia koła 
kreatywności DI... i tak rozpoczęła się 
wspaniała przygoda drużyny M.E.Z.O. 
TEAM, której podsumowaniem był 
udział w  Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Kreatywności we Wrocławiu.

Kreatywna współpraca 
 DI –- „Destination ImagiNation Oczyma 
Wyobraźni” – to międzynarodowy pro-
jekt edukacyjny wprowadzony  w Polsce 
przez Fundację Wspierania i Rozwoju 
Kreatywności. Jej misją jest  rozwijanie 
i rozpowszechnianie wszelkich form  
i metod stymulujących twórcze myśle-
nie. Fundacja jest jedynym licencjono-
wanym partnerem międzynarodowej 
organizacji Destination Imagination.

Zajęcia DI w SP Rusiec 
  W czasie pierwszych zajęć ucznio-
wie poznawali zasady dobrego współ-
działania w grupie, następnie podczas 
ćwiczeń rozbudzali w sobie tę umie-
jętność. Uczyli się kreatywnie myśleć 
w zadaniach teatralnych i plastycznych. 
Co tydzień wykonywali tak-
że tzw. „wyzwanie na już”, któ-
re było jednym z dwóch zadań 
punktowanych podczas olimpiady. 
„Wyzwanie na już” to zadanie teatralne, 
teatralno-techniczne, komunikacyjne 
lub techniczne, w którym  uczniowie 
w określonym czasie (od 2 do 5 mi-
nut) mają wykonać postawione przed 
nimi wyzwanie. Punktacja obejmuje 
kreatywność wymyślonych elementów,  
miejsc i bohaterów, zbudowanych urzą-
dzeń oraz przede wszystkim współpra-
cę drużyny.

Strach się bać, ale nie strach myśleć 
W grudniu nadszedł czas na pod-
jęcie decyzji, jakie „Wyzwanie 
Drużynowe” wybiorą uczniowie -– 
jest to główne wyzwanie olimpiady. 
Drużyna miała do wyboru 7 wyzwań 
od improwizacyjnego po naukowe. Po 
wielu rozmowach, losowaniach oraz 
analizach wybrane zostało wyzwanie te-
atralne „STRACH SIĘ BAĆ”. Polegało 
ono na samodzielnym  bez pomocy tre-
nerów, rodziców oraz osób spoza druży-
ny przygotowaniu przedstawienia-opo-

wieści  z elementami baśni o bohaterze, 
który zmaga się z fobią. Uczniowie 
mieli także za zadanie stworzyć eks-
presyjny projekt graficzny, który bę-
dzie odzwierciedlał jakąś myśl, emocje, 
odczucie. Kolejnym wyzwaniem było 
zaprojektowanie funkcjonalnego pro-
jektu graficznego, który będzie spełniał 
praktyczną funkcję w przedstawieniu. 
Należało także zaprojektować i poka-
zać iluzję, która sprawi, że niemożliwe 
stanie się możliwe oraz zaprezentować 
dwa atrybuty drużyny ukazujące zainte-
resowania, umiejętności, mocne strony 
i talenty członków grupy.

Drużyna poświęciła kilka spotkań na 
stworzenie scenariusza, projektu stro-
jów i scenografii oraz planowanie zaku-
pów. Gdy wszystko było już gotowe -w 
styczniu uczniowie zabrali się do pracy 
spotykając się w środy w szkole, w piąt-
ki wieczorami oraz w sobotnie przed-
południa. Choć bywało ciężko, bardzo 
wytrwale pracowali, 6 marca byli gotowi 
do wyjazdu do Wrocławia.

Dzień pierwszy
- „Wyzwanie drużynowe” 
Po długiej, pełnej emocji podróży do-
tarliśmy do jednego z wrocławskich 
hoteli, aby ostatecznie omówić wy-
zwania oraz wyspać się przed ekscy-
tującymi dwoma dniami kreatywnego 
działania. W sobotę od 7:00 rano 120 
drużyn z całej Polski, USA, Singapuru, 

Chin, Ukrainy oraz Niemiec przystąpi-
ło do rejestracji na 10. Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Kreatywności Destination 
ImagiNation Oczyma Wyobraźni.

  Pierwszego dnia drużyna z naszej 
szkoły zaprezentowała przed eksper-
tami „Wyzwanie Drużynowe”, w któ-
rym główna bohaterka-ryba żabnica 
zmaga się z lustrofobią. Widzowie oraz 
jury docenili muzykalność drużyny, do-
skonałą grę aktorską oraz oryginalne 
elementy charakteryzacji. Po występie 
w oczekiwaniu na kolejny dzień zma-
gań i „Wyzwanie Na Już” uczniowie 
mogli wziąć udział w warsztatach na-
ukowych, oglądać przedstawienia in-
nych drużyn oraz, korzystając z pięk-
nej pogody, odwiedzić wrocławskie 
ZOO oraz zapierające dech w pier-
siach Afrykarium. W sobotni wieczór 
na dzieci czekało kolejne zadanie, tym 
razem było to „Wyzwanie Bliźniacze”, 
które realizowały wspólnie z druży-
ną „HaBaNaOlJuKa” z Warszawy. 
Uczniowie mieli zaprojektować maszy-
nę, która uruchamiana siłą mięśni sta-
nie się ozdobą Wrocławia, służącą jego 
mieszkańcom i turystom. Rolą Drużyn 
Bliźniaczych było przede wszystkim 
wspieranie się i trzymanie za siebie 
kciuków podczas olimpiady.
Dzień drugi - „Wyzwanie Na Już” 
W niedzielę kilka minut po 9:00 na 

drużynę czekało wyzwanie technicz-
ne „Na Już”. Zadaniem dzieci było, 
w zaledwie 5 minut, zbudować z do-
stępnych materiałów urządzenie do 
podnoszenia papierowych kubecz-
ków, aby sprawdzić, jakie piłki się 
pod nimi kryją. Tu drużyna pokazała 
ekspertom kreatywny model urządze-
nia oraz przede wszystkim doskona-
łą, godną naśladowania współpracę. 

Nasi uczniowie na 10. 
Ogólnopolskiej Olimpiadzie 
Kreatywności we Wrocławiu

Fot. arch.szkoły
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I tak pełni optymizmu, ale i podniece-
nia, doczekaliśmy uroczystej ceremonii 
zakończenia olimpiady. Był to cudowny 
moment, w którym doceniony został 
wysiłek wszystkich kreatywnych drużyn 
i ich trenerów.
  Nasza drużyna w swojej kategorii 
osiągnęła wynik plasujący ją w środku 
stawki, jednak Zuzia, Ola, Dagmara, 
Sven, Basia, Franek i Matylda jednogło-
śnie stwierdzili, że wygrali bardzo dużo: 
nowe przyjaźnie, cudowne wspomnienia 
i jedną z najfajniejszych przygód życia. 

Bardzo dziękujemy za wsparcie sponsorom, 
dzięki którym mogliśmy wyjechać do Wrocławia: 
Panu Wójtowi Januszowi Grzybowi, Panu 
Wicewójtowi Tomaszowi Muchalskiemu. 
A także trzem tajemniczym sponsorom, 
którzy wspomogli nas darowizną oraz udo-
stępnili samochód do transportu rekwizytów. 
Dziękujemy wszystkim, którzy trzymali kciu-
ki za drużynę i wzięli udział w zorganizowa-
nym przez nas z okazji Tłustego Czwartku 
kiermaszu ciast. Są jednak osoby, którym 
chcemy szczególne podziękować: Drodzy ro-
dzice, dziękujemy za wytrwałość, wiarę w nas  

i wsparcie w każdym dniu długich przygoto-
wań, goszczenie nas w swoim domu i znoszenie 
twórczych „debat” i ciągłych prób, obecność pod-
czas wyzwania drużynowego we Wrocławiu  
i wyrozumiałość, kiedy wróciliśmy tak bardzo 
zmęczeni, że marzyliśmy tylko o długim, spo-
kojnym śnie. Zapraszamy na stronę Szkoły 
Podstawowej w Ruścu do obejrzenia galerii 
zdjęć oraz krótkich filmów pochodzących ze 
strony Destination ImagiNation Poland. 

Drużyna MEZO TEAM - Anita Szopa

SP Nadarzyn 
Gimnazjum im. 

św. Jana Pawła 
II w Nadarzynie  
w okresie od 15 lis-
topada ubiegłego 
roku do 2 marca 
br. wzięło udział 
w akcji Aktywna 

Szkoła – Aktywny Uczeń. Konkurs 
ten został przez nasze Gimnazjum zre-
alizowany z dużym zaangażowaniem 
kadry prowadzącej,  a przede wszystkim 
cieszył się  szerokim zainteresowaniem 
młodzieży. Koordynatorkami konkur-
su były Agnieszka Haba-Czajńska  
i Dominika Leśniewicz.
 Konkurs okazał się bardzo przydat-

nym w realizacji tematów dotyczących 
różnego zakresu wiedzy uczniów 
(WYCHOWANIE I EDUKAC-

JA ZDROWOTNA). Pozwolił też 
nauczycielom na zapoznanie się 
ze zdolnościami i umiejętnościami 
swoich wychowanków. Gimnazjaliści 
dostrzegają potrzebę ruchu. Posiadają 
mnóstwo ciekawych pomysłów 
na spędzanie czasu wolnego, a nie  
tylko siedzenia przed komputerem.  
Z pewnością jest to duża zasługa  
rodziców, którzy także współpracują 
z naszą kadrą nauczycielską. 
Proces wychowania uczniów 

dokonuje się poprzez uczestnictwo  
w tego rodzaju przedsięwzięciach,  
wspomaga rozwój uczniów zarów-
no fizyczny jak i zdrowotny.  
 Z pewnością ma duży wpływ na przy-
gotowanie naszych gimnazjalistów do 
podtrzymania i pomnażania tej wiedzy, 
a także  aktywności w życiu późniejszym  
(a wszystko zgodnie ze starożytną 
grecka maksymą” kształtuj ducha  
i ciało”.

Aktywna Szkoła – Aktywny Uczeń

 Dominika Leśniewicz nauczyciel w f Gimnazjum w Nadarzynie
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21 marca 2015 roku w auli 
Gimnazjum im. św. Jana Pawła II 
odbył się finał konkursu I Gminna 
Olimpiada Talentów ”Mój talent – 
moja przyszłość”. Pięćdziesięciu jeden 
finalistów, wyłonionych podczas elimi-
nacji, które odbyły się 12 i 13 marca 
walczyło o możliwość zakwalifikowania 
się do I Ogólnopolskiej Olimpiady 
Talentów w czterech kategoriach: 
twórczość literacka; fotografia arty-
styczna i reporterska; występ scenicz-
ny; taniec i pokazy sportowe.

Organizatorzy konkursu otrzymali 95 
zgłoszeń ze szkół w Ruścu, Kostowcu, 
Woli Krakowiańskiej i Nadarzynie. 
Konkurs przeprowadzony został  
w dwóch kategoriach wiekowych – 
dla uczniów ze szkół podstawowych  
(kl. IV-VI) oraz dla gimnazjalistów.

Nasza uzdolniona młodzież zapre-
zentowała się tańcząc jazz, taniec kla-
syczny oraz freestyle. Licznie zebrana 
publiczność mogła wysłuchać utwo-
rów wykonanych na flecie, fortepianie, 
gitarze klasycznej, gitarze basowej oraz 
skrzypcach. Nasi młodzi wykonawcy 
decydowali się występować głównie 
indywidualnie, ale pojawiły się również 
duety i zespoły. Najchętniej wybiera-
no utwory w języku angielskim, cho-
ciaż nie zabrakło również utworów 
polskich wykonawców. Nie sposób  
w kilku słowach, nie pomijając niko-
go opisać wszystkie kategorie, dlatego 
zachęcam do obejrzenia relacji z kon-
kursu oraz do głosowania na naszych 
młodych, utalentowanych uczestni-
ków, którzy przejdą do kolejnego eta-
pu. Najlepsze prace literackie i foto-
graficzne, a także utrwalone techniką 
cyfrową występy artystyczne i spor-
towe zostaną przesłane do Komitetu 
Organizacyjnego I Ogólnopolskiego 
Konkursu Olimpiada Talentów. Jury 
dokona oceny prac nadesłanych  
z całej Polski, a najlepsze zamieści 
na specjalnym portalu internetowym. 
Internauci dokonają własnego wyboru 
najlepszych prezentacji. Wyniki głoso-
wań internetowych podane zostaną 15 
czerwca 2015 r.

Szacowne jury, składające się z na-
uczycieli z 3 różnych szkół z terenu na-
szej gminy podjęło decyzję, iż zwycięz-
cami I Gminnej Olimpiady Talentów 

„Mój talent – moja przyszłość” zostali:
W kategorii „Twórczość Literacka”
Uczniowie szkół podstawowych: 
1. Lena Kuczewska, 2. Rozalia Rekosz, 
3. Mateusz Zamojski;
wyróżnienie – Zuzanna Posadzy
Uczniowie gimnazjum: 1. Weronika 
Wyłupek, 2. Agata Stan, 3. Jan Rec,
wyróżnienie – Piotr Dołęga

W kategorii „Fotografia 
artystyczna i reporterska”:

Uczniowie szkół podstawowych:1. 
Antoni Kolasiński, 2. Piotr Boniecki
Uczniowie gimnazjum:
1.Tomasz Woźniak, 2. Dominika 

Wycech, 3.Nikola Kubicka.
  W kategorii „Występ sceniczny”
Uczniowie szkół podstawowych: 
1.Nikola Miszewska, 2. Zuzanna 
Posadzy, 3. Antonia Dośpiał,
wyróżnienie – Łukasz Kruszewski
Uczniowie gimnazjum: 1. Zuzanna 
Reszka, 2. Patrycja Kolarczyk i Jakub 

Rybkowski, 3. Karolina Skura
wyróżnienie – Magdalena Kuch  
i Julia Janicka, Natalia Chylińska, 
Grzegorz Stefański
W kat. „Taniec i pokazy sportowe”
Uczniowie gimnazjum: 1.Paulina 
Imiołek, 2. Karolina Bąk, 3. Marcel 
Hłasko; wyróżnienie – Karolina 
Chodzeń i Karol Kołakowski
Nagrody publiczności: Nikola 
Miszewska, Zuzanna Reszka, Paulina 
Imiołek, Tomasz Woźniak.

Nagrody w konkursie ufundo-
wał Wójt Gminy Nadarzyn pan 
Janusz Grzyb, który objął kon-

kurs swoim patronatem.

Paula Sarniak
Koordynator Projektu

I Gminna Olimpiada Talentów 
”Mój talent – moja przyszłość”

Gimnazjalisci uczestniczący w Olimpiadzie 

Fot. arch.szkoły

Uczestnicy Olimpiady reprezentujący szkoły podstawowe z terenu Gminy Nadarzyn  

Materiał dotyczący Olimpady Talentów 
ITVNadarzyn:
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Rocznica zbrodni 
katyńskiej

W dniu 10 kwietnia 2015 roku 
22 Drużyna harcerska Orliki 
pod opieką druhny pwd. Marty 
Kuczewskiej zorganizowała w Szkole 
Podstawowej im. św. Stanisława 
Kostki przedstawienie upamiętniające 
zbrodnie katyńską. W podniosłej 
atmosferze harcerze przypomnieli 
o dramatycznych losach polskich 
żołnierzy i ludności cywilnej 
rozstrzelanej  w 1940 na rozkaz 
Józefa Stalina. Wspomniano również 
katastrofę lotniczą pod Smoleńskiem 
z 10.04.2010 roku w której 
zginęła polska delegacja na czele  

SP Kostowiec 

WYCIECZKA 
do WARSZAWY

13 kwietnia 2015 r. uczniowie klas IV 
– VI uczestniczyli w wycieczce do War-
szawy.  Rozpoczęliśmy ją od zwiedzania 
Sejmu, gdzie obejrzeliśmy salę obrad Se-
natu i Sejmu oraz inne pomieszczenia, 
w których pracują posłowie i sena-
torowie. Dzięki przewodnikowi 
dowiedzieliśmy się o zasadach działania 
Sejmu, o tym jak powstają ustawy, jakie 
są procedury obrad. 

Następnie pojechaliśmy na Sta-
dion Narodowy. Mogliśmy zobaczyć  
imponujące trybuny stadionu.  
Szczególne wrażenie zrobiły moni-
tory podwieszone pod dachem,  
z których każdy ma 54 m2 powierzchni 
ekranu. Mogliśmy też przez specjalny 
mikrofon zmierzyć silę swojego głosu 
podczas kibicowania. Byliśmy w szat-
niach zawodników, gdzie znajdują się 
koszulki naszych znanych piłkarzy. 
Pani przewodnik zapoznała nas także  
z różnorodną działalnością sportową  
i kulturalną na stadionie. 

Następną atrakcją był przejazd nową 
linią metra na Stare Miasto. Po posiłku 
w restauracji przeszliśmy Traktem 
Królewskim od pomnika Kopernika 
do Kolumny Zygmunta na Placu Zam-
kowym. Około godz. 15.00 wróciliśmy 
zadowoleni do szkoły.

Marcin Mlekicki
Nauczyciel SP Kostowiec

z prezydentem Lechem Kaczyńskim.
Po przedstawieniu harcerze rozstawili 
wartę przy Dębie Pamięci, gdzie 
dyrektor szkoły Grzegorz Tyszko 
wraz z drużynową harcerską  

w imieniu społeczności szkolnej 
zapalili znicze i złożyli kwiaty. 
Następnie  wszyscy uczniowie szkoły 
uczcili ofiary mordu minutą ciszy.

SP  Kostowiec

Kwiecień - Miesiąc Pamięci Narodowej
W miesiącu kwietniu w szczególny sposób czcimy pamięć naszych przodków, ofi-
ar narodowych tragedii, bohaterów. Obchodzenie tego miesiąca ze szczególnym 
uwzględnieniem pamięci Tych Wszystkich, którzy oddali życie za naszą wolność za-
inaugurowano po II wojnie światowej, chcąc uczcić w ten sposób tysiące więźniów 
hitlerowskich obozów, którzy zostali wyzwoleni właśnie w kwietniu 1945 roku. 
W czasach PRL – czczono jednak tylko tych bohaterów, którzy zdaniem władz 
komunistycznych na miano to zasługiwali. Pamięć o rzeszach obrońców polskości 
była brutalnie wymazywana i niszczono ją. Zmieniło się to w latach 90., kiedy 
można było już bez przekłamań i przemilczeń mówić o historii i ludziach, którym 
komunistyczny reżim odebrał honor i godne czczenie ich pamięci kwietniowe  
czczenie pamięci narodowej nabrało szczególnego wymiaru. 
Bowiem w kwietniu 1943 roku Niemcy odkryli groby katyńskie, a znalezione przy 
pomordowanych ostatnie zapiski pochodziły z pierwszych dni kwietnia 1940 r. 
Dlatego też 13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

Miejsca Pamięci na terenie Gminy Nadarzyn: 
• Kwatera wojenna na nadarzyńskim cmentarzu - „Bohaterom poległym w walce 
   z hitlerowcami w roku 1939”.
• Grób Nieznanego Żołnierza z 1939 r. w Kostowcu 
• Krzyż z popiersiem Marszałka Józefa Piłsudskiego – „w X rocznicę odzyskania 
niepodległości” – przy Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie.  
• Pamiątkowy obelisk – „Poległym Patriotom Ojczyzny. W latach 1914 - 1920” 
  - przy   Pl. Poniatowskiego w Nadarzynie. 
• Ponadto w nadarzyńskim kościele pw. św. Klemensa znajdują się pamiątkowe tablice:
- poświęcona pamięci śp. Karola Łoniewskiego - rodzina
- poświęcona 103. osobom rozstrzelanym w 1939 r. – mieszkańcy Gminy Nadarzyn 
(01.09.2006 r.)
- poświęcona poległym, zamordowanym oraz zmarłym  żołnierzom 10 P.P. Armii 
Krajowej obwodu „Bażant”, ośrodka „Bąk”, kompanii „Alaska” – współtowarzysze 
walki i rodziny (kwiecień 1990 r.)
- ofiarom II wojny światowej z terenu Nadarzyna i okolic – społeczność Gminy 
Nadarzyn (05.09.1999 r.). 

Na podstawie:www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/prawo-do-pamieci; 
WN Nr 4 (168) kwiecień 2013 r. 

Fot. arch.szkoły
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SP Wola Krakowiańska

DZIEŃ OTWARTY
21 marca po raz kolejny nasza szkoła 

otworzyła swoje podwoje dla przyszłych 
uczniów. Rodzice oraz wrześniowi 
zerówkowicze i pierwszoklasiści mogli 
przekonać się, że szkoła to nie tylko 
nauka, ale też wspaniała zabawa.

Po przekroczeniu progu budynku 
maluchy zostały przywitane przez  
uczniów klasy V, którzy zapoznali gości 
z atrakcjami, jakie czekały na nich na te-
renie placówki. Było ich niemało. Dzie-
ci wraz z rodzicami mogły uczestniczyć 
w zajęciach z filcowania na mokro pod 
kierunkiem pani Marzeny Latoszek. 
Ciekawi świata udali się do sali ekspery-
mentów, gdzie nasi młodzi adepci nauk 
przyrodniczych tłumaczyli oraz pokazy-
wali młodszym kolegom jak wytworzyć 
wir wodny, nadmuchać balon za pomocą 
drożdży i co zrobić, aby z wulkanu 
wydobywała się lawa. Oprócz tego dzie-
ci mogły uczestniczyć w różnorodnych 
zajęciach sportowych i plastycznych. 
Niektórzy ochoczo brali udział w war-
sztatach kulinarnych, podczas których 
przygotowali dla wszystkich pyszne 
koktajle owocowe. Goście mogli 
oglądać ciekawe wystawki i ekspozy-
cje prac naszych uczniów. Zwiedzający 
podziwiali też osiągnięcia sportowe  
w postaci licznych pucharów, medali  
i dyplomów.
    O godzinie 12.00 odbyło się ogólne 
spotkanie, na którym nauczyciele oraz 
pani Dyrektor zapoznali przybyłych gości 
z bogatą ofertą edukacyjną naszej szkoły.
     Na koniec uczniowie klasy I uświetnili 
nasz Dzień Otwarty wspaniałym przed-
stawieniem po angielsku pt.: „Lazy Ozzie”. 
Wszyscy aktorzy zostali oczywiście na-
grodzeni gromkimi brawami.
Wreszcie zmęczone, ale szczęśliwe  
i pełne pozytywnych emocji dzieci 
wróciły z rodzinami do domu a my, 
nauczyciele, mamy nadzieję, że jak 
najwięcej z nich pojawi się z plecakami 
w naszej szkoły już we wrześniu.

ZAĆMIENIE SŁOŃCA
20 marca uczniowie naszej szkoły 

mogli podziwiać niezwykłe zjawisko 
astronomiczne, jakim było częściowe 
zaćmienie Słońca. Obserwowali je dzięki 
specjalistycznym okularom, które przy-
gotowali przy wsparciu pani od przyrody, 
Eweliny Golianek. Dla wszystkich było to 
niesamowite wydarzenie. Na szczęście po-
goda nam dopisała i tego pięknego wido-
ku nie przysłoniła żadna chmurka.

GMINNY KONKURS 
PLASTYCZNY

   Uczniowie kl. VI mogą się poszczycić 
zdobyciem I miejsca w XIV Gminnym 
Konkursie Plastycznym „Palma i Pisan-
ka” organizowanym przez Nadarzyński 
Ośrodek Kultury. Jesteśmy dumni, że 
talent naszych podopiecznych został 
zauważony i doceniony!

MAM TALENT
Nikola Miszewska, uczennica kl.IV, 

zajęła I m. w Gminnej Olimpiadzie  
Talentów, która odbyła się 21 mar-
ca. Ponadto otrzymała Nagrodę 
Publiczności. Serdecznie gratulujemy  
i trzymamy kciuki za kolejne osiągnięcia! 

SZUKAMY PISANEK
 27 marca na terenie szkoły odbył 
się konkurs poszukiwania pisanek. 
Nauczyciele przygotowali, a następnie 
skrzętnie pochowali kolorowe jajka. 
Nic się jednak nie ukryje przed czuj-
nym okiem naszych uczniów. Znaleźli 
wszystkie 67 pisanek! Konkurs został 
zrealizowany w ramach poznawania 
tradycji wielkanocnych innych krajów. 
Główną nagrodę zdobyła klasa IV, 
która odnalazła 22 jajka. Gratulujemy!

AKADEMIA CZYSTYCH RĄK
Przyłączyliśmy się do akcji „Akademia 
czystych rąk”. Ma ona na celu edukowanie 

dzieci w zakresie podstawowej pro-
filaktyki zdrowia, a także promowanie 
prawidłowych nawyków związanych  
z higieną rąk. Podobnie jak w ubiegłym 
roku, tegoroczna edycja odbywa się 
pod patronatem Instytutu „Pomnik – 
Centrum Zdrowia Dziecka”.

CZAS NA ZDROWIE!
 Uczniowie przystąpili do Ogólnopol-
skiego konkursu “Czas na zdrowie”,  
którego organizatorem jest Fun-
dacja Banku Ochrony Środowiska,  
a głównymi  patronami zostali Minister 
Edukacji Narodowej i Minister Sportu 
i Turystki. Celem konkursu jest popu-
laryzacja idei zdrowego stylu życia, 
żywności ekologicznej oraz aktywności 
fizycznej. Projekt prowadzony jest 
w formie rywalizacji międzyszkolnej, 
który składa się z dwóch etapów: 

pierwszy, przygotowawczy polegał na 
powołaniu 10-osobowego zespołu, 
zdobyciu wiedzy oraz wypromow-
aniu jej wśród społeczności szkolnej  
i lokalnej. Kolejnym etapem jest organi-
zacja ogólnoszkolnego Festynu Zd-
rowia, który będzie składał się z trzech 
modułów: Pierwszy będzie dotyczył 
pokazu serii filmów pt.: “Śmietnik  
w mojej głowie” mówiący o stereotypach 
funkcjonujących w społeczeństwie  
i sposobach ich przełamywania. 
Drugim elementem będzie praktyczne 
wykorzystanie zdobytej wiedzy poprzez 
przygotowanie poczęstunku z produk-
tów regionalnych i ekologicznych. 
 Natomiast trzecim jest or-
ganizacja wspólnych zabaw ru-
chowych dla dzieci, młodzieży  
i dorosłych. Mamy nadzieję, że program 
ten przyczyni się do promowania idei 
zdrowego stylu życia w społeczności  
szkolnej i lokalnej.

Marta Rudnicka - nauczyciel języka polskiego

Fot. arch.szkoły

Fot. arch.szkoły
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Głosowanie w niedzielę 10 maja 2015 r. odbędzie się w godzinach 700- 2100. 

Edyta Gawrońska
Sekretarz Gminy Nadarzyn

Urzędnik Wyborczy

Nr obwodu 
głosowania

Granice obwodu głosowania Siedziba  
obwodowej  komisji wyborczej 

1

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

Szkoła Podstawowa 
w Nadarzynie

ul. Sitarskich 4; Tel. 22 729 81 66
(lokal przystosowany 

dla potrzeb wyborców niepełnospr.)

2

Okręg nr 4: Nadarzyn – ulice: Bociania, Kajetanowska, Kościelna, 
Krótka, Kwiatowa, Plac ks. J. Poniatowskiego, Pogodna, Polna, 
Poświętna, Sienkiewicza, Słoneczna, Spokojna, Zarzewie.
Okręg nr 5: Nadarzyn – ulice: Bukowa, Bukszpanowa, Cedrowa, 
Grabowa, Jarzębinowa, Jaśminowa, Jaworowa, Jesionowa, Kalinowa, 
Kasztanowa, Leszczynowa, Liliowa, Lipowa, Narcyzowa, Niezapo-
minajki, Orzechowa, Sosnowa, Storczykowa, Stokrotki, Wrzosowa. 
Okręg nr 6: Strzeniówka

Nadarzyński Ośrodek Kultury
Pl. Poniatowskiego 42

Tel. 22 729 89 15
(lokal przystosowany 

dla potrzeb wyborców niepełnospr.)

3
Okręg nr 7: Wolica 
Okręg nr 8: Walendów
Okręg nr 9: Kajetany + Szamoty

Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Nadarzynie

ul. Warszawska 15
Tel. 22 729 81 83
(lokal przystosowany 

dla potrzeb wyborców niepełnospr.)

4 Okręg nr 10: Rusiec
Okręg nr 11: Stara Wieś

Szkoła Podstawowa w Ruścu
ul. Osiedlowa 72 
Tel. 22 729 81 97
(lokal przystosowany 

dla potrzeb wyborców niepełnospr.)

5

Okręg nr 12: Urzut + Kostowiec 
Okręg nr 13: Rozalin
Okręg nr 14: Młochów + Parole
Okręg nr 15: Krakowiany + Wola Krakowiańska

Przedszkole Publiczne 
w Młochowie
ul. Źródlana 1

Tel. 22 729 90 19

W związku z wyborami Prezydenta RP zarządzonymi na 10 maja br. informuję, że Mieszkańcy Gminy 
Nadarzyn będą mogli wziąć udział w głosowaniu, tak jak dotychczas - w pięciu obwodach głosowania, 
zgodnie z poniższym zestawieniem (na podstawie Obwieszczenia Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 8 kwietnia 
br. o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych (OKW),  
w których będą przeprowadzone wybory Prezydenta RP zarządzone na 10 maja br. (Dz. U. z 2015 r. poz. 188).

Wybory Prezydenta RP - 10 maja 2015 r.
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Aktualny mistrz Polski, w po-
rozumieniu z GLKS Nadarzyn 
i Gminnym Ośrodkiem Sportu, 
otworzył na terenie naszej Gminy 
ośrodek Legia Soccer Schools.  
Zajęcia piłkarskie będą odbywały 
się dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat.  
Pierwszy trening miał miejsce  
19 kwietnia na boisku przy SP 
Nadarzyn. 

Gmina Nadarzyn znalazła się wśród 
pierwszych gmin spoza Warszawy, 
w których powstaną „Piłkarskie 
Przedszkola Legii.” 

W otwarciu i pierwszym treningu 
uczestniczyło ponad 40 chłopców 
wraz z opiekunami. Zajęcia z najmłod-
szymi adeptami piłki nożnej mają na 
celu przede wszystkim naukę postaw 
fair play oraz propagowanie zdrowe-
go, sportowego trybu życia. W Gminie 
Nadarzyn mamy wielu utalentowanych 
młodych sportowców. Może to u nas 
znajdzie się kolejny Deyna… 

Gmina Nadarzyn może pochwalić 
się nie tylko bogatą bazą sportowo- 
rekreacyjną, znaczącymi sukcesami 
rodzimych sportowców  (w tym m.in. 
medale na Mistrzostwach Europy, 
Polski w tenisie stołowym; liczne zwy-
cięstwa w turniejach i zawodach na 
szczeblu ogólnopolskim, wojewódz-
kim i powiatowym w piłce siatkowej 
czy też nożnej). Dzieci i młodzież 
mają możliwość trenowania  takich 
dyscyplin jak: piłka nożna, piłka siat-
kowa, bieganie, MMA, strzelanie, ka-
rate, judo, tenis stołowy, brydż. Z roku 

na rok poszerza się również oferta 
szkoleniowa. 

Ponadto warto zaznaczyć fakt, 
iż Gmina Nadarzyn jest w gronie 
Sportowych Gmin roku 2014. 

Piłkarskie Przedszkole Legii Warszawa
ruszyło w Gminie Nadarzyn 

Każdego roku odbywa się kilka-
dziesiąt imprez sportowych, zawo-
dów i turniejów z udziałem dzieci, 
młodzieży i dorosłych mieszkańców 
Gminy Nadarzyn. W nadarzyńskim 
gimnazjum powstała klasa o profilu 
sportowym. Co bardzo cieszy, liczba 
dzieci uczestniczących w dodatkowych 
zajęciach sportowych wciąż wzrasta. 

Akcja „Piłkarskie Przedszkole Legii 
Warszawa” jest kolejnym związanym 
z propagowaniem zdrowego trybu 
życia i pro sportowego wychowania 
dzieci i młodzieży przedsięwzięciem 
realizowanym w gminie.   

Więcej informacji o akcji: http://
przedszkola.legiasoccerschools.pl/

red.

Materiał z 
otwarcia piłkarskiego 

przedszkola Legii 
na ITVNadarzyn:

W inauguracji przedszkola wzięli udział także: od lewej - Ernest Waś Dyrektor Akademii 
Piłkarskiej Legii Warszawa, Tomasz Muchalski Zastępca Wójta Gminy Nadarzyn, Dariusz 
Maranowski Dyrektor Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie oraz Marcin Harasimowicz  
Sekretarz Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa.
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Niepubliczne Przedszkole Kubuś w Rozalinie

Dominika Gawinek

Ogłoszenie płatne

Fot. arch. przedszkola

Fot. arch. przedszkola

Niepubliczne Przedszkole Kubuś 
powstało w 2011 r. Chcieliśmy stworzyć 
miejsce przyjazne dzieciom. Takie,  
w którym będą czuły się bezpieczne, 
akceptowane i kochane. 

Na starcie otaczaliśmy opieką 
niewielkie grono dzieci, obecnie  
prowadzimy cztery grupy radosnych 
przedszkolaków.

Za cel obraliśmy sobie  
wspieranie dzieci w rozwoju, budow-
anie ich indywidualnych cech, dążymy 
do jego realizacji każdego dnia. 

Zatrudniamy tylko wykwalifikowanych 
pedagogów, osoby z ciepłym nastawie-
niem do dzieci oraz nastawionych na 
naukę poprzez zabawę. Dla naszych 
nauczycieli zrozumienie potrzeb przed-
szkolaków jak również praca z nimi to 
pasja i wartość nadrzędna. Dydaktycy 
realizują programy autorskie zgodnie 
z wymogami Ministerstwa Edukacji 
Narodowej. 

Uczymy poprzez zabawę, co sprawia, 
że wiedza jest łatwo przyswajana. 
Oddajemy do dyspozycji naszym malu-
chom przestronny budynek, projektow-
any z myślą o przedszkolu. Stawiamy 
na funkcjonalność i bezpieczeństwo- 
sale są obszerne, bogato wyposażone 
i nasłonecznione. Dysponujemy 
placem zabaw zgodnymi z normami 
bezpieczeństwa oraz atestowanymi za-
bawkami, na którym podczas pięknej 

pogody wesołej zabawie nie ma końca. 
Dodatkowym atutem jest fakt, że 
posiłki przygotowujemy sami, we 
własnej kuchni. Nie korzystamy  
z dostawców zewnętrznych, mamy 
całkowitą kontrolę na tym, co poda-
jemy do jedzenia oraz jak bilansujemy 
posiłki, dostosowując je do potrzeb 

i norm żywieniowych rosnących 
pociech. Kuchnia jest zdrowa i smac-
zna, starannie wybieramy dostawców 
warzyw, owoców oraz nabiału. Cieszy 
nas, że nawet niejadki zostawiają 
puste talerze. Podopiecznych ze star-
szych grup aktywizujemy kulinarnie -  
wypiekamy gofry i zdrowe ciasteczka. 

Zapewniamy naszym milusińskim 
zróżnicowany wachlarz zajęć dy-

daktycznych, chcemy, aby dzieci 
odkrywały swoje talenty i kształtowały 
indywidualne predyspozycje. I tak mają 
możliwość uczęszczania na taniec, ka-
rate, ceramikę oraz dodatkowe zajęcia 
plastyczne. Współpracujemy z psy-
chologiem i logopedą, którzy dbają  
o prawidłowy rozwój naszych dzieci. 

Jesteśmy przedszkolem, które 
angażuje się w kampanie społeczne 
takie jak: „Cała Polska czyta dzieciom”, 
„Góra Grosza” oraz wspiera grupę 
charytatywną  AtoKtosie pomagającą 
najbardziej potrzebującym dzieciom.

W celu uwrażliwienia dzieci na sztukę 
systematycznie w przedszkolu odbywają 
się przedstawienia teatralne, muzyczne 
oraz wystawy.

Nasza placówka organizuje także wy-
cieczki poza teren naszej placówki np. do 
Teatru, Muzeum Etnograficznego oraz  
do zakładów produkcyjnych takich jak: 
fabryka krówek czy fabryka bombek. 

W harmonogramie pracy naszego 
przedszkola mieści się również organi-
zacja uroczystości wewnętrznych o 
charakterze rodzinnym  takich jak: Jasełka, 
Dzień Babci i Dziadka, Piknik Rodzinny.  

  Nasz obiekt jest całodobowo 
monitorowany, co z połączeniu  
z doskonałym budyniem oraz opieką 
wykwalifikowanej kadry pedagogicznej 
sprawia, że jest to idealne miejsce dla 
bezpiecznego i właściwego rozwoju 
każdego przedszkolaka. 

Można nas znaleźć na stronie 
internetowej 

www.przedszkole-kubus.com 
oraz na facebooku 

Niepubliczne Przedszkole Kubuś
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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 godz13:00-15:00.

Adam Piskorz 
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie 

Szanowni Państwo
W ostatnim czasie na terenie kra-

ju zwiększyła się ilość przypadków 
zatruć nieznanymi substancjami. 
Prowadzone akcje społeczne przy-
noszą rezultaty w kwestii świadomo-
ści szkodliwości zażywania środków 
potocznie zwanych „dopalaczami”. 
W roku 2014 pomocy lekarzy potrze-
bowało prawie 2000 biorących dopa-
lacze. Liczba zatruć, w porównaniu 
z 2013, wzrosła prawie trzykrotnie. 
Dopalacze są kilkaset razy bardziej 
toksyczne, niż inne narkotyki. To czy-
sta chemia. Dlatego terapeuci ratują-
cy ofiary zatruć coraz częściej widzą 
ludzi, którzy zachowują się bardzo 
agresywnie. „Rzeczpospolita” opisała 
sprawę ze Słupska, gdzie mężczyzna 
na dopalaczu zabił kobietę, czego zu-
pełnie nie pamięta. Zdarzają się też 
przypadki śmiertelnych zatruć lub 
wypadnięć z okien.
Jak podaje Krajowe Biuro  
ds. Przeciwdziałania Narkomani:
„Dopalacz”, czy „dopalacze” to ter-
min nieposiadający charakteru nauko-
wego. Używa się go potocznie, dla na-
zwania grupy różnych substancji lub 
ich mieszanek o rzekomym bądź fak-
tycznym działaniu psychoaktywnym, 
nieznajdujących się na liście substan-
cji kontrolowanych przepisami usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

Sprzedaż ww. substancji i ich mie-
szanek odbywa się za pośrednictwem 
wyspecjalizowanych sklepów (tzw. 
„smart shops”). Nazwa „smart shop” 
pochodzi od rzekomych własności 
sprzedawanych substancji, reklamo-
wanych jako usprawniające funkcje 
poznawcze (tzw. „smart drugs”). 
Sklepy tego typu powstały jako rozwinięcie 
działalności tzw. „head shop” czyli sklepów 
oferujących produkty i literaturę związaną 
z używaniem „cannabis” (nie mylić z ho-
lenderskimi „coffee shopami”). W praktyce 
„smart shopy” oferują całą gamę produktów 
- od literatury związanej z narkotykami, 
poprzez różne akcesoria (fajki wodne, fajki, 
fifki), po rozmaite substancje pochodzenia 

naturalnego (zioła i ich mieszanki) i synte-
tycznego (tzw. „party pills”). W asortymen-
cie sklepów pojawiają się zarówno specyfiki 
o działaniu stymulującym, relaksującym, 
jak i psychodelicznym czy halucynogennym.  
Sklepy tego typu działają od kilku lat 
w większości krajów Europy, głównie  
w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holandii. 
W Polsce pierwszy sklep uruchomiono  
w 2008 r. Jak dotąd placówki te nie są 
zdelegalizowane w żadnym z krajów UE. 
Różnice pomiędzy krajami w dopuszczalności 
do sprzedaży poszczególnych substancji związa-
ne są z zakresem kontroli w ramach realizacji 
prawa krajowego dotyczącego narkotyków.

Jednak nie tylko sklepy oferują do 
sprzedania „dopalacze”. Z racji tego, 
iż substancje te nie są zakazane pra-
wem, sprzedaż dokonywana jest wła-
ściwie wszędzie. To od popytu zależy, 
czy dealerzy będą mieli zbyt. Ważnym 
jest uświadamianie dzieci i młodzieży, 
że „dopalacze” wyniszczają organizm 
i wcale nie musi to być sporadycz-
ne zażywanie. Medycyna zna bardzo 
wiele przypadków, gdzie po jednym 
użyciu nieznanych substancji osoby 
wymagają pilnej pomocy medycznej. 
Jest to również bardzo żmudna pra-
ca lekarzy, gdyż nie wiadomo jakie 
związki chemiczne wchodzą w skład 
danego środka, a co za tym idzie jak, 
je zwalczać w zatrutym organizmie. 
Wiemy, że każda godzina w takiej sy-
tuacji jest na wagę złota.Zamieszczane 
na stronach internetowych infor-
macje na temat badań rzekomo po-
twierdzających brak szkodliwości 
określonej substancji stwierdzają, że 
przynajmniej niektóre dopalacze są 
,,bezpieczną alternatywą dla szkodli-
wych efektów nielegalnych i uzależ-
niających narkotyków”. Podczas gdy 
informacje z badań dotyczą jedynie 
faktu, że nie zawierają one substancji 
objętych kontrolą prawną, co nie jest 
równoznaczne z tym, że oferowane 
produkty są bezpieczne dla użytkow-
ników. Nie ma zatem mowy o żadnym 
certyfikacie bezpieczeństwa używa-

nia. Prawdą jest, że liczba wiarygod-
nych badań i analiz na temat tzw. do-
palaczy, w większości będących nowo 
zsyntetyzowanymi substancjami, jest 
bardzo ograniczona. Zapewne wiesz, 
że zanim nowa substancja trafi do rąk 
lekarzy i wejdzie do powszechnego 
użytku jako lek, musi przejść wszech-
stronne testy laboratoryjne, próby na 
zwierzętach doświadczalnych i trzy 
fazy badań z udziałem ludzi, czyli ba-
dań klinicznych. Od zsyntetyzowania 
biologicznie aktywnego związku do 
pojawienia się leku na rynku upły-
wa z reguły kilkanaście lat, a koszty 
badań przedklinicznych i trzech faz 
klinicznych szacuje się obecnie na 
kilkaset milionów dolarów. Czy przy-
puszczasz, że producenci dopalaczy 
zadają sobie tyle trudu by stosować tę 
procedurę?

W ostatnim czasie było przynaj-
mniej kilka zgłoszeń do szpitali 
(głównie psychiatrycznych) spowo-
dowanych używaniem dopalaczy. 
Istnieją także przesłanki do tego, 
by przypuszczać, że niektóre z nich 
mogą uzależniać. Czy nie jest tak, że 
swoje „wynalazki” producenci dopa-
laczy testują na Tobie?

(Źródło: Krajowe Biuro 
ds. Przeciwdziałania Narkomanii)

Zwracajmy uwagę co dzieje się 
wokół nas, co w swoich pokojach, 
plecakach itp. posiadają nasze dzieci. 
Należy pamiętać, że od naszej czuj-
ności zależy, czy zdążymy na czas za-
reagować, zanim stanie się tragedia.

 
Wszelkie niepokojące zjawiska 

proszę zgłaszać niezwłocznie 
do Dyżurnego Straży Gminnej  

w Nadarzynie, tel. 22 720 08 67.

B E Z P I E C Z E Ń S T W O
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn

• W dniu 6 marca 2015 r. policjanci 
patrolujący ul. Mszczonowską w Na-
darzynie, zauważyli znajdującego się  
w stanie zagrożenia funkcjonariusza 
Straży Gminnej w Nadarzynie. 
Funkcjonariusz SG w Nadarzynie podczas 
przeprowadzanej jednoosobowo inter-
wencji, wobec mężczyzn spożywających 
alkohol w miejscu publicznym, został 
przez jednego z nich zaatakowany,  
a następnie kolejno przez jego dwóch 
kompanów. Policjanci udzielając po-
mocy strażnikowi gminnemu, dokonali 
zatrzymania trzech mieszkańców gm. 
Nadarzyn – Sławomira K., Waldemara 
K. i Jarosława L. Po nocy spędzonej  
w PDOZ KPP w Pruszkowie, za-
trzymanym mężczyznom został przed-
stawiony zarzut naruszenia wspólnie  
i w porozumieniu nietykalności ciele-
snej funkcjonariusza publicznego oraz 
jego znieważenia. Za zarzucane czyny 
podejrzani odpowiedzą przed Sądem 
Rejonowym w Pruszkowie.

• W marcu 2015 r. w Komisariacie Policji 
w Nadarzynie, zakończone zostało ski-
erowaniem aktu oskarżenia do sądu, 
kolejne postępowanie przygotowawcze 
dotyczące przestępstwa uporczywego 
nękania (stalking). Tym razem ofiarą 
była kobieta, którą od lipca 2014 r. do 
końca lutego 2015 r., uporczywie nękał 
były narzeczony. Mężczyzna wysyłał 
pokrzywdzonej obraźliwe sms-y, 
wykonywał liczne połączenia telefon-
iczne, w których również groził jej  
uszkodzeniem ciała i pozbawieniem 
życia. Przestępstwo to zagrożone jest 
karą do 3 lat pozbawienia wolności  

Ponadto w marcu 2015 r. policjanci 
Komisariatu Policji w Nadarzynie za-
trzymali ośmiu sprawców kierowania 
pojazdami w ruchu drogowym w stanie 
nietrzeźwości, osobę poszukiwaną do 
ustalenia miejsca pobytu oraz nieletniego 
uciekiniera z Młodzieżowego Ośrodka 
Socjoterapii.  

 Policjanci Komisariatu Policji w Na-
darzynie poszukują sprawców kilku 
dotąd niewyjaśnionych przestępstw 
kryminalnych, do których doszło na te-
renie naszej Gminy w lutym 2015 r. i tak:
- w dniu 3 marca 2015 r. około godz. 5.55 
w Nadarzynie przy ul. Komorowsk-
iej, nieznany sprawca wykorzystując 
sen kierowcy śpiącego w pojeździe, 
dokonał wybicia szyby w samochodzie 

Fiat Ducato, z wnętrza którego skradł 
portfel z dokumentami, pieniędzmi i 
kartą płatniczą,
- w dniu 19 marca 2015 r. w godz. 
8.40-18.00 w Nadarzynie przy ul. Ba-
biego Lata, nieznani sprawcy dokonali 
kradzieży z włamaniem do domu jed-
norodzinnego, skąd skradli sprzęt elek-
troniczny, biżuterię i inne przedmioty.

Wszystkim, którzy znajdują się  
w posiadaniu informacji mogących 
przyczynić się do wykrycia opisanych 
przestępstw, a zdecydują się na ich 
przekazanie, gwarantujemy pełną 
anonimowość. Informacje dotyczące 
opisanych zdarzeń oraz niepokojące 
sygnały związane z Państwa 
bezpieczeństwem, proszę zgłaszać 
bezpośrednio do Dyżurnego Komisar-
iatu Policji w Nadarzynie, pod nr tel. 22 
729 81 77.
Przypominam, że od dnia 1 kwietnia 2015 r. 

skrócone zostały godziny pracy Komisariatu Policji 
w Nadarzynie, który dla interesantów dostępny 
jest w godz. 8.00 – 20.00. W godzinach nocnych 
telefoniczne zgłoszenia odbierane są przez Oficera 
Dyżurnego KPP w Pruszkowie i kierowane drogą 
radiową do pracujących w terenie funkcjonariuszy 
nadarzyńskiego komisariatu. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15;  05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 8183 

• 02.03.2015 r. udział zastępu  
w działaniach podjętych po wy-
padku samochodowym w Wolicy,  
w wyniku którego zginął pie-
szy. Działania rozpoczęto zostały  
o godz. 18.11. Na miejscu obec-
ne było Lotnicze Pogotowie 
Ratunkowe, Policja WRD Pruszków 
oraz Państwowa Straż Pożarna  
z Pruszkowa.
• 03.03.2015 r. udział zastępu  
w usuwaniu skutków kolizji drogo-
wej z udziałem dwóch samocho-
dów osobowych oraz samochodu 
ciężarowego. Działania podjęte zo-
stały o godz.15.56 w Nadarzynie na 
skrzyżowaniu ulic Mszczonowskiej  

Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn 

z Kościuszki. Na miejscu obecna była 
także Policja Nadarzyn.
• 10.03.2015 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru suchej trawy w Kajetanach 
przy ulicy Brzozowej. Działania pod-
jęte zostały o godz. 16.21.
• 14.03.2015r. udział zastępu w usu-
waniu skutków kolizji drogowej  
z udziałem dwóch samochodów oso-
bowych w Wolicy. Działania podjęte 
zostały o godzinie 8.20. Na miejscu 
obecna była Policja WRD Pruszków.
• 19.03.2015 r. udział zastępu w po-
żarze łąki w Woli Krakowiańskiej. 
Działania rozpoczęto o godz.13.52. 
W tym dniu (o godz. 20.00) doszło 
także do kolejnego pożaru suchej tra-

wy w Krakowianach.
• 20.03.2015r. udział zastępu w ga-
szeniu pożaru suchej trawy w Wolicy 
przy ulicy Centralnej. Działania pod-
jęte zostały o godz. 14.56. Na miej-
scu obecna była także Straż Gminna  
z Nadarzyna .
• 23.03.2015r. udział zastępu w ga-
szeniu pożaru suchej trawy w Jankach 
przy ul. Katowickiej, działania podjęte  
o godzinie 18.21.
• 29.03.2015r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru sadzy w kominie. Działania 
prowadzone były w Młochowie przy  
al. Kasztanowej (od godz. 22.14).
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Kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych.
Inspektor nadzoru, inwestor zastępczy, kierownik 
budowy. Tel. 506 800 200  www.axisprojekt.pl

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

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

oraz glebogryzarkę spalinową  
z zapasowym silnikiem, dwa fotele, stolik 

do karmienia dziecka. 
Tel. 511 505 265

Usługi księgowe, kadrowo-płacowe
 i doradcze

Profesjonalizm, doświadczenie 
i dobre ceny  Tel. 501 103 570

Zatrudnimy Panią do pomocy w domu i opieki nad dziećmi 
– dojeżdżającą lub mieszkającą z nami w Starej Wsi. 

Konieczne doświadczenie w opiece nad dziećmi, szczegóły 

do uzgodnienia. Tel 601567606

Pogotowie ogrodnicze:
wycinki i formowanie drzew, prace porządkowe, sianie 

trawy i z rolki, strzyżenie żywopłotów, koszenie trawników. 
Usuwanie zarośli z terenów działek. 

Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki). 
Drenaże i odwodnienia rynien. Opryski.
Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481

Opiekunka z 15letnim doświadczeniem od zaraz zaopiekuje się dzieckiem. 
Jestem dyspozycyjnai kreatywna. Kontakt: 514 722 099 

Salon fryzjerski MONIKA 
(Nadarzyn, ul. Krótka 7) przyjmie ucznia. 

Tel. 664 551 498

Podejmę dodatkową pracę w weekendy lub popołudniu. 
Szczegóły po numerem telefonu: 604 259 024
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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

Wywóz nieczystości płynnych 
Tel. 503 906 665  SZYBKO -TANIO - SOLIDNIE
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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

Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu 
poszukuje studenta informatyki do współpracy 

w zakresie serwisowania sprzętu komputerowego. 
Tel 22 729 91 69.
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Klementyñski
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie

Z życia parafii... 

Internet: www.parafianadarzyn.pl, e-mail:parafianadarzyn@wp.pl
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek - Dziekan Dekanatu Raszyńskiego,

 Proboszcz parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie 

  Punkt Caritas mieści się
w budynku parafialnym.

Czynny: wtorki 10.00 – 12.00,
czwartki 15.00 – 17.00

Caritas

przy Parafi

św. Klemensa 
w Nadarzynie

Stefania Łęcka - PZ Caritas
Tel. 728 947 323

Fundacja Kultury Informacyjnej 
zaprasza na spotkanie

Impresje i refleksje poetycko - muzyczne
Wystąpią: Stanisława Ossowska, Dariusz Biernacki

7 maja 2015 o godz. 18.30
Centrum Edukacyjne, Wiśniowa 26, Nadarzyn, tel. 22 729 92 81, info@fki.org.pl; www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl. 

Wstęp wolny

Z radością informujemy, że w marcu 2015 Sakrament Chrztu przyjęły: 
Eliza Lipka, Michał Witkowski, Aleksandra Witkowska, Alan Reszka, Helena Kraw-
czyk, Lena Giżycka, Tomasz Wasilewski.
Z przykrością informujemy, że w marcu 2015 odeszli z naszej Parafii:
śp. Maria Żółtonos, śp. Maria Parol, śp. Bogusław Przybylski, śp. Barbara Cegłowska, 
śp. Janusz Głowacki, śp. Helena Tembaum, śp. Marianna Franuszewicz, śp. Zdzisław 
Kiliński, śp. Wojciech Wrzesiński, śp. Maciej Kiliński, śp. Paweł Ciećko, śp. Jerzy Ci-
checki, śp. Paweł Ciećko, śp. Jerzy Zdrojewski.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych z naszych rodzin.

Ks. Andrzej Wieczorek - Proboszcz Parafii w Nadarzynie

System powiadamiania SMS Gminy Nadarzyn
W naszej gminie funkcjonuje system powiadamiania SMS – owego. Każdy mieszkaniec zainteresowany 

otrzymywaniem ważnych wiadomości dotyczących spraw istotnych dla mieszkańców może rejestrować się drogą 
elektroniczną na stronie Gminy Nadarzyn lub złożyć formularz w postaci papierowej w Kancelarii Urzędu Gminy 

(ul. Mszczonowska 24, pokój 100 – parter). Zapraszamy do korzystania\z tej formy komunikacji.

Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn: www.nadarzyn.pl. 



4 (193) kwiecień 2015 33

Wiadomości Nadarzyńskie

K U L T U R A

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

Rubrykę redaguje  Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki 

Propozycje:

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

KALENDARIUM WYDARZEŃ W BIBLIOTECE w maju 2015 r.
• SPOTKANIE AUTORSKIE ZE SŁAWOMIREM KOPREM – pisarzem i autorem wielu bestselerowych książek histo-
rycznych („Życie towarzyskie elit PRL”, „Gwiazdy kina PRL”, „Życie prywatne elit Drugiej Rzeczypospolitej”)
8 maja 2015 r. (piątek), godz. 17:00 (wejście od strony Ronda), wstęp wolny
• FUNPAKIET – bezpłatne kursy komputerowe: j. angielski, j. niemiecki, j. hiszpański, fotografia, Photoshop. 
Samodzielna nauka w dowolnym miejscu z dostępem do Internetu. Zapraszamy po „loginy” do Biblioteki.
• DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI –  dla dorosłych: spotkania raz w miesiącu, informacje w Wypożyczalni dla Dorosłych dla 
młodzieży: informacje w Oddziale dla Dzieci
• MEGAMATMA –  bezpłatne pobranie kodów w Bibliotece umożliwia dostęp do serwisu MegaMatma.pl i uczenie się 
matematyki w domu, poziom od IV kl. sz. podst. do poziomu studiów (klasówki, testy, egzaminy, teoria)
• CYFROWE ARCHIWUM TRADYCJI LOKALNEJ – tworzymy „Archiwum Społeczne”, które będzie służyło ocaleniu 
i upowszechnieniu naszej lokalnej historii i tradycji. (http://nadarzyn.archiwa.org/)
• INTERNETOWA CZYTELNIA – dostęp do publikacji w IBUK LIBRA - e-czytelni z ebookami, po zalogowaniu kodem 
otrzymanym w Bibliotece
• CZWARTKOWE SPOTKANIA –  w każdy czwartek od godz. 11:00 do 13:00, w Wypożyczalni dla Dorosłych w Na-
darzynie odbywają się „Spotkania z pasjami”
• LEKCJE BIBLIOTECZNE – zapisów na lekcje biblioteczne prosimy dokonywać u dyżurnych bibliotekarzy w godzinach 
pracy biblioteki lub telefonicznie pod numerem 22 7298913

Więcej informacji na temat wydarzeń w Bibliotece można uzyskać osobiście w placówkach, telefonicznie, 
na stronie internetowej Biblioteki. Serdecznie zapraszamy.

IGGULDEN C.: Imperator: bramy 
Rzymu. „Bramy Rzymu” to pierwszy 
tom epickiego fresku historycznego  
o czasach i życiu Juliusza Cezara. 
O tym niezwykłym człowieku  
napisano nieomal wszyst-
ko, co możliwe i niemożliwe. 
I choć nie wstrzymał Słońca, 
z pewnością poruszył świat  
w ówczesnych posadach. 

J U R G A Ł A -
JURECZKA J.: 
Kobiety Kossaków
Barwna opowieść 
o kobietach kilku 
pokoleń rodu Kos-
saków. Oparta na 
bogatym materiale 
wspomnieniowym 

i źródłowym, w tym również nigdzie 
niepublikowanych listach z rodzinnego 
archiwum.
KALLENTOFT M.: Duchy wiatru
Mons Kallentoft, okrzyknięty nowym 

królem skandynawskiej powieści krymi-
nalnej. Jego książki  cieszą się uznaniem 
krytyków i trafiają na pierwsze miejsca 
list bestsellerów. “Jedna z najlepszych 
książek Monsa Kallentofta” - Lotta 
Olsson, „Dagens Nyheter”

HARDING L.: 
Mafijne państwo 
Putina 
„Mafijne państwo 
Putina” opisuje wiele 
aspektów rosyjskiego 
życia, od wojny Rosji 
z Gruzją do rozkwitu 

skrajnej prawicy, od bogactwa Putina do 
ubóstwa wsi. Relacje Hardinga są jasne, 
precyzyjne i na czasie.
GĄSIOROWSKA D.: Obietnica 
Łucji - to wzruszająca opowieść o na-
dziei i prawdzie. Historia o przeznaczeniu, 
które zawsze chodzi swoimi ścieżkami.
COMPART P., LAAKE D.: Jak 
ugryźć ADHD: kompletny prze-
wodnik po dietach bezmlecznych 
i bezglutenowych .

Odpowiednia dieta to jedna z me-
tod leczenia zespołu nadpobudliwości 
psychoruchowej (ADHD). Może 
wspierać terapię psychologiczną czy 
farmakologiczną dziecka. Ta książka 
powstała z myślą o dzieciach cierpiących 
na zespół nadpobudliwości psychoru-
chowej z deficytem uwagi (ADHD)  
i spektrum autystyczne (ASD), ale 
może okazać się pomocna również 
w przypadku dzieci z różnorodnymi 
problemami rozwojowymi.
WIERNICKA V.: Rosjanie w Polsce 
: czas zaborów 1795-1915

Barwna mozaika życia na ziemiach pols-
kich w okresie, gdy były one częścią impe-
rium Romanowów. Książka odczarowuje 
mit o złych Rosjanach, którym przyszło 
zamieszkać w Królestwie Polskim. 
Czytelnik odbędzie podróż po cesarskich 
rezydencjach w Królestwie Polskim:.
Książka opowie o materialnych śladach 
pobytu Rosjan w Polsce, które wtopiły się 
w lokalne krajobrazy i stały się integralną 
część naszych miast.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

 www.nok.pl

Co się wydarzyło w naszych świetlicach...

Wielkanocne śniadanie 
z jajkiem w roli głównej

    W naszej świetlicy już 24 marca zro-
biło się bardzo świątecznie i niezwykle 
smakowicie. Razem z panią  Moniką 
Kołakowska i panią Katarzyną Nowak 
zaprosiliśmy mieszkańców Urzutu na 
„wielkanocne śniadanie z jajkiem w 
roli głównej”. Były to warsztaty do-
tyczące dekoracji świątecznego stołu 
oraz przystawek z jajek. Pani Kasia 
pokazała nam jak pięknie i efektownie 
przygotować świąteczny stół oraz  na-
uczyła składać serwetki na trzy różne 
sposoby. Pani Monika natomiast za-
prosiła nas do kuchni, aby wspólnie 
przygotować przystawki z jajek na 
sześć sposobów. Pokazała również jak 
udekorować półmiski, żeby było nie 
tylko smacznie, ale i pięknie. Po warsz-
tatach wspólnie zasiedliśmy do stołu, 
by smakować to, co przygotowaliśmy. 
Bardzo serdecznie dziękujemy obu 
Paniom za poświęcony czas i zaan-
gażowanie, a wszystkim obecnym na 
warsztatach dziękuję za mile spędzone 
popołudnie.

Sprzątanie sołectwa 
Urzut - Kostowiec  

 
   W społeczności Urzuta i Kostowca 
jest to już tradycją, że gdy przychodzi 
wiosna bierzemy worki oraz rękawiczki 
i ruszamy sprzątać tereny należące do 
sołectwa. Nie inaczej było i w tym roku. 
Choć pogoda była kapryśna, niezrażeni 
zebraliśmy się licznie w sobotę 28 mar-
ca o godzinie 9.00  przy świetlicy. Potem 
podzieleni na grupy ruszyliśmy wzdłuż 
ulic Urzuta, aby wyzbierać to, co na-
gromadziło się przez cały rok. Efekty 
„Akcji sprzątania” z roku na rok coraz 

bardziej cieszą, ponieważ osób biorą-
cych czynny udział z każdym rokiem 
przybywa, a śmieci do zbierania jest 
coraz mniej. Na zakończenie wszystkie 
dzieci dostały coś na osłodę 

Serdecznie dziękuję wszystkim za zaanga-
żowanie. Do zobaczenia w przyszłym roku.

Udekoruj dom na święta  
„Udekoruj dom na święta” to 

warsztaty, które odbywały się w naszej 
świetlicy przez trzy marcowe wtorki. 
Można było przyjść i przygotować 
pisanki ze sznurka lub z foli transfe-
rowej. 

Zakończenie warsztatów odbyło się 
31 marca kiedy to z przygotowanych 
wcześniej pisanek robiliśmy wielka-
nocne stroiki. Ile ludzi tyle pomy-
słów i stroików, wszystkie oryginalne. 
Na pewno stały się piękną dekoracją 
domu na święta.

Agnieszka Sokołowska
Instruktor NOK w świetlicy w Urzucie

Urzut

Warsztaty Florystyczne 

z „Antonią”

Wcześniej niż zwykle, bo już 18 
marca do świetlicy zawitała wiosna. 
Za sprawą p. Justyny Kucharskiej 
właścicielki Studia Florystycznego 
Antonia i naszej instruktorki zrobiło 
się kolorowo i pachnąco. 

Z niecierpliwością czekałyśmy na to, 
co wydarzy się podczas warsztatów 
florystycznych. 

W ruch poszły szklane naczynia, 
koszyczki, filiżanki, doniczki  
i cała masa cudownie pachnących 
roślin. Nie obyło się bez akcentów 
świątecznych, jajeczek, kurczaczków 
i bazi. Wysypała się ziemia, polała 
woda i pękła niejedna doniczka, ale 
warto było to wszystko poświęcić 
dla takich kompozycji jakie powstały. 
Dzięki odpowiedniej pielęgnacji będą 
długo zdobiły nasze mieszkania. 

Pani Justyna zdradziła nam kilka flo-
rystycznych tajemnic i już wiemy jak 
dbać o rośliny, które wykorzystałyśmy 
w naszych autorskich kompozycjach.

Monika Majewska 
Instruktor świetlicy NOK w Parolach  

Parole

Uczestniczki warsztatów florystycznych w Parolach

Fot. arch. NOK
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Rubrykę Kultura 
redaguje Kamila Michalska - Dyrektor NOK

Zatracając się 
w tańcu

16 maja 2015 r. o godz.17

Kolejny raz, po niemal rocznej  

przerwie, mamy przyjemność 

zaprosić Państwa na pokaz 

poświęcony tańcu. 
 Będziemy mieli możliwość podzi-
wiania lokalne talenty, które 
zaprezentują się w stylach takich jak 
jazz, modern, hip-hop i videoclip. 
Jako goście zatańczą: Marta Wrzeszcz,  
Jowita Kumek, Klaudia Bartosiak i  
Agnieszka Pozyczek. Jako gość spec-
jalny wystąpi formacja hip-hopowa 
Never Grown Up Klubu Sportowe-
go Grawitacja. Każdy z członków 
tej grupy, uwaga, ma powyżej 30 
lat!!! Część osób zaczęła  przygodę  
z tańcem obserwując wyczyny swoich 
dzieci. Obecnie prezentują swoje 
umiejętności na turniejach w Polsce 
i zagranicą – są wicemistrzami świata 
w tańcu hip-hop.Taniec nie zna barier 
wiekowych 
- zatracamy się w nim w każdym wieku.

Zapraszam!!! 
Paulina Piśkiewicz  - instruktor tańca w NOK

    „Myślę, że każdy decydujący się na zos-
tanie rodzicem pokłada nadzieję w swoją 
„intuicję rodzicielską”. Według mnie jest to 
niewystarczające. Warsztaty są doskonałą 
szkołą dla rodziców i przykładem na to, że  
w kilka tygodni można dokonać wielkiej 
rewolucji w swoim życiu.” - napisała po 
zakończeniu jedna z uczestniczek.

Pytanie brzmi: jakiego człowieka 
chcemy ukształtować? Dobrze jest 
wiedzieć do czego wychowujemy nasze 
dzieci, jakie cechy w związku z tym 
chcemy wzmocnić, jakie wypracować 
a jakie wygasić. Czy w przyszłości ma 
to być osoba wytrwała czy poddająca 
się, życzliwa i serdeczna, czy myśląca  
tylko o sobie (pewna doza egoizmu 
jest niezbędna, bo chroni nas przed  
wykorzystaniem przez innych oraz 
pomaga wytrwale dążyć do realizacji 
marzeń), samotna czy mająca dobre 
relacje z innymi ludźmi i potrafiąca  
o nie dbać, cierpliwa czy skłonna do wy-
muszania wszystkiego na już, spokojna 
czy nerwowa i krzykliwa, odważnie 
stawiająca czoła wyzwaniom, czy 
uciekająca od problemów...

To my, dorośli modelujemy  
zachowania naszych dzieci, dzieci 
powtarzają te zachowania, które u nas 
widzą. Reagują na nasze i innych ludzi 
działania, słowa w określony sposób 
zależny od wyuczonych zachowań  
i własnych cech. Jeśli nasze do-
tychczasowe metody wychowaw-
cze nie sprawdzają się, czas sięgnąć po 
bardziej skuteczne. Może powinniśmy 
zmodyfikować jakieś swoje zachowanie? 
Świadoma niekompetencja to przecież 
pierwszy krok do zmiany i rozwoju.

Na podstawie publikacji i warsztatów 
zaproponowanych przez A. Faber i E. 
Maslish powstał program wspierający 
rodziców poszukujących bardziej efek-
tywnych sposobów rozwoju relacji  
z dzieckiem. 
  Od listopada 2014 r. do lutego 2015 
r. spotykaliśmy się w NOK z grupą 
rodziców, proponując  następujące 
tematy:
1. Efektywne komunikowanie się  
z dzieckiem jako podstawowa 
umiejętność współpracy z dzieckiem.
2. Dawanie swobody i stawianie granic.
3. Radzenie sobie z uczuciami własnymi 
i dziecka: kierowanie uczuciami, w tym 
nieprzyjemnymi (złością, bezradnością, 
poczuciem winy…), nazywanie uczuć  
w relacji z dzieckiem, interwencja w 

sytuacjach trudnych.
4. Zachęcanie dziecka do współpracy  
i samodzielności.
5 Jak chwalić skutecznie?
6. Kary a konsekwencje.
7. Rozwiązywanie konfliktów rodzic-
dziecko oraz pomiędzy rodzeństwem.
8. „Wpisywanie” dziecka w role 
i przełamywanie schematów  
w wychowaniu. 

Mamy i ojcowie poznawali 
narzędzia pomocne w codziennym  
funkcjonowaniu z dziećmi, 
ćwiczyli konkretne umiejętności 
po czym wprowadzali je  
w życie. Na kolejnych zajęciach dzielili 
się swoimi refleksjami. W trakcie zajęć 
rodzice mieli możliwość podzielenia 
się z nami i innymi rodzicami swoimi 
specyficznymi sytuacjami w relacjach  
z dziećmi, w których potrzebują wspar-
cia, znalezienia rozwiązania i wspólnego 
poszukiwania skutecznych sposobów.
Z rozmów z rodzicami wynika, iż warsz-
taty te były dla nich ważnym wydarzeniem, 
mającym wpływ nie tylko na ich relacje  
z dziećmi, ale także na funkcjonowanie 
całej rodziny. 
“Dzięki tym warsztatom poczułam się pewniej 
w roli Mamy. Najważniejszej roli - do której 
nikt nas specjalnie nie przygotowuje ani nie  
szkoli.” napisała jedna z uczestniczek.
“Te warsztaty to okazja do autorefleksji nad 
samym sobą, swoimi priorytetami wychowaw-
czymi, swoim rodzicielstwem. W codziennej 
bieganinie nie ma na to czasu  Jeśli rzeczywiście 
dla kogoś “rodzina jest najważniejsza” to 
warto przestać o tym gadać a zacząć cos dla 
Niej (rodziny) robić nie tylko w sensie mate-
rialnym :-).
Nie wiem również na czym polega magia ta-
kich spotkań - bo przecież książki również 
są niezle napisane (pełne przykładów) - ale 
to tu poczułam MOC w opisanych technikach  
i odważyłam się zastosować je w życiu.” 
A co dalej?
Zarówno rodzice jak i my zdajemy so-
bie sprawę, że jest to początek zmian, 
wyznaczenie toru, po którym zdecy-
dowali się poruszać. Wychowanie to 
pełne wzajemnego szacunku wywieranie 
wpływu na zachowanie dziecka. Do-
brze, gdy jest świadome i nie odbywa 
się w poczuciu lęku przed możliwością 
popełnienia błędu. Najważniejsza jest 
refleksja i chęć spróbowania jeszcze raz, 
tym razem inaczej, bardziej skutecznie. 
Tak to ujęła jedna z uczestniczek:  
“…większa uważność na to, co robimy 

dziecku czy partnerowi -słowem/tonem/ 
sformułowaniem -  to nasz kapitał wyniesiony 
z warsztatów, teraz musimy zrobić wszystko, 
żeby tego gdzieś po drodze nie zgubić :-).”
 Małgorzata Szybińska i Dobromiła Fruga

Warsztaty dofinansowane były
 ze środków NOK

Warsztaty dla rodziców - KOCHAM I WYMAGAM

17 maja 2015 r. 

o godz.16.00 zapraszamy 

na przedstawienie

dla dzieci 

„Bajkotworek”
Teatru Improwizacji AFRONT

Wstęp: 5zł/dziecko. Więcej na www.nok.pl
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Każdy sezon to lepiej lub gorzej upo-
rządkowany zbiór następujących po 
sobie treningów. Możemy go zamknąć 
w wąskich ramach: jeden makrocykl, 
w skład którego wchodzić będzie kilka 
mezocykli, a te z kolei składać się będą 
z szeregu mikrocykli, utworzonych 
przez jednostki treningowe. Ten wą-
ski podział może zostać rozszerzony 
o dodatkowy podział sezonu na okres 
wprowadzający, okres przygotowania 
ogólnego, okres startowy i koniecznie 
przejściowy. Dlaczego koniecznie?
- Otóż dobrze i poprawnie przepraco-
wany okres przejściowy pozwoli Ci na 
rozpoczęcie kolejnego sezonu z dużo 
wyższego poziomu, aniżeli startowałeś 
sezon temu. Te niejako dwa, wydawać 
by się mogło, odrębne podziały, nale-
ży potraktować kompleksowo i należy 
scalić je w jedną bryłę – wyjaśnia tre-
ner Jacek Nowocień - Początkującego 
biegacza nie powinny trapić takie 
zmartwienia jak rodzaje akcentów 
oraz kiedy i jak je biegać. Początkujący 
powinien mieć świadomość istnienia 
tych elementów, ale raczej odradzam 
ich stosowania, ponieważ do biega-
nia biegu ciągłego w drugim zakresie 
intensywności czy też wytrzymałości 
tempowej, należy najpierw odpowied-
nio przygotować aparat ruchu (mię-
śnie, więzadła, ścięgna, torebki stawo-
we, stawy).
Zbyt szybkie zabranie się za te bardziej 
wymagające środki może skończyć 
się tylko w jeden sposób – kontuzją. 
Ten przydługi wstęp odnośnie tego co 
wolno, a co nie wolno, co powinno się 
biegać, a czego nie powinno, ma tylko 
na celu ułatwienie startu i ominięcie 

typowych, a często trapiących począt-
kujących biegaczy przypadłości.

Trening według tętna
Od czasu kiedy pulsometr zagościł 
pod strzechą typowego biegacza jest 
to niemalże klasyczna metoda docho-
dzenia od zera do bohatera, bo można 
tak powiedzieć o maratończyku. Już 
drugi mój sezon opierał się właśnie  
o tę metodę i muszę przyznać, że spra-
wił mi najwięcej frajdy, pozwalając 
jednocześnie uniknąć mi typowych 
przypadłości gnębiących biegaczy  
i to pomimo tego, że moje tygodnio-
we obciążenia wahają się między 80  
a 120 kilometrów. Na czym więc pole-
ga ta metoda? Bieganie według tętna to 
ścisła kontrola zachowania organizmu  
w wyniku oddziaływania na niego 
bodźcem treningowym w postaci bie-
gu w jakimś tam zakresie intensyw-
ności. Ten zakres intensywności jest 
ściśle określony. Możesz sobie po-
zwolić na takie ustawienie pulsometru, 
aby mieścić się w widełkach 70-80% 
Tmax. Jednakże jeśli jesteś komplet-
nym nowicjuszem (aczkolwiek coś już 
tam się ruszającym) to radzę zacząć 
w przedziale 60-70% co odpowiada 

typowemu truchtowi. Pamiętam, gdy 
zaczynałem, pierwszy zakres (OWB1) 
biegałem z zawrotną prędkością 5:00 
min/km. Tętno miałem w górnej gra-
nicy zakresu i chcąc nie chcąc musia-
łem się wlec takim pseudo biegiem. 
Dało to jednak efekty, ponieważ przy 
tych samych ustawieniach pulsometru 
teraz biegam o 1,15 minuty na kilo-
metr szybciej.
Początkowa liczba kilometrów na jaką 
możesz sobie pozwolić w mikrocyklu 
(tydzień) to maksimum 35-45 kilo-
metrów, w minimum 3, a optymalnie  
4 jednostkach treningowych. Więcej 
nie jest Ci ani potrzebne, ani wskazane.

CDN…

Chcesz zacząć biegać? Umówić się 
na wspólne treningi? Masz pytania? 

– zadzwoń do trenera tel. 604668149 
lub napisz: jacek.nowocien@

neostrada.pl

Jacek Nowocień
Trener i opiekun sekcji biegowej GLKS 

Nadarzyn

Nabór do sekcji siatkówki 
chłopców LKS Orzeł Nadarzyn

LKS Orzeł Nadarzyn zaprasza chłopców z klas IV,V i VI szkół podstawowych  
z Gminy Nadarzyn, na zajęcia z piłki siatkowej. Treningi będą odbywać się  

w środy o godz. 17.30-19.00 w hali GOS, przy Gimnazjum im. św. Jana Pawła II 
w Nadarzynie.Termin pierwszych zajęć: 8.03.2015 (środa). 

Ćwiczenia poprowadzi Piotr Beńko- instruktor piłki siatkowej, tel. 510-826-836.
Zapraszam również na stronę www.orzelnadarzyn.pl 

oraz do wspierania naszej sekcji.  
Piotr Beńko – nauczyciel wychowania fizycznego
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GLKS - piłka siatkowa

Gimnazjalistki zagrają 
na Igrzyskach 

  Reprezentacja Gimnazjum im. św. 
Jana Pawła II w Nadarzynie w pił-
ce siatkowej dziewcząt wygrała 24 
marca br. Finał Międzypowiatowy 
Szkolnego Związku Sportowego 
w Międzyborowie i awansowała na 
Mazowieckie Igrzyska Młodzieży 
Szkolnej. W całym cyklu eliminacji 
siatkarki z Nadarzyna nie straciły seta, 
co nie oznacza, że była to łatwa droga.  
  W decydującym o awansie meczu na-
sze dziewczęta pokonały ekipę gospo-
darzy żywiołowo dopingowaną przez 
ponad 200 kibiców. Na szczęście dość 
szybko udało nam się opanować stres 
i wykazać swoją siatkarską wyższość na 
boisku. Jest to trzeci w historii szkoły 
awans siatkarek do finałów wojewódz-
kich. Po za nimi w wielkim finale zagra-
ły raz piłkarki nożne, nie licząc oczywi-
ście tenisistów stołowych, którzy wie-
lokrotnie MIMS wygrywali w kategorii 
dziewcząt i chłopców. Wyniki siatkarek 
w finale MIMS to X miejsce w 2008 
r. i VII miejsce w 2012 roku (organizato-
rem finału było wówczas nasze Gimnazjum). 
Skład zwycięskiej ekipy: Sandra 
Przewłocka, Kinga Baran, Julia Czeladko, 
Katarzyna Podkowińska, Izabella 
Skowrońska, Agata Stan, Klaudia 
Kłapkowska, Zuzanna Pyzik, Zuzanna 
Chmielewska, Aleksandra Cygan, Klaudia 
Smolarów, Asia Miszczukoraz nieobecne  
w Międzyborowie: Hania Drzewiecka  
i Wiktoria Kunicka. Fot. drużyny poniżej.

Powiatowe mistrzostwa szkół gimnazjalnych w piłce ręcznej
W dniach 9 i 10 kwietnia br.  gimnazjalistki i gimnazjaliści brali udział w powiatowych  
mistrzostwach szkół gimnazjalnych w piłce ręcznej. Turniej dziewcząt rozegrano w 
Pruszkowie na “ Zniczu”. Dziewczęta z Nadarzyna zajęły miejsce czwarte. Chłopcy   
wywalczyli  trzecie miejsce . 
W dniu 11 kwietnia 2014 roku chłopcy z nadarzyńskiej podstawówki reprezentowali 
Gminę Nadarzyn w turnieju piłki ręcznej szkół  podstawowych. Turniej zorganizowało 
Stowarzyszenie Gmin Zachodniego Mazowsza “Mazovia”, a odbywał się on w Pod-
kowie Leśnej. W końcowej klasyfikacji uplasowali się na miejscu piątym.

Wiesław Iwaniuk - koordynator sportu

SPORT SZKOLNY

NABÓR - UWAGA RODZICE!

Sekcja siatkówki GLKS Nadarzyn 
zaprasza dziewczęta urodzone w la-
tach 2006-2008 na zajęcia Akademii 
Siatkówki prowadzone przez Mistrzynię 
Europy z 2003 roku Dominikę 
Leśniewicz. Zajęcia odbywać się będą w 
każdą sobotę w godz. 11.00-12.00 (hala 
GOS ul. Żółwińska 41 Nadarzyn) 
Więcej informacji można uzyskać tel. 
512 541 350 oraz mailowo glks.nada-
rzyn.siatkowka@gmail.com. na stro-
nie www.siatkowka.glksnadarzyn.pl  
i Facebooku www.facebook.com/as-
glksnadarzyn. 
Dziewczęta z roczników 2004-2005 
zapraszamy na zajęcia Akademii 
Siatkówki GLKS Nadarzyn w każ-
dy: wtorek w godz. 17.30-19.00  
i w soboty w godz. 9.30 – 11.00 
w hali przy ulicy Żółwińskiej 41  
w Nadarzynie (Gimnazjum).
Dziewczęta z roczników 2002-2003 
zapraszamy na zajęcia Akademii 
Siatkówki GLKS Nadarzyn w każdy: 

piątek w godz. 
18.00 – 19.30 w 
hali przy ulicy 
Żółwińskiej 41 
w Nadarzynie 
(Gimnazjum).     

ZAGRAJ z NAMI!!!

Zawody siatkarek
 

W marcu i kwietniu siatkar-
ki GLKS Nadarzyn wzięły udział 
w kilku dużych turniejach osią-
gając bardzo dobre wyniki: 

17. 03. 2015 r. - turniej ogólnopolski  
kadetek w Międzyborowie – III miejsce 
GLKS Nadarzyn;
22.03.2015 r.- turniej Młodziczek  
Danex CUP w Siemiatyczach – V miej-
sce w GLKS Nadarzyn;
22.03.2015 r. - turniej Kadetek  
w Piasecznie – I m. GLKS Nadarzyn
29.03.2015 r. Turniej Kadetek Danex 
CUP w Siemiatyczach – I miejsce 
GLKS Nadarzyn.

 Dekoracja naszych zwycięskich gimnazjalistek pod-
czas Finału Międzypowiatowego Szkolnego Związku 

Sportowego w Międzyborowie

Dariusz Zwoliński 
Prezes GLKS Nadarzyn 
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GLKS NADARZYN  
sekcja biegowa

29 marca 2015 r. z Placu 
Piłsudskiego ruszył X Półmaraton 
Warszawski – 13 tys 200 zawodni-
ków do mety dobiegło 12 tys 958 
osób. Wygrali Kenijczycy, wśród ko-
biet Amane Beriso a wśród mężczyzn 
Limo Kiprop. Wśród mieszkańców 
Gminy Nadarzyn o Puchar Wójta 
Gminy Nadarzyn najlepszy okazał 
się Jarosław Magielski z Nadarzyna, 
miejsce 1362, czas 1 godz 34 min 
10 sek., a wśród kobiet Daria Sojka 
z Ruśca 7233 miejsce, czas 2 godz 2 
min 6 sek.

Wręczenie Pucharów nastąpi podczas 
VII Pikniku Rodzinnego i VI Biegu 
Rodzinnego w Nadarzynie, Na który już 
zapraszamy - 7 czerwca 2015r. (niedziela).

Najbliższe imprezy: 26 kwietnia Orlen 
Maraton w Warszawie – 42,195 km
2 maja – Bieg Flagi w Warszawie – 
10 km; Bieg Konstytucji 3-go maja 
w Piasecznie (biegi dla dzieci); Bieg 
Konstytucji 3-maja w Warszawie – 5 
km.
                                      Jacek Nowocień
trener i opiekun sekcji biegowej GLKS Nadarzyn 

Mistrzostwa Polski Młodzieżowców
W rozgrywanych w Ostródzie  

26 - 29.03.2015 r. Mistrzostwach Pol-
ski Młodzieżowców zawodnicy i zawod-
niczki GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 
zdobyli 2 brązowe medale. W turnieju 
singlistów brązowy medal wywalczył 
Antoni Witkowski, który w parze  
z kolegą klubowym Michałem Muraw-
skim sięgnął także po brązowy medal 
w deblu. Z pozostałych naszych graczy 
o krok od strefy medalowej w singlu 
i deblu były także: Paulina Krzysiek  
i Monika Żbikowska, które przegrywały 
w ćwierćfinałach. Tytuł Indywidualnej 
Mistrzyni Polski wywalczyła wieloletnia 
reprezentantka GLKS Wanzl Scania Na-
darzyn Sandra Wabik.  

O włos, czyli jedną piłkę... lepsze!

Niesamowity sezon mają tenisistki 
stołowe GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 
występujące w ekstraklasie kobiet. Tra-
piony kontuzjami zespół trenera Mar-
cina Kusińskiego przed ostatnią kolejką 
ligową był właściwie za burtą play off, 
tym bardziej że rywalem był w niej KTS 
Tarnobrzeg . Faktycznie Mistrzynie Pol-
ski wystąpiły w silnym zagranicznym 
składzie i gładko (3-0) odprawiły Na-
darzynianki. Na szczęście sprawy wzięły 
w swoje ręce nasze bezpośrednie rywalki. 
We Wrocławiu PKTS Polkowice uległ 
miejscowym akademiczkom, mimo że 
prowadził już w meczu 0-2. Ostateczny 
wynik 3-2 dla AZS AE Wrocław. Na 
koniec sezonu zasadniczego okazało się 
więc, że aż trzy zespoły zajmują czwarte 
miejsce z takim samy dorobkiem 
zwycięstw, porażek i...setów. Pomiędzy 
zainteresowanymi ekipami: GLKS 

Wanzl Scania Nadarzyn, LUKS Warmia 
Lidzbark Warmiński i PKTS Polkowice 
Wydział Gier PZTS musiał obliczyć sto-
sunek małych punktów. W tym liczeniu 
o ... 0,04 (cztery setne) najlepszy okazał 
się NADARZYN. 
W ten sposób GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn w najgorszym wypadku 
zakończy sezon z brązowym medalem,  
a o finał play-off  zmierzy się  
w dwumeczu z KTS Tarnobrzeg. Drugą 
parę półfinałową tworzą AZS AE 
Wrocław i SKTS Sochaczew.
 Mecz półfinałowy o Mistrzostwo Pol-
ski odbędzie się w Nadarzynie

 13 maja o godz. 16.30 
(hala przy Gimnazjum). 

Sukcesy 
młodych pingpongistów

Na początku kwietnia odbywały 
się drużynowe Mistrzostwa Ma-
zowsza juniorek. Ekipa Nadarzyna  
w składzie Anna Wereszczaka i Pauli-
na Draniak  zdobyła srebrny medal  
i zakwalifikowała się na  drużynowe MP. 

Dzień później startowały 
drużyny młodziczek i młodzików  
w Drużynowych Mistrzostwach Ma-
zowsza. Zespół chłopców wywalczył 
brązowy medal (Mikołaj Kiciński, To-
masz Trzaskowski, Filip Kostecki i Mak-
symilian Nawarski). W drużynowych 
Mistrzostwach Polski awans z tzw. listy 
wywalczyła sobie dużo wcześniej ekipy 
kadetek i juniorów .
 

GLKS - tenis stołowy

GLKS Antoni Witkowski brązowy medalista Indywidualnych MP  Młodziezowców

Dariusz Zwoliński 
Prezes GLKS Nadarzyn 

Międzynarodowe Seminarium 

Aikibudo/Kobudo Katori 

Shinto Ryn 

– zapraszamy 

do hali przy SP Nadarzyn 

(ul. Sitarskich 4) 

w dniach 13 - 14 czerwca 2015 r.

Więcej informacji na stronie: 

www.katoriaikibudo.blogspot.com; 

katori.aikibudo@gmail.com; 

tel. 608 342 369
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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), Kamila Michalska, Monika Kosakowska, Justyna Łęcka. Niepodpisa-
ne zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte w artykułach autoryzo-

wanych, 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 B. Pawłowską, tel. 501 574 794.
3.    Szkoła Szermierki Japońskiej -Tenshin Shoden Katori Shinto-ryu: treningi wtorki i czwartki w godz. 18.30 -20.00. 
Kontakt i zapisy: Rafał Sałapski tel. 608 343 369. 
5. W wakacje: korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna  – 5 x w tygodniu do 

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

W dniach 28.03-29.03 br. 
w Warszawie odbyły się  
XI Mistrzostwa Polski Submission 
Fighting na zasadach ADCC.

Skromna reprezentacja naszych za-
wodników GLKS Nadarzyn zaznaczyła 
swój udział w tej bardzo prestiżowej im-
prezie. Ekipa nadarzyńska w składzie: 
Filip Leonarczyk - junior, Karolina 
Jaworska - początkująca - kobiety oraz 
nasz najbardziej utytułowany zawodnik 
Cezary Juszczyk - senior - 100 kg.

Bardzo wysoki poziom techniczny 

zawodników i zawod-
niczek biorących udział 
w zawodach sprawił, iż 
jeszcze lepiej smakują 
dwa brązowe medale 
zdobyte przez naszych 
reprezentantów.

Super debiut zaliczyła 
Karolina Jaworska, która 
mimo krótkiego stażu 
treningowego stoczyła 
bardzo dobre walki  
z bardziej doświadczonymi 
i cięższymi rywalkami. 
Tym samym, wpisuje się 
w historię naszej sekcji 

MMA/Sporty walki jako pierwsza za-
wodniczka startująca w zawodach.Debiut 
udany, okraszony brązowym medalem  
(fot. powyżej).

Nasz najbardziej transparentny za-
wodnik, Cezary Juszczyk ,,Franek” 
zaliczył wspaniały występ na tej im-
prezie. ,,Franek” stoczył bardzo dobre 
pojedynki z dużo starszymi i bardziej 
doświadczonymi rywalami.

Widać w jego postawie w czasie walk 
doświadczenie, które zbierał przez os-
tatnie lata zarówno na imprezach MMA 

XI Mistrzostwa Polski Submission Fighting

ORLIK 2012 Rusiec
Rezerwacja /min. 10 osób/

tel. 692 767 250

Zbigniew Siwiec - Animator Sportu

Orlik 2012 Kostowiec
Rezerwacja: tel. 514 259 869

Marcin Mlekicki - Animator Sportu

jak i BJJ/Submission. Dopiero w walce  
o wejście do finału kategorii - 100kg 
musiał uznać wyższość zawodnika  
z ,,Bersekers TEAM”, najlepszego klu-
bu w Polsce.Tym razem nasz zawodnik 
zdobył brązowy medal, ale biorąc pod 
uwagę jego zapał i pracę na treningach, 
widoki na przyszłość napawają opty-
mizmem.

Podsumowując nasz występ na 
XI Mistrzostwach Polski ADCC  
w WARSZAWIE, możemy być dumni  
z naszych wojowników i wojowniczek! 
Dwa brązowe medale na MP gdzie 
liczba startujących wyniosła ponad 
600 osób to jest wyczyn.

Piotr Kurkus 
Trener sekcji MMA/Sporty walki  
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fot.  Agnieszka Palmowska


