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VII Piknik Rodzinny  
(teren przy kościele św. Klemensa w Nadarzynie) 

7 czerwca 2015r. 
(niedziela) 

 Program: 
 9.45-11.30 – Historyczna Rodzinna Gra Terenowa „Quest” 
                                  (start parking przy Straży Gminnej) 
  12.00 – 13.00    Msza Św. polowa 

  13.00 – 13.20    Występ dzieci z GODM „Tęcza” 

  13.20 -  13.30    Maciej Akonom –występ wokalny 

  13.35 – 13.40    Zuzanna Reszka  – występ wokalny 

  13.40 – 14.00    Mazowiecki Klub Karate Kyokushin                   

          i Akademia Puncher 

  14.00 – 14.20    występ taneczny Szkoła Tańca Freestyle 

  14.20 – 14.30    rozgrzewka przed biegiem – Szkoła Tańca 

   14.30 – 15.00    VI Nadarzyński Bieg Rodzinny o puchar          

   Wójta Gminy Nadarzyn 

  15.00 - 15.50     Teatrzyk dla dzieci „Cmok” Teatr Scena 

  15.50 – 16.20    Rozdanie pucharów i nagród za VI Bieg 

          Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego 

                       „Daj się lepiej poznać” 

  16.30 – 17.30    Występ Iluzjonisty  

  17.30                  Zakończenie pikniku 

Ponadto:  dmuchańce, quiz biblijny (dorośli, dzieci)      malowanie 
buziek, loteria fantowa,  wystawa prac plastycznych, wata cukrowa, 
lody, gofry, hot-dogi, stoisko Caritas, GKRPA 
   

  Organizatorzy: GODM „Tęcza”, Nadarzyński Ośrodek 
Kultury, GKRPA, Urząd Gminy, Parafia w Nadarzynie. 

 
Informujemy Mieszkańców ulic: Warszawska, Sitarskich, Przejazdowa, 
Turystyczna, że na czas trwania VI Nadarzyńskiego Biegu Rodzinnego  
w dniu 7 czerwca 2015 r. (niedziela) w godz.14.15-15.00 mogą nastąpić 
utrudnienia w dojazdach do posesji. Za wszelkie niedogodności z góry 
przepraszamy. 
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W A Ż N E  S P R A W Y  N A  B I E Ż Ą C O . . .

W maju sądy wydały dwa wyroki isto-
tne zarówno dla funkcjonowania gminy 
i jej wizerunku jak i dla społeczności 
lokalnej. 

Orzeczeniem Wojewódzkiego 
Sądu Administracyjnego w War-
szawie mandaty Piotra Miszczuka 
i Marcina Zaborowskiego (z Klu-
bu Radnych „Zielona Gmina”), 
którzy nie złożyli oświadczeń 
majątkowych w terminie wygaszo-
no prawidłowo. 

Z kolei 21 maja Sąd Okręgowy 
w Warszawie w całości oddalił 
protesty wyborcze złożone po 
ubiegłorocznych wyborach 
samorządowych przez KWW Zielo-
na Gmina - Nasz Dom oraz KWW 
Arkadiusz Koper – Platforma dla Na-
darzyna. Wnioskodawcy domagali się 
unieważnienia wyborów tylko w tych 
okręgach, w których przegrali.

Mnóstwo negatywnych emocji 
wzbudziła sprawa protestów 
złożonych przez dwa komitety 
po ubiegłorocznych wyborach 
samorządowych. 

Zanim Państwowa Komisja 
Wyborcza podała oficjalne wyniki 
głosowania, już ogólnopolskie media 
oznajmiały, że w Nadarzynie wybory 
sfałszowano. Wszyscy pamiętamy – 
zresztą materiał nadal dostępny jest  
w internecie na stronie Telewizji Re-
publika – wystąpienie obecnego rad-
nego powiatowego, który wyliczał rze-
kome przypadki fałszerstwa. 
M.in. członek jednej z  komisji został bez-

podstawnie oskarżony o wydawanie pod-
wójnych kart do głosowania. Był nękany 
telefonami, zastraszany i zaszczuwany. 
Gdy członkowie komisji chcieli wydać  
w tej sprawie oświadczenie i wyjaśnić 
sprawę zostali posądzeni o kolejne 
próby fałszerstwa. Nagonka trwała kilka 
miesięcy, dla wielu osób był to czas trud-
ny do wytrzymania.

Zapadł wyrok – wnioski 
o unieważnienie wyborów 

oddalone!
Wynik wyborów został zaskarżony 

a lokalne media znów przedstawiały 
gminę w negatywnym świetle. Sprawa 
trafiła do Sądu Okręgowego w War-
szawie i zakończyłaby się znacznie 
szybciej – w trybie wyborczym gdy-
by nie „gra na zwłokę” skarżących. 
To oni dwukrotnie nie pojawili się  
w sądzie, przez co postępowanie znacznie 
się wydłużyło.

Ostatecznie w maju Sąd Okręgowy 
w Warszawie oddalił oba protesty 
wyborcze złożone przez KWW 
Zielona Gmina - Nasz Dom oraz 
KWW Arkadiusz Koper – Platforma 
dla Nadarzyna, uznając, że żaden ze 
stawianych zarzutów nie ma pokry-
cia ani w zebranej dokumentacji, ani  
w zeznaniach świadków.

Przypominamy, że podczas 
pierwszej rozprawy sąd zdecydował 
się (na wniosek zainteresowanych) 
oba wnioski połączyć i rozpatrywać 
jednocześnie. 

Wnioskodawcy domagali się 
unieważnienia wyniku wyborów 
na Wójta Gminy Nadarzyn oraz 
do Rady Gminy w tych okręgach,  
w których zostali wybrani radni z KWW  
Ponad Podziałami. Wnioskodawcy nie 
mieli uwag co do przebiegu i wyniku 
wyborów jedynie w tych okręgach, 
w których radnymi zostali kandydaci  
z KWW Zielona Gmina - Nasz Dom.

Po sześciu miesiącach od 
zaskarżenia wyniku wyborów 
samorządowych w Gminie Na-
darzyn, po sześciu rozprawach, 
w trakcie których przesłuchano 
kilkudziesięciu świadków Sąd 
zdecydował w całości oddalić oba 
protesty. Tym samym potwierdził 
prawidłowość i ważność ostatnich 
wyborów samorządowych.

Wyrok nie jest prawomocny,  
a wnioskodawcom przysługuje prawo 
odwołania do sądu wyższej instancji.

Od radnego należy wymagać 
znajomości prawa

   Gmina Nadarzyn stała się pożywką 
lokalnych mediów, gdy okazało się, że 
podczas V sesji Rady Gminy Nadar-
zyn, w dniu 6 marca 2015 roku mandaty 
dwóch radnych zostały wygaszone. 
Rada nie miała wyjścia, musiała podjać 
uchwały o stwierdzeniu wygaśnięcia 
mandatów, gdyż radni KWW Zielona 
Gmina – Nasz Dom Piotr Miszczuk  
i Marcin Zaborowski nie spełnili 
swojego ustawowego obowiązku  
i nie złożyli oświadczeń majątkowych  
w terminie.

Wygaśnięcie mandatu radnego 
następuje z mocy prawa, a uchwała rady 
gminy stanowi jedynie potwierdzenie 
tego stanu. Rada gminy ma obowiązek 
podjęcia takiej uchwały, jeśli tego nie 
zrobi, Wojewoda wzywa radę do jej 
podjęcia w terminie 30 dni. Jeżeli 
pomimo wezwania, rada gminy na-
dal nie podejmie uchwały, wojewoda 
na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy 
o samorządzie gminnym wydaje 
zarządzenie zastępcze, w którym  
stwierdza wygaśnięcie mandatu rad-
nego.

Radni nie złożyli oświadczeń 
– świadome niedopełnienie 

obowiązków
Radni Piotr Miszczuk i Marcin 

Zaborowski z KWW Zielona Gmi-
na – Nasz Dom, nie złożyli w ter-
minie oświadczeń majątkowych,  
a tym samym nie spełnili ustawowego 
obowiązku radnych. Obaj radni w ra-
mach wyjaśnień, odpowiedzialnością 
za niewywiązanie się z własnych 
powinności próbowali obarczyć inne 
osoby, instytucje oraz niesprzyjające 
okoliczności. Zarówno podc-
zas wystąpień na sesji jak i w me-
diach próbowali przekonać opinię 

Wyroki sądu I instancji:
• mandaty radnych wygaszono zgodnie z prawem 

• wybory odbyły się prawidłowo
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publiczną, że to rada gminy łamie 
prawo, a Poczta Polska S.A. nie jest 
odpowiednią instytucją do skutecz-
nego doręczania korespondencji. Po 
wygaszeniu mandatów przez radnych 
gminy, obaj panowie oświadczyli, 
że nie zgadzają się z tą decyzją  
i sprawiedliwości szukali będą w sądzie.
Wojewódzki Sąd Administracyjny  
w Warszawie rozpatrzył sprawę 
wygaszenia mandatów. 
  18 maja zapadł w tej sprawie 
wyrok. Sąd uznał decyzję Rady 
Gminy Nadarzyn za zasadną  
i oddalił w całości skargi złożone przez 
radnych Piotra Miszczuka i Marcina Zab-
orowskiego z Komitetu Wyborczego 
Wyborców Zielona Gmina - Nasz Dom.

Po uprawomocnieniu wyroku 
mieszkańców czekają wybory 

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.

red.

Zapraszamy do obejrzenia materiałów
 filmowych  dotyczących ww. tematów

  na iTVNadarzyn 

uzupełniające.
Wojewódzki Sąd Administracyjny  

w całości podzielił argumentację Rady 
Gminy Nadarzyn dotyczącą wygasze-
nia mandatów z powodu niezłożenia 
oświadczeń majątkowych. Uznał, że 
od funkcjonariusza publicznego - jakim 
jest radny - należy wymagać znajomości 
przepisów prawa, a te jednoznacznie 
wskazują na konieczność złożenia 
oświadczenia majątkowego w termi-
nie ustawowym. Jednocześnie sąd nie 
podzielił argumentacji skarżących, co 
do kwestii niewłaściwego doręczenia 
im wezwania do terminowego złożenia 
oświadczenia majątkowego. 

Radnym przysługuje jeszcze prawo 
złożenia skargi kasacyjnej do Naczelne-
go Sądu Administracyjnego. (Do chwili 
zamknięcia numeru nie mieliśmy informacji, 

czy radni złożyli skargę kasacyjną).
Do chwili uprawomocnienia się 

wyroku sądu, radni pełnią swoje 
obowiązki (mogą pobierać diety). 
Jeżeli prawomocny wyrok sądu pod-
trzyma decyzję Rady Gminy dotyczącą 
wygaszenia mandatów, mieszkańców 
gminy czekały będą wybory 
uzupełniające w okręgach nr 1 i nr 2,  
z których wybrani byli obaj radni. 

Należy podkreślić, że od 25 lat wolnej 
Polski - w Gminie Nadarzyn jeszcze do 
takiej sytuacji nie doszło.

Drodzy 
Czytelnicy!

Przypominamy, że pod niektó-
rymi artykułami w WN pojawiają 

się kody QR.  Dzięki temu, 
przy pomocy bezpłatnej aplikacji 

na smartfon 
lub tablet, w prosty i szybki 
sposób zostaną Państwo 

przekierowani do materiałów 
filmowych ITV Nadarzyn.

Zapraszamy także 
do odwiedzania strony 

Gminy Nadarzyn: 
 www.nadarzyn.pl

facebook:  Gmina Nadarzyn 
forum mieszkańców: 
www.forum.nadarzyn.pl, 
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Inwestycje gminne 
  INWESTYCJE

 – REALIZOWANE
Drogi: 

- przebudowa ulicy Konwaliowej  
w Strzeniówce (na ukończeniu są ro-
boty związane z budową nawierzchni, 
termin realizacji zgodnie z umową do 
dnia 30 lipca br.),
- przebudowa ulicy Sowiej w Wolicy 
została zakończona przed terminem, 
obecnie trwają przygotowania do  
odbioru.

Budowa kompleksu 
oświatowego w Ruścu  

- trwają prace ciesielsko - zbrojarskie 
stropów budynku gimnazjum.

Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej w Kostowcu
 - trwają prace odbiorowe.

Chodnik w Strzeniówce
- wykonanie chodnika przy ul. Ko-
morowskiej w Strzeniówce w ramach 
Funduszu Sołeckiego. Została pod-
pisana stosowna umowa, a prace mają 
rozpocząć się na początku czerwca. 

Remonty dróg:
- dostawa tłucznia kamiennego 3000 
t i tłucznia betonowego 2500 t (trwają 
prace związane z dostawą tłucznia  
kamiennego, dostawa tłucznia be-
tonowego została zakończona, 
pozostała do rozdysponowania rezerwa)
- profilowanie dróg gminnych (trwają 
prace związane z profilowaniem dróg 
gminnych),
- wykonanie remontów cząstkowych  
nawierzchni bitumicznych dróg gminnych.
 

Kanalizacja, wodociągi 
- naprawa kanalizacji sanitarnej  
w Ruścu. Zakończono I etap naprawy, 
uzyskano pozwolenie na użytkowanie. 

Dostawy:
- dostawa wiat przystankowych dla Ka-
jetan - w ramach Funduszu Sołeckiego 
(umowa została podpisana, termin re-
alizacji 30 czerwca 2015 r.),
- wykonanie monitoringu ronda  
w Młochowie (termin realizacji do dnia 
15 lipca 2015 r.),

- dostawa szafek strażackich dla OSP  
w Młochowie ,
- dostawa traktorka ogrodniczego  
z osprzętem do obsługi terenów zieleni 
dla szkoły podstawowej w miejscowości 
Rusiec,
- dostawa samochodu służbowego dla 
urzędu gminy.

Przetargi ogłoszone:
- budowa odcinka sieci kanalizacyjnej ul. 
bocznej od ul. Mszczonowskiej (termin 
składania ofert do dnia 3.06.2015 r.),
- opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej dla dróg rowe-
rowych i pieszo-rowerowych w pasie 
drogowym dróg publicznych gminnych  
i powiatowych na terenie Gminy Na-
darzyn Realizacja zadania inwesty-
cyjnego pn. „Sieć dróg rowerowych  
w Gminie Nadarzyn” w ramach Zin-
tegrowanych Inwestycji Terytorial-
nych dla Warszawskiego Obszaru  
Funkcjonalnego 2014-2020+ (na eta-
pie sprawdzania ofert).

Przetargi do ogłoszenia:
- wykonanie projektu oraz budowa 
sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic 
Nad Utratą i Brzozową w Walendowie 
- budowa oświetlenia ulicznego przy 
ul. Słonecznej i przy ul. Szyszkowej  
w Nadarzynie oraz w Parolach (droga 
do Jastrzębca).

Dokumentacja projektowa 
w trakcie realizacji (w ramach 

Funduszu Sołeckiego):
- dokumentacja dotycząca budowy 
chodnika na ul. Osiedlowej i ul. Górnej  
w Ruścu - w ramach Funduszu 
Sołeckiego (na etapie podpisania 
umowy).
- dokumentacja dotycząca budowy 
dróg:
- nakładki bitumicznej ul. Sosenki  
w Urzucie; w Krakowianach (droga na 
Nowiny),w Woli Krakowiańskiej (droga 
na Pławy),
- przebudowa dróg: ul. Poziomkowej 

ul. Konwaliowa w Strzeniówce

ul. Sowia w Wolicy
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Z sesji Rady Gminy Nadarzyn

i Pieczarkowej w Starej Wsi zostanie 
zaprojektowana w ramach projektu 
ścieżek rowerowych,
- opracowanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej budowy oświetlenia ulicz-
nego: Urzut: ul. Echa Leśne, ul. Baletowa 
Szamoty ul. Sportowa, droga gminna dz. nr 
ew. 11/11, 11/21, Kajetany ul. Klonowa, 
Młochów ul. Dworkowa,  ul. Myśliwska, 
ul. Wiejska, ul. Naturalna, ul. Willowa, 
droga gminna dz. nr ew. 12/12, Rozalin  
ul. Kawalerska, ul. Młochowska,  
ul. Winogronowa, ul. Kolorowa, 
Wolica ul. Pastelowa, ul. Ogrodnicza,  
ul. Rzeczna i Wodna, ul. Przerąbkowska,  
ul. Sękocińska, ul. Gruntowa, Rusiec  
ul. Środkowa.
- wykonanie dokumentacji projek-
towej sieci wodociągowej i kanali-
zacyjnej: 
- sieć wodociągowa z przyłączami  
ul. Czarny Las (od ul. Rolnej) w Kajeta-
nach dł. ok 400 mb,
- sieć wodociągowa z przyłączami  
ul. Chabrowa w Kajetanach dł. ok 500 mb,

- sieć wodociągowa z przyłączami  
ul. Komorowska w Nadarzynie dł. ok 
200 mb,
- sieć kanalizacyjna z przyłączami  
ul. Komorowska w Nadarzynie dł. ok 
200 mb,
- sieć kanalizacyjna z przyłączami  
ul. Babiego Lata w Nadarzynie dł. ok 
410 mb,
- sieć kanalizacyjna z przyłączami  
ul. Tulipanowa, ul. Graniczna,  
ul. Karmelowa w Nadarzynie dł. ok 
600 mb.

Pozostała dokumentacja 
projektowa w trakcie realizacji:
- opracowanie dokumentacji projek-
towo - kosztorysowej budowy budynku 
świetlicy w Parolach (został złożony 
wniosek do Starostwa celem uzyskania 
pozwolenia na budowę),
- opracowanie dokumentacji projek-
towo - kosztorysowej budowy ka-
nalizacji sanitarnej w Wolicy: długość 
ok. 10,1 km, dokumentacja tech-
niczna została przekazana do Referatu  

Inwestycji, termin złożenia wniosku  
o pozwolenie na budowę do dnia 30 
czerwca br.,
- opracowanie dokumentacji projek-
towo-kosztorysowej kanalizacji sani-
tarnej dla Ruśca II etap (termin reali-
zacji do dnia 17.08.2015 r.), 
- opracowanie dokumentacji pro-
jektowo - kosztorysowej kanalizacji 
ciśnieniowo - grawitacyjnej dla Nadarzy-
na ul. Szyszkowa, ul. Żółwińska (termin 
realizacji do dnia 30.06.2015 r.),
- opracowanie dokumentacji pro-
jektowo - kosztorysowej budowy 
oświetlenia ulicznego na terenie Gminy 
Nadarzyn (Nadarzyn - ul. Słoneczna, 
 ul. Modrzewiowa; Rusiec ul. Promieni-
sta; Stara Wieś ul. Tarniny; Krakowiany 
droga gminna nr 310340 W (nr dz. 
nr ew. 70 ) - termin realizacji do dnia 
30.06.2015 r.

Referat Inwestycji

VII Sesja Rady Gminy Nadarzyn odbyła 
się w środę 29 kwietnia 2015 r. Po pow-
itaniu wszystkich zebranych stwierdzo-
no quorum – jeden radny był nieobecny. 
Radni przyjęli jednogłośnie zarówno 
proponowany porządek obrad jak  
i protokół z poprzedniej VI Sesji Rady 
Gminy Nadarzyn, która odbyła się  
1 kwietnia. Także jednogłośnie wszy-
scy radni przyjęli sprawozdanie Wójta 
Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba  
z działalności za okres między  
sesjami. Sprawozdanie Wójta Gminy 
z realizacji programu współpracy 
Gminy z organizacjami pozarządowymi 
oraz podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego  
w 2014 r. również przyjęto bez uwag.

Gminny Zespół Oświatowy 
przejmie obsługę księgową, 

finansową i nadzorczą
W kolejnym punkcie sesji inspektor ds. 
oświaty Maria Jaworska przedstawiła 
uchwałę w sprawie: utworzenia i nadania 
Statutu Gminnego Zespołu Oświatowego 
w Nadarzynie. Wyjaśniła, że z Ustawy o 
Systemie Oświaty wynika między innymi, 
że do zadań organu prowadzącego należy 
obsługa finansowa, administracyjna i or-
ganizacyjna placówek oświatowych. 

  Utworzenie Zespołu Obsługi Fi-
nansowej i Administracyjnej jest jedną  
z form realizacji tego obowiązku. Zespół 
nie będzie ograniczał samodzielności 
dyrektorów placówek oświatowych, 
którzy nadal będą dysponowali planami 
finansów. Zespół przejmie obsługę 
księgową, finansową i nadzorczą 
wykonywaną dotąd przez stanowiska 
w referacie realizacji budżetu i przez 
samodzielne stanowisko do spraw 
oświatowych. 
Powołanie zespołu oznacza faktyczne 
zwiększenie etatów o jeden (do spraw 
organizacyjnych oświaty), pozostałe 2,6 
etatu to obsługa referatu księgowości. 
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

Spełnić potrzeby młodych - 
Młodzieżowa Rada Gminy

Katarzyna Dombska - kierownik 
referatu ds. Funduszy Zewnętrznych 
przedstawiła uchwałę w sprawie 
powołania Młodzieżowej Rady Gminy 
Nadarzyn oraz nadania jej statutu. 
Celem Młodzieżowej Rady jest z jed-
nej strony aktywizacja niepełnoletnich 
mieszkańców gminy, zainteresowanie ich 
samorządnością i zachęcenie do aktyw-
nego uczestnictwa w życiu społecznym. 
Z drugiej strony poznanie opinii młodych 

ludzi a także ich potrzeb i problemów. 
Dopełnieniem całościowego obrazu 
gminy ma być Rada Seniorów, której 
temat podjęty zostanie podczas kolejnej 
sesji gminy. Tym sposobem władze chcą 
zachęcić reprezentantów wszystkich 
grup wiekowych do współuczestnictwa  
w zarządzaniu gminą.

Rada Młodzieżowa będzie działała na 
normalnych zasadach.  

Jej reprezentanci wyłonieni zostaną  
w równych, bezpośrednich, powszech-
nych i tajnych wyborach. 

Prawo wyborcze czynne  
i bierne będą mieli wszyscy ucznio-
wie klas V i VI szkół podstawowych  
i gimnazjaliści z klas I-III. Będzie 
sześć okręgów wyborczych, czyli tyle 
ile jest szkół. Wybranych zostanie 15 rad-
nych, którzy dwa razy w roku spotkają się  
z Wójtem Gminy Nadarzyn podczas 
specjalnie dla nich zorganizowanej de-
baty. Spotkania te mają być okazją do 
przedstawienia potrzeb i problemów  
z jakimi borykają się młodzi mieszkańcy 
naszej gminy.

Uchwała została przyjęta jednogłośnie 
wraz ze zgłoszonymi autopoprawkami.

Dyskusję radnych wzbudził projekt 
uchwały dotyczący przydzielenia dotacji 
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wysokości 300 tys. zł na odnowienie 
ołtarza w kościele parafialnym pod we-
zwaniem św. Klemensa w Nadarzynie. 
- Uważam, że wszelkie wydatki publiczne 
powinny mieć nie tylko daleko idący sens i dla 
mnie w tym wypadku ten wydatek sens ma, 
ale powinny być w pełni racjonalne i w pełni 
transparentne. Czy znamy szczegółowy projekt 
rewitalizacji ołtarza, na podstawie którego te 
300 tys. zł będą wydawane. Druga rzecz. Jeśli 
znamy projekt i etapy prac, to w jaki sposób my 
będziemy później te prace odbierać. Czyli jaka 
jest kontrola gminy nad przebiegiem realizacji 
tego projektu? – zainteresował się radny 
Zaborowski. – Uważam, że skoro wydajemy 
pieniądze, to mamy obowiązek każdą złotówkę 
skontrolować.
Wójt Janusz Grzyb wyjaśnił, że obiekt 
wpisany jest do rejestru zabytków  
i w związku z tym pełną kontrolę nad 
wszystkimi pracami sprawuje Warszaw-
ski Konserwator Zabytków. Zakres prac 
renowacyjnych i rewitalizacyjnych został 
z konserwatorem uzgodniony. Probo-
szcz musi się rozliczyć z gminą z otrzy-
manej dotacji, ale pod względem finan-
sowym. Wójt przyznał, że rewitalizacja 
ołtarza to duże i drogie przedsięwzięcie. 
Podkreślał jednak podczas sesji, że jego 
odnowienie jest naszym obowiązkiem. 
Przypomniał, że ołtarz ten stanowi nasze 
dziedzictwo historyczne i kulturowe,  
a dbanie o jego stan to nasza powinność. 
Zwłaszcza, że na terenie gminy nie ma 
zbyt wielu zabytków.

- Proszę o regularne przedstawianie na komisji 
budżetowej rachunków z realizacji tego budżetu 
abyśmy nie mieli wątpliwości, że te środki są ab-
solutnie prawidłowo wydawane – mówił radny 

Zaborowski. – Tu chodzi tylko o nadzór finan-
sowy.
  Jak wyjasnił Wójt Gminy - Takie 
dotacje przekazywaliśmy już wcześniej i 
każdorazowo były szczegółowo rozliczane przez  
organy kontrolne. Również tę dotację,  
a w szczególności sposób wydawania środków 
kontroluje Regionalna Izba Obrachunkowa 
i Najwyższa Izba Kontroli. Za każdym 
razem gdy NIK przyjeżdża na kontrolę 
kompleksową sprawdza również celowość dotacji  
i sposób jej rozliczenia.

Radny Pietrzak dodał, że obecnie 
ołtarz jest rozstawiony, ale zostanie 
poskładany. Złocone elementy zostaną 
ponownie odmalowane i dopiero wtedy 
ołtarz wróci na swoje miejsce.

Skarbnik gminy wyjaśniła, że w ciągu 
roku trudno będzie przedstawiać rad-
nym cząstkowe rozliczenia. Dotacje 
przyznaje się na określony termin,  
a parafia na rozliczenie ma czas do 
końca roku. Zatem radnym takie ro-
zliczenie można będzie przedstawić po 
przedstawieniu rozliczenia przez parafię. 
Po złożonych wyjaśnieniach radni 
jednogłośnie zaakceptowali projekt 
uchwały w sprawie udzielenia dotacji 
na prace konserwatorskie, restaurator-
skie lub roboty budowlane przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków.

 Tradycyjnie podjęcie uchwały  
w sprawie zmian uchwały budżetowej 
wywołało zainteresowanie Klubu Rad-
nych „Zielona Gmina”. Radny Miszczuk 
przypomniał, że podczas poprzedniej 
sesji zastanawiał się nad tym zagadnieniem 
i częstością zmian w budżecie. Pytał 
również, o pojawienie się w budżecie 

kwoty 300 tys. zł (dokładnie 320.671,18 
gr) z tytułu podatku od nieruchomości 
od osób prawnych.
- Jeśli pan radny sobie przypomina, 
przy projekcie budżetu rozmawialiśmy 
o tym, że podatek od nieruchomości 
planujemy wysokości takiej samej jak  
w ubiegłym roku. Przewidujemy wyższy 
wpływ i w miarę potrzeb będziemy  
tę nadwyżkę wykorzystywać – wyjaśniała 
Skarbnik gminy. – Rozmawialiśmy  
o tym w grudniu. Więc nie jest to nic nowego.

Wójt wyjaśnił, że zmiany w budżecie 
wynikają między innymi z analizy sto-
pnia wykonania budżetu w stosunku do 
planu.
- Budżet to praca na żywym organizmie fi-
nansowym, który warunkuje wiele czynników 
- wyjaśnił Janusz Grzyb. – Wiele rzeczy 
możemy prognozować, jednak dopiero po ich 
wykonaniu widzimy jaki jest aktualny stan  
i na co możemy sobie pozwolić, a na co nie.
Po wyjaśnieniu wszystkich niejasności 
uchwałę przyjęto większością głosów. 
Dwóch radnych wstrzymało się, nikt nie 
był przeciwko.

Na zakończenie sesji Przewodnicząca 
przypomniała radnym o obowiązku 
złożenia oświadczeń majątkowych  
i upływającym terminie.                   

                                                                       red.

Materiały z sesji iTVNadarzyn:

Rada Młodzieżowa i Rada Seniorów w Gminie Nadarzyn 
W naszej gminie powstały dwie 

nowe rady: Młodzieżowa Rada 
Gminy Nadarzyn i Rada Seniorów 
Gminy Nadarzyn.

Wójt Janusz Grzyb przychylając 
się do głosów mieszkańców uważa 
bowiem, że dopiero włączenie w życie 
publiczne reprezentacji zarówno dzieci  
i młodzieży, jak i osób star-
szych da pełny obraz nasze-
go społeczeństwa. Obie rady 
będą organami konsultacyjnymi,  
wnioskodawczymi i doradczymi dla  
organów Gminy Nadarzyn.

Dlaczego powstała Młodzieżowa 
Rada Gminy? Przede wszystkim  
dlatego, że młodzież z nadarzyńskiego 
Gimnazjum aktywnie działała na rzecz 
utworzenia rady. 

Z ideą młodzieżowej rady zetknęli 
się po raz pierwszy w styczniu 2014 
roku, kiedy do gimnazjum w Na-
darzynie przyjechała delegacja rad-
nych młodzieżowej rady z powiatu 
grodziskiego wraz z opiekunami.  
6 i 7 czerwca 2014 r., 15 gimnazjalistów 
brało czynny udział w pracach Kon-
wentu Młodzieży w Grodzisku Ma-

zowieckim, w panelach i warsztatach. 
Również w obradach z udziałem 
honorowego gościa Konwentu  
śp. prof. Władysława Bartoszewsk-
iego. Później odbywały się spotkania  
z opiekunami samorządów szkolnych, 
aby przygotować powstanie rady. 

Młodzieżowa Rada powstała, aby 
upowszechnić ideę samorządową 
wśród dzieci i młodzieży z terenu 
naszej gminy. Pozwoli ona na aktywne 
uczestnictwo dzieci i młodzieży w życiu 
publicznym, reprezentowanie interesów 
dzieci i młodzieży wobec organów 
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Młodzieżowa 
Rada Gminy 

okiem 
gimnazjalistów

Młodzieżowa Rada Gminy to sposób 
na systematyczne działanie obywa-
telskie młodzieży w swojej gminie. 
Działanie, które kształtuje kompetencje 
obywatelskie młodych ludzi, uczy ich 
jak podejmuje się ważne decyzje dla 
mieszkańców na poziomie lokalnym  
i pozwala współdecydować o sprawach 
ważnych dla młodzieży.

13 maja młodzież z  Gimnazjum 
im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie 
odwiedziła wszystkie Szkoły Podsta-
wowe naszej gminy. Celem spotka-
nia było zapoznanie uczniów z ideą  
utworzenia i działania Młodzieżowej 
Rady na terenie Gminy Nadarzyn. 
Dzięki takiej działalności interesy 
młodzieży są lepiej reprezentowane,  
a potrzeby lepiej zaspokajane. 

Uczniowie dowiedzieli się również, 
że Młodzieżowa Rada Gminy jest 
organem doradczym i reprezentacją 
młodzieży w strukturach lokalnych.  
W skład Rady wchodzą uczniowie szkół 
podstawowych oraz gimnazjum z terenu 
gminy Nadarzyn. Liczba radnych z danej 
szkoły zależy od jej wielkości.

22 maja odbyły się pierwsze w historii 
naszej gminy wybory do Młodzieżowej 
Rady Gminy. W Gimnazjum mieliśmy 
siedmiu kandydatów, z których podczas 
wyborów do prac w Młodzieżowej Radzie 

Gminy zostało wybranych pięciu rad-
nych (tyle mandatów przysługiwało 
Gimnazjum) Mateusz Lewandowski, 
Łukasz Przewłocki, Gabriela Zakrze-
wska, Bartosz Kotowski, Sabina 
Boniecka 

- Ci młodzi ludzie z mnóstwem 
ciekawych pomysłów będą reprezen-
towali społeczeństwo rówieśnicze  
w strukturze lokalnej.

Dnia 22 maja 2015 roku odbyło się 
głosowanie w sześciu okręgach wyborczych:
1. Szkoła Podstawowa Nadarzyn
2. Gimnazjum w Nadarzynie
3. Szkoła Podstawowa Rusiec
4. Szkoła Podstawowa w Kostowcu
5. Szkoła Podstawowa w Młochowie
6.Szkoła Podstawowa w Woli 
Krakowiańskiej.
Zgodnie z § 16 Ordynacji Wyborczej 
Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn 
stwierdza się: liczba osób uprawnionych 
do głosowania – 658,liczba wydanych kart 
do głosowania – 512, liczba niewykorzys-
tanych kart do głosowania – 146, liczba 
ważnie oddanych głosów – 501, lic-
zba głosów nieważnych – 11, Osoby 
wybrane na radnych:
1. Szkoła Podstawowa Nadarzyn:
Zuzanna Oprawka, Sonia Gagua,
Łukasz Kruszewski
2.Gimnazjum w Nadarzynie:
Mateusz Lewandowski, Łukasz 
Przewłocki, Gabriela Zakrzewska
Bartosz Kotowski, Sabina Boniecka
3. Szkoła Podstawowa Rusiec:
Maksymilian Walczyński, 
Marta Wiśniewska
4. Szkoła Podstawowa w Kostowcu:
Kamil Bojanowski, Julia Śmigielska.
5. Szkoła Podstawowa w Młochowie:
Dominika Paciorek, Mateusz Jagodziński
6. Szkoła Podstawowa w Woli 
Krakowiańskiej: Natalia Korczyńska
Gminna Młodzieżowa Komisja 
Wyborcza: Kinga Gajda, Szymon 
Zakrzewski, Sven Fruga, Łukasz Kalisie-
wicz, Oliwia Walica, Jagoda Kasprzyk .

PROTOKÓŁ 
Z GŁOSOWANIA 

DO MŁODZIEŻOWEJ
RADY GMINY NADARZYN

Młodzi wyborcy podczas głosowania

Fot. arch. szkoły

Agnieszka Haba - Czajńska

samorządu gminnego oraz działanie 
na rzecz integracji i współpracy 
środowisk młodzieżowych. 

22 maja br. we wszystkich 
szkołach podstawowych oraz 
w gimnazjum na terenie naszej 
gminy odbyły się po raz pierwszy 
wybory do Młodzieżowej Rady 
Gminy. Wybrano 15 radnych.  
O kampanii przedwyborczej  
w szkołach i wyborach piszemy  
w artykule poniżej. 

Powstanie Rady Seniorów Gminy Na-
darzyn jest konsekwencją współpracy 
nawiązanej z Fundacją Lex Nostra w 

kwietniu 2014 roku i zrealizowanego 
przez Gminę w partnerstwie z Fundacją 
projektu „Moja wizja Nadarzyna, par-
tycypacja społeczna 60+”, w ramach 
którego m.in. zostały przeprowadzone 
półroczne warsztaty społeczne. 

Rada Seniorów ma na celu sprzyjanie 
solidarności międzypokoleniowej oraz 
tworzenia warunków do pobudzania 
aktywności obywatelskiej osób star-
szych w naszej społeczności lokalnej. 

Dodatkowymi celami działania 
Rady będzie:
- integracja i wspieranie środowiska 

osób starszych oraz reprezentowanie 
zbiorowych interesów tych osób na 
zewnątrz,
- wspieranie aktywności osób starszych,
- profilaktyka i promocja zdrowia osób 
starszych,
- zapobieganie i przełamywanie mar-
ginalizacji osób starszych, 
- pomoc w zapewnieniu osobom star-
szym dostępu do edukacji i kultury.

Katarzyna Dombska - Kierownik Referatu 
ds. funduszy zewnętrznych
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Wyniki wyborów na Prezydenta RP 2015
Państwowa Komisja Wyborcza w dniu 

25 maja br. podała ostateczne wyniki 
drugiej tury wyborów prezydenckich. 
W niedzielę, 24 maja - do urn poszło 
55.34 % uprawnionych do głosowania 
rodaków. W pierwszej turze wyborów, 
która odbyła się 10 maja br. wzięło 
udział 48,96%.

Zgodnie z sondażami zwycięzcą 
wyborów i przyszłym prezydentem 
RP został Andrzej Sebastian Duda. 
Zagłosowało na niego 51.55% 
wyborców. Na obecnego prezydenta 

RP Bronisława Marię Komorowskiego 
swój głos oddało 48.45% Polaków.

W województwie mazowieckim 
zwyciężył Andrzej Duda, głosowało na 
niego 53.57%  wyborców. Na Bronisława 
Komorowskiego 46.43%. Frekwencja 
była nieco wyższa niż średnia krajowa 
i wyniosła 61.58%. W powiecie prusz-
kowskim do urn poszło jeszcze więcej 
wyborców, bo 66,96%. Mieszkańcy 
naszego powiatu częściej głosowali na 
obecnego prezydenta. Na Bronisława 
Komorowskiego głosowało 52.83% 

wyborców a  na Andrzeja Dudę 47.17%. 
Gdyby prezydenta RP wybierali 

mieszkańcy naszej gminy zostałby 
nim przewagą 54.52% Bronisław Ko-
morowski. Andrzej Duda zyskał zau-
fanie 45.48% mieszkańców gminy Na-
darzyn. Frekwencja była nieco niższa  
i wyniosła 65.76%.
Szczegółowe wyniki wyborów dostępne są na 
stronie PKW: 
http://prezydent2015.pkw.gov.pl/325_
Ponowne_glosowanie

red.

Od początku marca 2015 r., w związ-
ku z końcem kadencji odbyły się wybory so-
łeckie w 11 z 15 sołectw - w Urzucie, Wolicy, 
Nadarzynie I, Nadarzynie II, Kajetanach, 
Ruścu, Strzeniówce, Młochowie, Woli 
Krakowiańskiej, Krakowianach i Starej Wsi. 
W Szamotach i Walendowie kadencja kończy 
się dopiero w 2017 r. Natomiast w Parolach  
i Rozalinie wybrane zostały tylko Rady 
Sołeckie (kadencje Sołtysów kończą się 
odpowiednio w 2016 r. oraz 2017 r.).  
W marcowym numerze WN podaliśmy wyni-
ki z czterech pierwszych sołectw. Poniżej pre-
zentujemy wyniki wyborów w kolejnych.
Sołectwo Młochów 
– liczba uprawnionych do 
głosowania: 692; obecnych było 119 
osób, w głosowaniu wzięło udział 117. 
Oddano 114 głosów ważnych. Głosów 
nieważnych oddano 3. Sołtysem 
Młochowa na kolejną kadencję wybrano 
Sławomira Kucharskiego, na którego 
oddano 99 głosow. Na drugą kandydatkę 
Ewę Świerczynę oddano głosów 15.
Do Rady Sołeckiej wybrani zostali: Tade-
usz Batory, Robert Godula, Mieczysław 
Kucharski, Włodzimierz Kowalski, Ed-
ward Wasilewski, Wiesław Iwaniuk. 
Sołectwo Strzeniówka 
– liczba uprawnionych do głosowania: 
675 osób. Obecnych 133. Wzięły 
udział 133 osoby. Głosów ważnych 
130. Głosów Nieważnych 3. Sołtysem 
został wybrany  Andrzej Pietrzak, który 
otrzymał 98 głosów. Na Julitę Korgol 
oddano 32 głosy. Do Rady Sołeckiej 
zostali wybrani: Andrzej Gawroński, 
Jarosław Rogoś, Kamil Tybora, 
Stanisław Małek, Paweł Hołownia 
Sołectwo Wola Krakowiańska

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich cd.

- liczba uprawnionych do głosowania: 
195; obecnych 50. Wzięło udział 49 osób. 
Głosów ważnych 49. Sołtysem wybrano 
Mirosława Piętkę. 
Otrzymał on 44 głosy za,  
5 przeciw. Podczas zebrania sołeckiego w Woli 
Krakowiańskiej szczególne podziękowania 
za ponad 56 lat sprawowania funkcji Sołtysa 
otrzymał Eugeniusz Głuszak, poprzedni sołtys 
(fot. powyżej).
Skład Rady Sołeckiej: Grzegorz Olc-
zak, Piotr Olczak, Piotr Perzyna, Marcin 
Marczak, Krzysztof  Marczak.
Sołectwo Krakowiany – liczba uprawnio-
nych do głosowania: 187; obecnych 87; wzięło 
udział 87 osób. Głosów ważnych 87.
Na sołtysa wybrano Macieja Wójtowicza, 
który otrzymała 46 głosów. Na Jerzego 
Czarneckiego 24; na Karolinę Zielińską 17. 
Skład Rady Sołeckiej: Katarzyna Majchrzak, 
Janina Kolarczyk, Krzysztof Ziętek, Andrzej 
Borkowski, Ilona Kacprzak.
Sołectwo Stara Wieś - liczba upraw-
nionych do głosowania: 908; obecnych 

199. Wzięły udział 192 osoby. Głosów 
ważnych 192. Zgłoszono dwóch kandy-
datów. Sołtysem Starej wsi wybrano 
Michała Ziółkowskiego - 117 głosów, 
na Renatę Bajerską oddano 75 głosów.
Rada Sołecka: Wiesława Mlekicka, 
Marta Bobeszko - Kacperska, Paweł 
Wadowiec, Bartłomiej Piłat, Sławomir 
Wanat.
Sołectwo Parole. Rada Sołecka: Bernaś 
Edyta, Frączak Grzegorz, Młoźniak 
Mirosław, Piotrowski Tadeusz, Dobiegała 
Józef. 
Sołectwo Rozalin. Rada Sołecka: Mar-
cin Rybicki, Adam Świercz Krzysztof  
Olczak, Mieczysław Pączek, Mariusz 
Wojtyniak, Katarzyna Przylecka, Dorota 
Świercz. 
Dane kontaktowe do wszystkich 15 sołtysów 
Gminy Nadarzyn znajdują się na stronie: 
http://bip.nadarzyn.pl/25,solectwa.html
Relacje z zebrań na stronie internetowej telewizji 
samorządowej ITVNadarzyn.

Edyta Gawrońska - Sekretarz Gminy Nadarzyn  
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Koncert z okazji 
25 lecia samorządności

- 27 maja 1990 roku po raz pierwszy w po-
wojennej Polsce, obywatele mogli zdecydować, 
kto będzie ich reprezentantem w gminie. 
Wydarzenia te stały się przełomem, czasem 
otwierającym transformację, formowanie się 
społeczeństwa obywatelskiego oraz ustroju 
demokratycznego. Odrodził się samorząd 
lokalny – najniższego szczebla. Gminy na 
nowo stały się ośrodkami, gdzie mieszkańcy 
samodzielnie zaczęli decydować o sprawach 
swoich małych Ojczyzn. Tworząc wspólno-
ty gminne i mając bezpośredni wpływ na 
lokalny rozwój i zmiany wokół nas do-
staliśmy szansę stworzenia nowej, lepszej 
Ojczyzny…

   Z okazji 25 lecia samorzadności - 
22 maja br. miał miejsce uroczysty 
koncert zorganizowany przez Urząd 
Gminy Nadarzyn we współpra-
cy z Gminnym Ośrodkiem Sportu  
i Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury. 
Patronem honorowym tego wyda-
rzenia byli: Bronisław Komorowski 
Prezydent RP oraz Adam 
Struzik Marszałek Województwa 
Mazowieckiego. 

   W wypełnionej niemal po brze-
gi sali widowiskowej Matecznika 
Mazowsze w Ortrębusach wśród 
przybyłych gości byli m.in. Premier 
Janusz Piechociński, Posłanka na 
Sejm Małgorzata Woźniak, Bożena 

Żelazowska - Zastępca Dyrektora  
urzędu ds. kombatantów i osób repre-
sjonowanych,  Mirosław Błaszczyk 
Prezes Zarządu Telewizji Polsat, 
Starostowie: Makowiecki - Zbigniew 
Deptuła, Ostrołęcki - Stanisław 
Kubeł oraz Pruszkowski Zdzisłw 
Sipiera; Prezydenci, Burmistrzowie, 
Wójtowie, Przewodniczący Rad 
Miejskich i Gminnych oraz przed-
stawiciele samorządów gmin i miast 
sąsiadujących z Gminą Nadarzyn 
oraz zaprzyjaźnionych; przedstawi-
ciele duchowieństwa, przedstawiciele 
współpracujących z Gminą Nadarzyn 
instytucji i firm, radni i sołtysi Gminy 
Nadarzyn, dyrektorzy placówek, oraz 
mieszkańcy gminy. Uroczystość roz-
poczęła się od krótkiego wprowa-
dzenia nawiązującego do zmian jakie 
zapoczątkowane zostały przez wybory 
samorządowe 27 maja 1990 r. oraz pre-
zentacji nadarzyńskiego samorządu. 
  Następnie Premier Janusz 
Piechociński w swoim bardzo cie-
płym i osobistym wystąpieniu pod-
kreślił ogromne znaczenie dla całej 

naszej Ojczyzny wspólnoty jaką są 
samorządy lokalne i zaangażowani 
społecznie ludzie je tworzący.

Kolejnym punktem uroczystości 
było wręczenie prestiżowych nagród 
i wyróżnień. Wicepremier Rządu RP 

Pan Janusz Piechociński wręczył medal 
„Zasłużony dla Gospodarki Polskiej” 
Wójtowi Gminy Nadarzyn Januszowi 
Grzybowi. Natomiast Dyplomy z po-
dziękowaniami za zaangażowanie w 
działalność na rzecz społeczności lo-
kalnej z okazji 25-lecia polskiej trans-
formacji z rąk premiera otrzymali: 
Agnieszka Kuźmińska - Dyrektor 
Departamentu ds. Kultury, Promocji  
i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego 
woj. mazowieckiego, Radna Powiatu 
Pruszkowskiego; Danuta Wacławiak 
Przewodnicząca  Rady Gminy 
Nadarzyn; Jan Perzyna Radny 
Gminy Nadarzyn; Edyta Gawrońska 
Sekretarz Gminy Nadarzyn;  Andrzej 
Pietrzak  Radny Gminy Nadarzyn, soł-
tys Strzeniówki; Andrzej Jakubowski 
Radny Gminy Nadarzyn; Sylwester 
Karolak  Radny Gminy Nadarzyn;  
Włodzimierz Wiśniewski  wieloletni 
Radny Gminy Nadarzyn; Eugeniusz 
Głuszak zasłużony sołtys Woli 
Krakowiańskiej (funkcję tę pełnił 56 
lat); Krzysztof  Olczak były Radny 
Gminy Nadarzyn; Leon Giżycki 
Honorowy prezes OSP Nadarzyn; 
Zbigniew Rynkal Prezes OSP 
Młochów; Mirosław Chilmanowicz 

Dyplom z podziękowaniami za zaangażo-
wanie w działalność na rzecz społeczno-
ści lokalnej z rąk premiera otrzymał m.in. 
Grzegorz Zalewski - Sołtys sołectwa Urzut 
- Kostowiec.

Laury samorządowe wręczała Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn Danuta Wacławiak (pierwsza  
z lewej) oraz Wójt Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb (przy mikrofonie).
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Prezes OSP Nadarzyn, Kapelmistrz 
OSP Nadarzyn; Maciej Zalewski 
Sołtys Nadarzyna II; Grzegorz 
Zalewski; Sołtys sołectwa Urzut 
– Kostowiec; Stanisław Żukowski 
Sołtys Wolicy; Eugeniusz Kucharski  
Wieloletni Radny Gminy Nadarzyn, 
Sołtys Nadarzyna;  Tomasz Moczulski 
Dyrektor PGE Dystrybucja Rejonu 
Jeziorna.

Ponadto wręczone zostały odzna-
czenia Pro Masovia oraz dyplomy 
uznania, z okazji 25-lecia samorząd-
ności przyznawane przez Marszałka 
Województwa Mazowieckiego.

Osobom szczególnie zasłużonym dla 
społeczności lokalnej Gminy Nadarzyn 
przyznano Laury Samorządowe.

W części artystycznej przed pu-
blicznością zaprezentowali się: gru-
pa Michał Stawarski Jazz Quintet 
oraz Orkiestra OSP Nadarzyn. Nie 
bez powodu ze swoim recitalem 
podczas tej uroczystości wystą-
piły te właśnie zespoły. Zarówno  
w pierwszym, jak i w drugim gra-
ją i występują mieszkańcy Gminy 
Nadarzyn. 
Michał Stawarski Jazz Quintet zapre-
zentował oprócz utworów jazzowych 
także kilka ostrzejszych rockowych 
”kawałków”. Mogliśmy usłyszeć rów-
nież piosenkę pt. „O dwóch takich”.  
W video clipie nakręconym do 
niej wystąpili mieszkańcy Gminy 
Nadarzyn, a wykonawca tego utworu 
Maciej Chodzeń jest także jej miesz-
kańcem.

Po krótkiej przerwie na mu-
zyczną ucztę zaprosiła zebra-
nych Orkiestra Ochotniczej Straży 
Pożarnej Nadarzyn pod przewod-
nictwem kapelmistrza Mirosława 
Chilmanowicza. Istniejąca już 17 lat 
Orkiestra, jest chlubą i dumą Gminy 
Nadarzyn, laureatem wielu ogólno-
polskich i zagranicznych festiwali  
i przeglądów, a także kuźnią talen-
tów muzycznych, gdyż od lat kształci 
dzieci, młodzież i dorosłych – rozwi-
jając ich muzyczne zdolności. 

Orkiestra zagrała jak zwykle rewe-
lacyjnie, prezentując nowe „kawał-
ki” spośród bogatego pod wzglę-
dem stylów prezentowanej muzyki, 
repertuaru. Było coś z humorem 
– w „Thillerze”, z repertuaru gwia-
zy muzyki pop, Michaela Jacksona 
oprócz brawurowego wykonania 

muzycy także zaprezentowali swój 
talent taneczny - ale i na poważnie… 
m.in. w utworze ”Przetańczyć całą noc”  
z towarzyszenienim artystki operet-
kowej. Prezentowane utwory poru-
szyły całą zgromadzoną widownię. 
Uroczystość zakończył poczęstunek  
w foyer Matecznika. 

MICHAŁ STAWARSKI 
- swoją przygodę muzyczną rozpoczął 

w wieku 7 lat w klasie fortepianu i gita-
ry klasycznej. Absolwent Konserwatorium 
Wiedeńskiego  na  kierunku jazz piano  
i pedagogika (2000 - 2006). Razem z Big 
Bandem Konserwatorium Wiedeńskiego, 
akompaniował Bobbiemu McFerrinowi 
w słynnej Goldenersaal Musikverein  
w Wiedniu (Austria - 2005). 

Członek zespołu funkowo - jazzowego 
Struktura (1995 - 1996), z którym występo-
wał między innymi na festiwalu Złota Tarka 
oraz w klubach w Polsce i Danii.

Twórca międzynarodowej orkiestry „Michał 
Stawarski Jazz Septet” (2000 - 2004).

  W okresie 1996 - 2000 klawiszowiec  
Oddziału Zamkniętego.

  Zafascynowany kulturą i muzyką laty-
noską wyruszył w wielomiesięczną  podróż 
po krajach Ameryki Centralnej (Costa 
Rica, Panama), czego efektem było powoła-
nie do życia projektu El Salsero. 

Od 2010 roku prowadzi Warsztaty 
Muzyczne przy Nadarzyńskim Ośrodku 
Kultury,  co doprowadziło do powstania gru-
py Generation’s Code, której członkami są 
mieszkańcy Gminy Nadarzyn. 

Od roku 2012 prowadzi klasę fortepia-
nu jazzowego w Szkole Muzycznej przy 
Gimnazjum w  Nadarzynie.

Orkiestra OSP Nadarzyn
 Założycielem i dyrygentem, powsta-

łej w 1998 r., Orkiestry jest Mirosław 

Chilmanowicz. Uważana jest za jedną 
z najlepszych orkiestr dętych w Polsce  
i Europie. Potwierdzeniem tego są liczne na-
grody i wyróżnienia zdobyte podczas festiwali 
i konkursów, w kraju i za granicą. Muzycy 
występują zarówno w salach koncertowych, 
jak też w dynamicznych pokazach musz-
try paradnej. Orkiestra koncertowała na 
wielu międzynarodowych festiwalach m.in. 
w USA, Wietnamie, Australii, Singapurze, 
Malezji, a także na Malcie, Ukrainie,  
w Niemczech, Bułgarii, we Włoszech, zy-
skując za każdym razem wielkie uznanie 
jurorów i publiczności. 

Wydarzeniem artystycznym no-
bilitującym Orkiestrę był kon-
cert na scenie Teatru Wielkiego  
w Warszawie, obok światowej sławy or-
kiestry symfonicznej - Sinfonia Varsovia, 
podczas uroczystej gali otwierającej 
Międzynarodowy Festiwal „Les Titans”.  

Orkiestra gościła w wielu popularnych pro-
gramach telewizyjnych, a także realizowała 
wspólne projekty artystyczne z uznanymi 
gwiazdami polskiej estrady. W bogatym re-
pertuarze ma wiele standardów muzyki pol-
skiej i światowej, będących przekrojem wielu 
gatunków muzycznych, począwszy od muzy-
ki klasycznej, poprzez nowoczesne aranża-
cje muzyki popularnej, jazzowej i filmowej.  
Orkiestra ma w swym dorobku nagrane  
4 płyty CD. Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego wyróżnił Orkiestrę zaszczyt-
nym odznaczeniem „Zasłużony dla Kultury 
Polskiej”. Działalność orkiestry finansowa-
na jest głównie z budżetu Gminy Nadarzyn,  
a także darowizn uzyskanych od sponsorów  
zewnętrznych.

Zapraszamy do obejrzenia 
relacji z koncertu na iTVNadarzyn.

red.

Michał Stawarski Jazz Quintet
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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 wni-
osek należy przesłać na adres: karta@nadarzyn.pl. Lokalnych 
przedsiębiorców prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Gminy - Referat  
Organizacyjny (I p., pokój 216) 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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Starostwo Powiatowe: 
Sekretariat     22 738 14 00
Fax     22 728 92 47
Nadarzyński Ośrodek Kultury  22 729 89 15 
Gminny Ośrodek Sportu   22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum
    22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”               
w Nadarzynie   22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie  22 729 90 47

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

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

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

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

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

   Ważne telefony



5 (194) maj 2015 15

Wiadomości Nadarzyńskie

Pani Barbarze Zawiślak 
wyrazy współczucia i ubolewania

z powodu śmierci 
Męża Wiesława 

członka Rady Sołeckiej w latach 2010- 2014

Sołtys i Rada Sołecka Wolicy

Pani Annie Dąbkowskiej
składamy wyrazy  współczucia z powodu śmierci 

Ojca

Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Nadarzynie  

Pani Marlenie Marszałek
składamy wyrazy  współczucia z powodu śmierci 

Ojca
Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Nadarzynie  

Pani Halinie Książek
wyrazy współczucia i ubolewania z powodu śmierci

Męża
składają

Członkinie Koła Gospodyń Wiejskich z Parol i Instruktor świetlicy NOK w Parolach

Pani 

Barbarze Jagiełło

 wyrazy szczerego 
współczucia

z powodu 

śmierci 

Córki
składają 

Rada Pedagogiczna 
oraz Pracownicy Szkoły 
Podstawowej w Ruścu

Rada Sołecka  Nadarzyna I 
zaprasza do kontaktowania 

się za pomocą e-maila. 
Adres: 

sołectwo-rada.nadarzyn1@tlen.pl oraz 
przez profil facebook: 

Sołectwo-Rada Sołecka Nadarzyn1 https://www.facebook.com/profile.
php?id=100009225984913)

Rada Sołecka 
Krakowian

zaprasza do kontaktu
przez profil sołectwa 

na facebooku
https://www.facebook.com/pages/
o%C5%82ectwo-Krakowiany/143906

5009730094?fref=ts
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O Ś W I A T A

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja 
- powiatowy konkurs historyczny

5 maja 2015 roku uczniowie Szko-
ły Podstawowej w Nadarzynie wzięli 
udział w finale V edycji powiatowe-
go konkursu historycznego z okazji  
rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 
Maja. Konkurs odbył się tradycyjnie 
w  Szkole Podstawowej w Młocho-
wie, gdzie spotkali się młodzi histo-
rycy z pięciu szkół. Finał składał się 
trzech części: testu z pytaniami za-
mkniętymi, pytań opisowych oraz pre-
zentacji przedstawionej przez każdą z 
drużyn. Uczniowie wykazali się dużą 
wiedzą historyczną  na temat Konsty-
tucji 3 Maja i wydarzeń związanych z 
jej uchwaleniem. 

O wysokim poziomie wiedzy 
uczestników mogą świadczyć dwie 
dogrywki o pierwsze i trzecie miejsce. 
Zwycięzcami tegorocznej edycji zo-
stali reprezentanci Szkoły Podstawo-
wej z Nadarzyna: Magdalena Borow-
ska, Olga Pielacha i Iwo Wołkowycki. 

SP Kostowiec

Szkoła Podstawowa z Kostowca 
- 12 maja 2015 r. - zorganizowała  
„I Kostowiecki Rajd Rowerowy Szlak-
iem Historii” z okazji 70 rocznicy 
zakończenia II Wojny Światowej. 

W rajdzie wzięło udział 20 uczniów 
koła historycznego oraz szkolnego 
koła LOK w Kostowcu pod opieką 
nauczycieli: Macieja Szmela i Marcina 
Mlekickiego.

Rajd wystartował sprzed szkoły  
w Kostowcu. Pierwszym punktem 
rajdu było odwiedzenie mogiły niezna-
nego żołnierza w kostowieckim le-
sie. Następnie wyruszyliśmy do lasu 
Młochowskiego gdzie w samym 
jego środku Uroczyska Młochów  
znajduje się mogiła kapitana Sławika. 
Dalej kierowaliśmy się w stronę 
Żabiej Woli. Tam obok kościoła  
w Żelechowie odwiedziliśmy cmen-
tarz, gdzie spoczywa wybitny polski 
malarz Józef  Chełmoński. 

Wracając przez Las Młochowski 
zajechaliśmy pod Gajówkę Grabów. 

Po krótkim odpoczynku wróciliśmy 
już prosto do szkoły. Przejechaliśmy w 
sumie około 18 km.

Dziękuję wszystkim uczestnikom za udział. 
Do zobaczenia za rok!

Marcin Mlekicki
Nauczyciel SP w Kostowcu 

Drugie miejsce zajęła SP w Otrębu-
sach, a trzecie SP w Kostowcu.  Or-
ganizatorzy zadbali o miłą atmosferę  
oraz słodki poczęstunek. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali cenne nagro-
dy ufundowane przez Wójta Gminy 
Nadarzyn, które wręczyła Maria Ja-

worska – Inspektor ds. Oświaty. Wy-
razy uznania i gratulacje należą się 
wszystkim finalistom za ich szeroką 
wiedzę o czasach Sejmu Wielkiego.

Elżbieta Zimoląg - SP Nadarzyn

I kostowiecki rajd rowerowy 

Szlakiem Historii

Uczestnicy rajdu

Fot. arch. szkoły

Fot. SP Nadarzyn 

Od lewej: zwycięska drużyna SP Nadarzyn z opiekunem  Elżbietą Zimoląg,  Dyrektor SP Młochów Jarosław Wołkowycki, 
Inspektor ds. Oświaty Maria Jaworska.
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  W środę 20 maja w naszej szkole 
odbył się finał XIV Międzyszkolnego 
Konkursu Ortograficznego Gżegżółka 
ma duży brzuch dla klas II i III. 
   W konkursie wzięły udział wszystkie 
szkoły podstawowe gminy Nadarzyn. 
Finałowe dyktando pisało 20 laureatów 

Finał XIV Międzyszkolnego Konkursu Ortograficznego 
„Gżegżółka ma duży brzuch dla klas II i III”

Jak co roku młodzież Gimnazjum 
im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie 
uczestniczyła w Paradzie  Schumana. 
Tegoroczne święto było częścią ob-
chodów Europejskiego Roku Na 
Rzecz Rozwoju ogłoszonego przez 
Komisję Europejską. W kolorowej 
paradzie oprócz młodzieży z Polski 
uczestniczyły delegacje z Włoch, Hisz-
panii, Chorwacji, Niemiec.

Dla uczestników Parady przewidziane 
były rozrywki dla najmłodszych np. teatrzyk 
kukiełkowy, dla osób nieco starszych 
– np. Forum Młodych Dyplomatów. 
Swoje stoiska miały również różne or-
gany europejskiej wspólnoty, takie jak 
Parlament Europejski, czy Komisja 
Europejska, które objaśniały zgro-
madzonym działanie instytucji.  Swoje 
działania zaprezentowały także organi-

zacje pomocy humanitarnej, takie, jak 
Polska Akcja Humanitarna, Salezjański 
Wolontariat Misyjny, Polska Zielo-
na Sieć, Amnesty International. Ich 
przedstawiciele poruszali takie tematy 
jak wolontariat, pomoc humanitarna, 
zrównoważony rozwój, czy uczciwy 
handel. Paradę zorganizowała Pol-

ska Fundacja im. Roberta Schumana. 
Impreza pierwszy raz wystartowała 
w 1999 roku. Zwieńczyła ona Polskie 
Spotkania Europejskie - cyklu wydarzeń  
o tematyce europejskiej, odbywających 
się rokrocznie  na początku maja.

Magdalena Drzewucka - Wicedyrektor Gimnazjum

eliminacji szkolnych; po czworo 
 z każdej placówki.
Komisja konkursowa po sprawdzeniu 
prac wyłoniła Mistrzów Ortografii
I m. – Ula Wąsiewicz (SP Kostowiec),
II m. - Weronika Niezgoda (SP Wola 
Krakowiańska),

III m. – Samuel Iroko (SP Młochów),
Każdy z uczestników otrzymał 

dyplom i nagrody od wydawnictwa 
GRANNA, które wręczyła p. Bożena 
Michalska - Dyrektor ds. promocji 
wydawnictwa GRANNA. 

Monika Pleban - Koordynator konkursu

Parada Schumana 
Gimnazjum im.św. Jana Pawła II

Mistrzowie ortografii z kl. I- III, finaliści konkursu wraz z opiekunami.

Fot. arch. szkoły

Fot. arch. szkoły
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SP Rusiec

Sukces uczennicy 
w Międzynarodowym 
Konkursie Literackiej 

Twórczości Dzieci i Młodzieży 
im. Wandy Chotomskiej

   Z wielką przyjemnością i dumą infor-
mujemy, że uczennica Szkoły Podstawowej 
w Ruścu Tosia Dośpiał zdobyła wy-
różnienie w XXXI Międzynarodowym 
Konkursie Literackiej Twórczości Dzieci 
i Młodzieży im. Wandy Chotomskiej  
w kategorii poezja. W tegorocznej edycji 
konkursu wzięło udział 6138 uczniów z ca-
łej Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec  
i Litwy. Zmagania literackie młodych twórców 
oceniane były przez szesnastoosobowe jury skła-
dające się z poetów, prozaików, dziennikarzy  
i pracowników naukowych Uniwersytetu 
Warszawskiego i Akademii Pomorskiej  
w Słupsku. 
   Jednym z jurorów oraz patronką konkursu 
była uwielbiana przez dzieci i młodzież poet-
ka - pani Wanda Chotomska. Pomysłowe, 
wzruszające i bardzo dojrzałe wiersze naszej 
uczennicy zostaną opublikowane w książce po-
konkursowej „Portret ze słów”. 

Anna Kubik - nauczyciel SP Rusiec 

ŚWIĘTO 
PRZEDSZKOLAKA

W dniu 19 kwietnia br. w naszej szkole 
“z wielką pompą” odbyło się pierwsze 
Święto Przedszkolaka. Władze szkoły 
oraz uczniowie zaprosili na tę imprezę 
wszystkich przyszłych pierwszokla-
sistów wraz ze swoimi rodzinami. Mile 
widziani byli również pozostali goście, 
którzy nas tego dnia odwiedzili. Całe 
przedsięwzięcie odbywało się nie tylko 
w budynku szkoły, ale także na placu 
zabaw. Ideą całego wydarzenia było 
otwarcie podwojów naszej szkoły dla 
przyszłych uczniów.

Całą imprezę uroczyście otworzyła 
Pani Dyrektor, która przywitała 
gorąco wszystkich gości  i zapoznała  
z czekającymi na nich atrakcjami.  
A było ich niemało!

Uczestnicy naszego święta mogli 
wziąć udział w szeregu zabaw ani-
macyjnych, które przeprowadziła  
z nimi profesjonalna grupa eventowa.  
Nasze pociechy wybrały się na wycieczkę 
„pociągiem” po całej szkole oraz poznawały 
tajemnice tanecznych choreografii. Dzięki 
malowaniu twarzy każde z dzieci zamieniło 
się  w   ulubioną postać z bajki. Dostali również  
specjalne, kolorowe balony, z których mog-
li wyczarować najróżniejsze zwierzęta. 
Ponadto starsi uczniowie przygo-
towali dla swoich młodszych kolegów 
pyszne i zdrowe koktajle owocowe, 
które powstały w ramach tradycyjnych 

już warsztatów kulinarnych pod  
kierunkiem naszych nauczycieli. Napo-
je bardzo wszystkim smakowały. Kadra 
pedagogiczna zadbała również o rozwój 
poprzez sztukę. Dzięki różnorodnym 
zabawom plastycznym powstało mnóst-
wo ciekawych prac. Wspólne zabawy 
sportowe sprawiły, że dzieci świetnie się 
zintegrowały i dobrze bawiły w swoim 
towarzystwie. 

Największym zainteresowaniem 
cieszyła się chyba jednak wata cukrowa, 
którą przyrządzaliśmy na miejscu.

Pierwsze Święto Przedszkolaka okazało 
się naprawdę wspaniałym wydarzeniem i my, 
nauczyciele, mamy ogromną nadzieję, że stanie 
się ono cykliczną zabawą na stałe wpisaną do 
naszych szkolnych wydarzeń.
Dziękujemy za przybycie i do zobaczenia za rok!

Marta Rudnicka - Nauczyciel języka polskiego

SP Wola Krakowiańska

W dniu 22. kwietnia uczniowie naszej 
szkoły wzięli udział w obchodach Dnia 
Ziemi. Z tej okazji w szkole pojawiły 
się sokół i myszołów wraz ze swoim 
opiekunem, który poprowadził lekcję o 
ptakach drapieżnych.

Jakie gatunki ptaków drapieżnych 
występują w naszym kraju? Jak 
wygląda ich życie? Gdzie i na co 
polują? Odpowiedzi na te wszyst-
kie pytania mogli poznać uczniowie 
podczas prelekcji p. Piotra Adamiaka 
sfinansowanej przez Radę Rodziców. 
Oprócz tego dzieci mogły zagłębić 
się w tradycyjną sztukę sokolnict-
wa, a także zobaczyć dumne ptaki 
z bardzo bliska. Sokolnictwo to 
dawna sztuka polowania z ptakami 

drapieżnymi, wymagająca wiele czasu, 
wysiłku i poświęcenia. Sokolnictwo 
zrodziło się najprawdopodobniej  
z podziwu dla ptaków drapieżnych, 
a także ze względów praktycznych. 
Sokoły opanoway do perfekcji sposo-
by polowania, niektóre z nich osiągają 
prędkość w czasie lotu nurkującego 
przekraczającą 300 km/h. Pan  
Piotr Adamiak, pasjonat i hodowca 
ptaków drapieżnych, a także sokol-
nik poprowadził praktyczną lekcję  
o ptakach drapieżnych używanych do 
łowów. Zaprezentował amerykańskie 
urządzenie służącego do odszukiwania 
zagubionych zwierzą, a także akcesoria 
wykorzystywane w sokolnictwie.

Lekcja o ptakach drapieżnych nie była 

„Hej sokoły!” – Dzień Ziemi 2015 w Woli Krakowiańskiej
jedynym elementem obchodów Dnia 
Ziemi. Po ciekawej prelekcji ucznio-
wie rozeszli się po najbliższej okolicy, 
by oczyścić ją z pozostawionych tam 
śmieci. Potem przyszedł czas na ognisko 
z kiełbaskami i zabawy na przyszkolnym 
placu zabaw.

Uczniowie i nauczyciele Szkoły 
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej 
postanowili uczcić Dzień Ziemi także 
swoim strojem. Dominującym kolo-
rem tego dnia musiała być zieleń. 
Klasa, która najliczniej przybyła tego 
dnia w ubraniu w tym własnie kolorze 
otrzymała nagrodę. Zielone piłki trafiły 
do uczniów klas I i III.

Ewelina Golianek - nauczyciel  SP Wola Krakowiańska

Fot. arch. szkoły
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Małgorzata Kmiecik - wychowawca PP Nadarzyn 

PP Nadarzyn 

W dniu 15 maja br. obchodziliśmy 
uroczystość 25 – lecia naszego 
przedszkola. Wśród zaproszonych 
gości byli przedstawiciele Gminy 
Nadarzyn, których reprezentował 
Wójt p. Janusz Grzyb, Zastępca 
Wójta p. Tomasz Muchalski,  
p. Maria Jaworska Inspektor ds. Oświaty, 
dyrektorzy jednostek organizacyjnych 
Gminy Nadarzyn, a także rodzice i pra-
cownicy naszego przedszkola. Swoją 
obecnością zaszczycił nas p. Stanisław 
Dymura, który pełniąc funkcję Nac-
zelnika Gminy Nadarzyn wspólnie z  
p. Leokadią Wyłupek ówczesnym 
dyrektorem przedszkola oraz z pracowni-
kiem p. Klementyną Miłkowską w dniu 
27 kwietnia 1990 r. dokonał symbolicz-
nego otwarcia placówki. Kolejne lata 
historii naszego przedszkola przed-
stawione zostały podczas prezentacji 
multimedialnej przygotowanej na tę 
okazję. W czasie trwania uroczystości 
towarzyszyła nam Orkiestra OSP 
Nadarzyn pod kierunkiem Mirosława 
Chilmanowicza. Naszą uroczystość 
uświetnił występ artystyczny w wyko-
naniu nadarzyńskich przedszkolaków.

W ciągu 25 lat nasze  
przedszkole rozwijało się w różnych 
sferach i na różnych poziomach 
swojej działalności. Wspierały nas  
w tym różne instytucje, firmy i oso-
by prywatne m.in.: sponsorzy naszej 

uroczystości: Cukiernia W-Z p. M. 
i S. Zakrzewscy, Sklep Spożywczy 
„U Joli” p. J. i Z. Kozłowscy, Sklep 
Mięsny Seweryn Lenart, Drukarnia 
artystyczna Forum Design Cards  
K. Pierzchała. 

Ta uroczystość była także okazją 
do podziękowań i wręczenia 
okolicznościowych statuetek i dy-
plomów wszystkim tym, którzy 
współpracują z naszym przedszkolem. 
Podziękowania otrzymał również 
p. Stanisław Dymura, osoba, która 
przyczyniła się do powstania tego 
przedszkola oraz pracownicy, którzy 
są  z nami od 25 lat. Na ręce pani 
dyrektor Małgorzaty Nowak

Wójt Gminy Nadarzyn złożył 
serdeczne podziękowania dla pra-
cowników przedszkola życząc dalszych 
sukcesów w pracy zawodowej. 

Na zakończenie pierwszej części 
uroczystości przy dźwiękach fanfar 
wjechał okazały tort, którego dekoracją 
było logo naszego przedszkola (fot.powyżej). 

Kolejną częścią naszej uroczystości 
były atrakcje przygotowane na terenie 
ogrodu przedszkolnego. Najmłodsi 
mogli bawić się wesoło na dmu-
chanych zamkach, malować buźki. 
Można było zakupić ciekawe książki 
na zorganizowanym kiermaszu, 
bądź spróbować szczęścia biorąc 
udział w loterii fantowej. Dzięki 
prężnie działającej Radzie Rodziców 
i sponsorom można było skosztować 
kiełbasek z grilla lub pysznego ciasta. 

W imieniu całej społeczności przedszkolnej 
pragniemy jeszcze raz podziękować wszyst-

kim za uczestnictwo w jubileuszu 
Publicznego Przedszkola w Nadarzynie. 

Natomiast instytucjom i osobom 
prywatnym współpracującym z naszym 

przedszkolem pragniemy wyrazić głęboką 
wdzięczność za pomoc i życzliwość 
we wspieraniu różnorodnych działań 

przedszkola, życząc sukcesów 
w realizacji wszelkich planów 

i pomyślności w życiu osobistym. 

Jubileusz 25 – lecia Publicznego Przedszkola w Nadarzynie

Roztańczone i rozśpiewane przedszkolaki występami uświetniły urodziny swojego przedszkola

Relacja z uroczystości 
iTVNadarzyni:
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja
„Optymizm jest wyalienowaną postacią wiary, 
pesymizm wyalienowaną postacią rozpaczy”

Erich Fromm – Anatomia ludzkiej destrukcyjności

„Nadarzyn w dobrym kierunku!” – 
takie hasło promujące gminę wybrali 
jej mieszkańcy. Bardzo mi się ono po-
doba i obserwując zachodzące zmiany 
muszę przyznać, że moim zdaniem 
gmina faktycznie podąża w „dobrym 
kierunku”. Potwierdzają to dynamizm, 
rozwój, bogata i różnorodna oferta 
przygotowana dla mieszkańców bez 
względu na ich wiek, wykształcenie 
czy zainteresowania. Rozwój w wielu 
dziedzinach życia a także sukcesy in-
dywidualne mieszkańców gminy są 
niepodważalnym dowodem podążania 
w „dobrym kierunku”.

Nadarzyn - dobry kierunek 
na przyszłość

Gminny profil na FB tryska pozyty-
wnymi informacjami i ciekawymi zapro-
szeniami. To tutaj można się dowiedzieć, 
że „gmina Nadarzyn uzyskała dofi-
nansowanie w wysokości 665.308zł na 
Żłobek Publiczny w Ruścu z programu 
„Maluch” organizowanego przez Min-
isterstwo Pracy i Polityki Społecznej”. 
Animatorzy kultury i sportu zachęcają 
do udziału w różnych imprezach. Kto 
żyw na rowery - „Ojcowie na start’’ i 
„LOTTO Poland Bike Marathon” w 
Nadarzynie. O uwagę internauty zabie-
ga relacja z obchodów Dnia Strażaka i 
NOK goszczący z wykładem prof. Bral-
czyka. Trener zaprasza do wspólnego 
biegania - warto, gdyż czerwiec zainau-
guruje VI Nadarzyński Bieg Rodzinny o 
puchar Wójta Gminy Nadarzyn. 

Świetlica NOK w Młochowie 
zapraszała do udziału w „grze ter-
enowej” zorganizowanej na te-
renie pięknego, zabytkowego 
parku. Z opublikowanych zdjęć 
spoglądają radosne twarze młodzieży, 
która stanęła w ortograficznych  
szrankach i nie dała się pokonać „ó”, 
„rz” ani „h”. Równie zadowolone  
z siebie – i całkiem słusznie – są zawod-
niczki GLKS Wanzl Scania Nadarzyn, 
które zostały brązowymi medalistkami  
ekstraklasy kobiet w tenisie stołowym. 
Zaciekle o palmę pierwszeństwa 
rywalizują z nimi Kadetki GLKS Na-

darzyn, które wygrały Wiosenny Turniej 
Piłki Siatkowej. 

Tosia uczennica Szkoły Podsta-
wowej w Ruścu zdobyła wyróżnienie 
w XXXI Międzynarodowym Konkur-
sie Literackiej Twórczości Dzieci i 
Młodzieży im. Wandy Chotomskiej 
w kategorii poezja. Chylę czoła przed 
młodziutką artystką i niecierpliwie cze-
kam na autorski tomik poezji. Dumny 
jestem również z Adriana, który został 
niekwestionowanym mistrzem Pol-
ski w tenisie stołowym niesłyszących. 
Obiecuję, że będę mu kibicował we 
wrześniu podczas Mistrzostw Europy 
Niesłyszących w Baden w Austrii, gdzie 
będzie nas reprezentował zarówno  
w kategorii Młodzieżowej jak i Seniorów. 
To tylko niektóre pozytywne informacje 
i dokonania naszej młodzieży. Skąd  
o tym wszystkim wiem? Z gminnego 
Facebooka, strony UG i comiesięcznego 
wydania WN. Zapewniam, że wszyst-
kim naszym sportowcom i innym  
utalentowanym mieszkańcom kibicuję.

Nie ukrywam także, że ciekawi 
mnie co wyniknie z niewątpliwie 
interesujących inicjatyw jakimi jest 
powołanie w naszej gminie Rady 
Młodzieżowej i Rady Seniorów.

Słowa przekuć w czyny
Od przeszło dwóch miesięcy gminne 

media zagrzewały nas do walki o „Pod-
wórko Nivea”. Wystartowaliśmy z dwie-
ma lokalizacjami: w Wolicy i Nadarzynie. 
Było o tym w mediach drukowanych  
i Internecie. Ogłoszenia „wisiały” nie 
tylko na gminnym FB, ale i na oficjalnej 
stronie gminy.

Od razu pojawiły się pytania, „po co 
nam kasa z zewnątrz skoro jesteśmy tak 
bogatą gminą”? Moim zdaniem to oc-
zywiste. Jeśli możemy pozyskać środki 
zewnętrzne na budowę choćby placu 
zabaw przy tym integrując mieszkańców 
i wspólnie angażując się w inicjatywę, 
to dlaczego nie? Gdyby dzięki 
zaangażowaniu mieszkańców udało się 
wybudować plac zabaw oszczędzając 
gminne środki, to można je przekazać na 
inny cel – choćby chodnik dla pieszych, 
latarnie uliczne czy jezdnię. Dodatkowo 
poziom zaangażowania mieszkańców 
w tak prostej sprawie jak „klikanie” na 
plac zabaw dla własnych dzieci poka-

zuje nie tylko nastroje, ale i nastawienie 
społeczne. Widać przykładowo, czy 
przeważają wśród nas postawy roszc-
zeniowe, czy produktywne, jak funkc-
jonujemy - myślimy życzeniowo czy 
działamy? Jednocześnie akcja taka wery-
fikuje realne potrzeby mieszkańców i 
ustala hierarchię potrzeb.

Aby „Podwórko Nivea” powstało na 
terenie gminy na jedną z naszych loka-
lizacji codziennie musiałoby głosować 
niewiele ponad 3 tys. mieszkańców. Tym-
czasem podczas całego konkursu na obie 
lokalizacje łącznie uzbieraliśmy mniej niż 
3 tys. głosów… To jakby systematycznie 
przez dwa miesiące „klikało” tylko jakieś 
50 osób.

Bogata, różnorodna oferta
Gminny Referat Promocji niemal 

codziennie bombarduje mieszkańców 
pozytywnymi informacjami z terenu 
Nadarzyna i sąsiednich wsi. Podpowiada 
w co można się zaangażować i informu-
je co ciekawego w gminie piszczy. Ofer-
ta jest różnorodna i nawet najbardziej 
wymagające osoby mogą - przy odro-
binie dobrej woli - znaleźć coś dla 
siebie.

Może konkursy: ,,Zagadkowa Bib-
lioteka’’ albo fotograficzny „Jestem 
stąd… - Gmina Nadarzyn – Moje 
Miejsce”. Na młodzież czeka świetnie 
przygotowane zaplecze sportowe, tutaj 
uprawiać można niemal każdy sport. 
Mniej aktywnym pozostaje kibicow-
anie. Gminni propagatorzy namawiali 
i namawiają do wspólnego kibicowania 
naszym utalentowanym zawodniczkom 
i zawodnikom. Kto trzymał kciuki pod-
czas piątego Ogólnopolskiego Turnieju 
Piłki Siatkowej – NADARZYN CUP?

Co dla naszych milusińskich? Zaw-
sze coś ciekawego dzieje się w NOK-u. 
Wielbiciele teatrzyków systematycznie 
zapraszani są na kolejne spektakle z cyklu 
„teatr w walizce”. Z kolei na małych 
piłkarzy czeka Piłkarskie Przedszkole 
Legii Warszawa.

Dla rodziców też coś ciekawego się 
znajdzie - biblioteka zorganizowała 
spotkanie z autorem bestselerów histo-
rycznych Sławomirem Koprem. Można 
też było dowiedzieć się o XIV edy-
cji Programu Stypendia pomostowe 
2015/2016. segment IA. Nie tylko spor-
towców gminna promocja zapraszała 
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Szczep Drużyn Harcerskich i Zuchowych 
WATAHA w Nadarzynie 

do udziału w VI Nadarzyńskim Biegu 
Rodzinnym o puchar Wójta Gminy Na-
darzyn. Był też II Ogólnopolski Konkurs 
Plastyczny „Barwy Dzieciństwa” i zapro-
szenie z Gminnego Ogniska Dziecięco-
Młodzieżowego „Tęcza”.

Jednak życie gminy i jej mieszkańców 
to nie tylko imprezy i konkursy. Na 
gminnym fanpagu pojawiła się infor-
macja nie tylko dla oszczędnych - „OZE 
w Gminie Nadarzyn - 100% dofinan-
sowanie dla mieszkańców gminy Na-
darzyn na solary i kotły na biomasę”.  
Za sprawą pracowników gminnej 
promocji dowiadujemy się również  
o bliższych i dalszych planach. „Gmina 
Nadarzyn postawiła sobie jako jedno  
z ważnych zadań w obecnej perspektywie 
finansowej UE wybudowanie sieci dróg 
rowerowych na terenie gminy, z wykorzys-
taniem funduszy unijnych”…

Kowale własnego losu
Jeśli ktoś po przeczytaniu tych infor-

macji nadal nie widzi, że Nadarzyn zmi-
erza w dobrym kierunku!, to powinien 
zastanowić się nad słowami nie moimi, 
lecz papieża Franciszka: (…) narzekanie 
jest czymś złym, nie tylko wobec innych, ale 
także kiedy narzekamy na samych siebie, kiedy 

wszystko wydaje nam się gorzkie. Są złe – bo 
odbierają nam nadzieję. Nie podejmujmy tej gry, 
by żyć narzekaniem! (…)
Papież Franciszek – z książki „Nie zgadzaj 
się na zło!”

Nie tylko dobro do nas wraca,  
niestety wraca także zło. Doszukując się 
mankamentów, wymyślając przeszkody i 
stale krytykując stajemy się zgorzkniali. 
Bierne oczekiwanie na „mannę z nieba” 
i narzekanie, że nie spadła a przecież 
nam się ona należy prowadzi donikąd. 
Dla samych siebie, własnego zdrowia 
i samopoczucia warto w otaczającym 
świecie szukać tego co dobre. Szklankę 
widzieć w połowie pełną zamiast do 
połowy pustą.

Warto jest uświadomić sobie czy 
nasze oczekiwania wynikają z real-
nych potrzeb, czy zachcianek. Jaka jest 
właściwie prezentowana przez nas post-
awa społeczna. Czy przypadkiem nie 
charakteryzuje się wysokim poziomem 
oczekiwań wobec państwa, władzy in-
nych organizacji w zakresie zapewnienia 
nam warunków gospodarczych, zawo-
dowych, społecznych? Czy jesteśmy 
aktywni czy też bierni w zaspakajaniu 
własnych potrzeb?

Jak reagujemy widząc papierek leżący 
obok śmietnika? Szukamy kogoś, kto 
jest od tego aby ten papierek sprzątnąć 
a przy okazji można na tę osobę 
nakrzyczeć? Czy ten papierek jest okazją 
do ponarzekania na „otaczający nas 
brud”, zrobienia zdjęcia, wrzucenia w 
sieć i „odpowiedniego” skomentow-
ania albo wysłania donosu? Czy też nie 
oglądając się na innych sami ten papierek 
wrzucamy do kosza?

Moim zdaniem nie jest ważne kto 
rzucił papierek obok kosza ani dlaczego. 
Dla mnie ważne jest, że można go do 
kosza wrzucić samemu.

W książce Magdaleny Witkiewicz 
zatytułowanej „Pierwsza na liście” 
można miedzy innymi znaleźć takie 
stwierdzenie: „Myślcie pozytywnie. 
Pozytywne myśli przyciągają dobrych 
ludzi. I przyciągają szczęście. Złe myśli 
i słowa tylko pomnażają zło na świecie.” 
Z kolei inna znana autorka austriacka 
Marie von Ebner-Eschenbach w „Afo-
ryzmach Eschenbach” napisała „Ludzie 
współcześni stworzeni są do narzekania. 
Z całego Achillesa widzą tylko piętę”.
Miłego dnia, wielu uśmiechów i całego 
Achillesa życzę.

MAJOWY BIWAK
Nasz biwak majowy rozpoczęliśmy 

w piątek z samego rana, zanim nastąpiła 
oficjalna zbiórka rozstawiliśmy już 
część namiotów, aby w razie deszczu 
można się było schronić. Po rejestracji 
przywitaliśmy wszystkich uczestników 
na uroczystym apelu. Zuchy rozpoczęły 
swoją zabawę, najpierw odszukały  
i zapoznały się z niektórymi polskimi 
legendami, aby później ich treść przelać 
na obrazy. Harcerze wyruszyli do lasu 
aby budować szałasy. Harcerze starsi i 
wędrownicy  rozpoczęli elementy pion-
ierki obozowej, budując prycze i regały 
do namiotów przy użyciu drewna i sznur-
ka. Mimo iż pogoda chwilami nie była 
sprzyjająca, to jednak powstały wspaniałe 
leśne chatki i trochę „mebli obozowych”. 
W przerwie obiadowej delektowaliśmy się 
grochówką.

Po południu patrole wyruszyły na grę 
na orientację po nadarzyńskim lesie. 
Okazało się, że posługiwanie się kom-
pasem i mapą, to zajęcia, które ciągle 

trzeba szlifować. Najmłodsi odkrywali 
kierunki świata, domierzali przestrzeń 
i odgadywali zeń hasło. Na kominku 
rozpoczętym gawędą o symbolach naro-
dowych i ich poszanowaniu, układaliśmy 
naszą małą Ojczyznę, czyli Gminę 
Nadarzyn w formie kilkumetrowej 
układanki, przeplatając wspólnym 
śpiewaniem. W nocy starsi uczestnicy 
biwaku wzięli udział w grze.

Następnego dnia wszystkie patrole 
rozbiegły się na grę po Nadarzynie. 
Była to okazja  poznać zakątki naszej 
miejscowości i zaczerpnąć wiadomości 
o historii symboli Państwa Polskiego. 
Finałem było utworzenie na rynku ol-
brzymiej, żywej flagi (3 na 45 metrów)  
i odśpiewaniu hymnu Polski, oraz prze-
marsz przez Nadarzyn. Nasza parada 
wzbudziła duży entuzjazm wśród 
mieszkańców. 

Popołudnie rozpoczęliśmy od biegu 
na 3 km w ramach Harcbiegu, mieliśmy 
zgłoszenie grupowe 5 osób, ale w sumie 
wystartowało ponad 80 uczestników, 
nawet zuchy przebyły kilometrowy 

dystans na miejscowej bieżni stadionu.  
Pierwszym z harcerzy był Mateusz Motyl 
z czasem 10.36. 

Przyszła kolej na zajęcia sportowe. Tu 
każdy mógł wybrać, co chciał: strzelać  
z łuku, karabinu pneumatycznego, rzucać 
„granatem”, zagrać w piłkę nożną. Wiel-
kie zainteresowanie wzbudziła siatkówka 
plażowa gdzie doszło do rywalizacji kadra 
– uczestnicy, gdzie wygrali ci młodsi. 

Po kolacji na sale wjechał tort 
urodzinowy Szczepu Wataha – to już 
nasze drugie urodziny. Właściwie to było 
6 tortów a na każdym była jedna litera 
z nazwy Wataha oraz ślady wilczych 
łap. Po przemowie dh Komendanta  
i mini kabaretowym przedstawieniu his-
torii powstania szczepu przystąpiliśmy 
do zabawy tanecznej. Maluchy miały 
możliwość obejrzenia kina zuchowego.

Niedzielny poranek, to już tylko 
porządki w gościnnym nadarzyńskim 
Gimnazjum, zwijanie obozowiska, 
udział we Mszy Św. w tutejszym kościele.  
Biwak kończyliśmy uroczystym apelem.  
W Szczepie była jeszcze uroczysta chwila 
składania Obietnicy Zuchowej, gdzie 
na 15 małych mundurach zabłyszczały 
Znaczki Zucha.

Dha Małgorzata Zielińska  – przyboczna 1NDH „Impeesa”

AntyMalkontent
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 Rodzina według socjologów, to 
najważniejsza, podstawowa grupa 
społeczna, na której opiera się całe 
społeczeństwo.1 Maj jest miesiącem, 
w którym temat rodziny poruszany 
jest w placówkach oświatowych 
często. 

W naszym Ognisku również 
rozmawiamy z wychowankami na 
temat znaczenia rodziny w życiu, 
staramy się kształtować poczucie 
przynależności rodzinnej. W tym cza-
sie, dla podkreślenia roli i znaczenia 
rodziny, organizujemy w naszej insty-
tucji Dzień Rodziny. Takie spotkania 
sprzyjają zacieśnianiu więzi rodzinnych.

 Dzieci z GODM „Tęcza”  
w Młochowie spotkały się ze swoi-
mi bliskimi 15 maja br. Tegoroczne 
święto w ramach Ogólnopolskiej Kam-
panii „Postaw na rodzinę”, w której 
co roku uczestniczymy przebiegało 
pod hasłem „Poznajmy się lepiej”. 
Przygotowaliśmy wspólne zabawy 
i konkurencje. W pierwszej części 
spotkania miały miejsce zmagania 
kulinarne. Wyznaczyliśmy drużyny,  
w których byli dorośli i dzieci  
i razem przygotowywali torty. 

Po zakończeniu rywalizacji, 
wyszliśmy na świeże powietrze, aby 
pobawić się wspólnie w gry spor-
towe. Wieczór podsumowała prezen-
tacja, której celem było przedstawie-
nie rodzicom i opiekunom zadań 
podejmowanych przez ich pociechy.

 Natomiast w GODM „Tęcza” 
w Nadarzynie święto odbyło się 

21 maja. Zaczęliśmy od wspólne-
go malowania, ale nie było to takie  
zwyczajne malowanie. Zadanie 
polegało na przygotowaniu koszulek 
na I Rodzinny Mecz Piłki Nożnej. 
Pełni werwy i zapału, przy użyciu 
własnej wyobraźni zaprojektowaliśmy 
niepowtarzalne koszulki. 

Następnie po przedstawieniu regu-
laminu gry, wraz z sędzią głównym  
Mateuszem Sielskim, przeszliśmy na 
boisko by rozegrać mecz. Powstały 
trzy drużyny, w skład których weszli 
i mali i duzi. Emocje sięgały zenitu. 
Radość, uśmiech i zdrowa rywalizacja 
mobilizowali nas do gry w myśl zasa-
dy „fair play”. Spotkanie zakończyło 
się remisem. 

W zwycięskim nastroju wróciliśmy 
do Ogniska na ciąg dalszy rodzinnych 
zmagań. Pierwsza zabawa „Rozpoznaj 

Gminne Ognisko Dziecięco - Modzieżowe “Tęcza”
mnie po moim cieniu” polegała na 
rozpoznaniu dziecka/rodzica przez 
rodzica/dziecko po jego cieniu, żeby 
nie było za łatwo każdy miał do dys-
pozycji przebranie. Zadanie nie należało 
do najłatwiejszych, ale jak napisała na 
swojej koszulce jedna z mam, Siła tkwi  
w rodzinie i wszyscy zostali rozpoznani. 

Kolejnym wydarzeniem w ramach 
tegorocznej Kampanii “Postaw 
na Rodzinę” będzie VII Piknik 
Rodzinny, na który zapraszamy  
7 czerwca 2015 r. w Nadarzynie. 
Serdecznie zapraszamy! 

1Z. Tyszka, Rodzina w świecie współczesnym 
– jej znaczenie dla jednostki i społeczeństwa,       
Pedagogika Społeczna, pod red. T. Pilch,  
I. Leparczyk, wyd. Żak, Warszawa 1995

Agata Sierputowska, Marzena Latoszek 
– wychowawca GODM „Tęcza”

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

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

UWAGA!
Informujemy, że dnia 5.06.2015r. (piątek) dyżur peni w godz. 8.00:18:00  Ośrdek Zdrowia w Młochowie, 

ul. Mazowiecka 5a Tel. 22 729-91-46 Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie będzie nieczynny! 
W dni powszednie w godzinach 18.00-8.00 oraz całodobowo w niedziele i dni wolne od pracy stacjonarna i 

wyjazdowa pomoc lekarsko-pielęgniarska w Pruszkowie ul. Armii Krajowej 2/4  Tel. 22 758-67-14  
(na wprost wejścia głównego do szpitala)

Fot. arch. GODM Tęcza

 Marzena Nowicka - Prusakiewicz: SPGZOZ Nadarzyn 

Nadarzyn - wspólne gry i zabawy.
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Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy
BIEGAĆ 

(NIE) KAŻDY 
MOŻE…

19 kwietnia 2015 r. Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci i Osób Niepełnospraw-
nych „Szlakiem Tęczy” zorganizowało 
bieg charytatywny „Pobiegnij z nami po 
sprawność”.

Bieg odbywał się na dwóch dystan-
sach: 9 km- bieg otwarty dla wszystkich 
oraz na 800 m dedykowany dla dzieci  
i osób niepełnosprawnych. Trasa biegu 
dla dorosłych była bardzo malownicza. 
Rozpoczynała i kończyła się na stadionie 
w Nadarzynie a prowadziła ścieżkami lasu 
nadarzyńskiego. Zawodnikom bardzo się  
podobała. Bieg dla dzieci odbywał się na 
stadionie GOS i to również był świetny 
pomysł, ze względu na bezpieczeństwo 
dzieci i możliwość dopingowania ich 
przez zgromadzonych kibiców. 

Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali 
pakiety startowe. Zwycięzcy w katego-
rii kobiet i mężczyzn oraz wylosowa-
ni przez „sierotkę” uczestnicy biegów 
dla dorosłych i dzieci otrzymali bardzo 
atrakcyjne nagrody. Były one ufundowa-
ne przez honorowych patronów – Sta-
rostę Pruszkowskiego pana Zdzisława 
Sipierę, Wójta Gminy Nadarzyn pana 
Janusza Grzyba oraz naszego głównego 
sponsora - sklep ze sprzętem dla bie-
gaczy Runnersclub.pl. W tle biegu od-
bywał się piknik integracyjny. Atrakcją 
dla dzieci był plac zabaw, zorganizowa-
ny przez p. Bogdana Osińskiego i jego 
firmę „Baw się z nami”, a także wspa-
niały samochód  Scania, którym wzbu-
dzał wielkie emocje szczególnie wśród 
chłopców. Honorowi dawcy krwi mogli 
spełnić swą powinność i oddać krew. 

Rodzice ze Stowarzyszenia zorganizo-
wali  kawiarenkę z domowymi ciasta-
mi, gorącą kawą i herbatą, (to również 
świetny pomysł), bo tego dnia akurat 
było chłodno i padał deszcz. Pomimo 
niedogodności pogodowych atmosfera 
była świetna i Ci, którzy przybyli na na-
szą imprezę byli bardzo zadowoleni.

Był to debiut naszego Stowarzyszenia 
w organizacji takiej imprezy. Pomysł na  
bieg charytatywny podsunęli nam nasi 
przyjaciele, którzy również biegają. Po-
mogli nam bardzo w organizacji biegu 
oraz w trakcie jego trwania. 

Bardzo dziękujemy gospodarzom 
naszej Gminy, a w szczególności panu 
Wójtowi, za udostępnienie nam gmin-
nej infrastruktury, wyrozumiałość  
i wspieranie naszego pomysłu. Dzięku-
jemy również panu Dariuszowi Mara-
nowskiemu, za udostępnienie Stadionu 
na czas trwania imprezy, oraz otoczenie 
nas niezbędną i troskliwą opieką. Jeste-
śmy wdzięczni dyrekcji, pracownikom 
oraz uczniom Gimnazjum im. św. Jana 
Pawła II, a także harcerzom, za wszelką 
pomoc, jakiej nam udzielili. Dziękujemy 
Staroście Pruszkowskiemu za objęcie 
naszego przedsięwzięcia honorowym 
patronatem. Dziękujemy wszystkim, 
którzy nam pomagali w organizacji, 

II Konkurs piosenki 
przedszkolnej

Dnia 24 kwietnia 2015 roku  
w Przedszkolu Niepublicznym 
„Jupik” w Nadarzynie odbył się  
II Konkurs Piosenki Przedszkol-
nej pod hasłem „Bajki i Bajeczki”  
zorganizowany przez Fundację Kul-
tury Informacyjnej i Przedszkole Nie-
publiczne „Jupik”. Celem konkursu 
była między innymi popularyzacja pio-
senek z bajek dziecięcych w języku pol-

skim i angielskim, prezentacja i promocja 
twórczości artystycznej dzieci w wieku 
przedszkolnym, rozwijanie zainteresowań 
muzycznych, odkrywanie nowych  
talentów oraz integracja środowisk 
przedszkolnych.

Patronat nad Konkursem objął Wójt 
Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb, który 
partycypował w kosztach nagród 
dla uczestników Konkursu. Patronat 
honorowy zaś objął Starosta Prusz-
kowski Zdzisław Sipiera. W konkursie 
uczestniczyło 25 dzieci z siedmiu przed-

szkoli z powiatu pruszkowskiego. 
Komisja Konkursowa złożona  

z sześciorga rodziców dzieci „Ju-
pikowych” po przesłuchaniu 
nagrodziła wszystkich uczestników.  

Dziękujemy serdecznie za udział w III 
Konkursie Piosenki Przedszkolnej Dzieciom 
oraz ich Nauczycielom. Dziękujemy Jurorom, 

a także Panu Wójtowi i Panu Staroście 
za wspieranie naszej inicjatywy. 

Zapraszamy za rok.
Społeczność Przedszkola Niepublicznego „Jupik”

i Fundacji Kultury Informacyjnej

Fot. archiwum Stowarzyszenia

przede wszystkim Basi, Ani i Kasi. 
Dziękujemy firmom i osobom prywat-
nym, które wsparły nas finansowo oraz 
przekazały nagrody rzeczowe. Bardzo 
dziękujemy!!!

Nad bezpieczeństwem całej imprezy 
oraz jej uczestników czuwała nadarzyń-
ska Policja i Straż Gminna. 

 Nasze Stowarzyszenie opiekuje się dziećmi 
i osobami niepełnosprawnymi i niestety więk-
szość naszych podopiecznych nie potrafi bądź 
nie może z przyczyn fizycznych lub psychicz-
nych biegać. To my zdrowi możemy być ich no-
gami, oczami, umysłami, my możemy przynieść 
im chociaż odrobinę zdrowia poprzez nasze 
działanie. Poprzez organizację takich imprez  
jak Bieg Charytatywny oraz przez całą naszą 
działalność chcemy zwracać uwagę mieszkań-
ców naszej gminy i nie tylko, na to, iż „niepeł-
nosprawni są wśród nas”. Zaledwie  kilkoro 
naszych podopiecznych wzięło udział w biegu. 
Zatem  zdrowi zawodnicy mogą pobiec dla nich 
- „dla niepełnosprawnych po sprawność” oraz 
wpłacić cegiełkę za udział w biegu lub wrzu-
cając datek do puszki i tym sposobem wesprzeć 
ich rehabilitację. 
Zdjęcia z naszej imprezy można obejrzeć na profilu 
Stowarzyszenia „Szlakiem Tęczy” na facebooku.

Do zobaczenia za rok...

Stowarzyszenie Szlakiem Tęczy
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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 

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

Szanowni Państwo.
W dniu 18 maja br. weszły w życie 

nowe przepisy regulujące m. in. spo-
sób przewożenia dzieci w samocho-
dach. Jest to podyktowane ujednoli-
ceniem przepisów obowiązujących na 
terenie Unii Europejskiej.

Jak podaje Biuro Prewencji i Ruchu 
Drogowego KGP, w porównaniu do 
dotychczasowych przepisów zniknę-
ło kryterium wieku dziecka, a pozo-
stało jedynie kryterium wzrostu, tj. 
poniżej 150 cm. Tak więc również 
dziecko, które ukończyło 12 lat, a jed-
nocześnie nie osiągnęło wymaganego 
wzrostu, powinno być przewożone 
w foteliku bezpieczeństwa lub urzą-
dzeniu przytrzymującym dla dzieci.

Wprowadzonych zostało również 
kilka odstępstw od ogólnych zasad 
przewożenia dzieci. Dopuszczono 
m.in., aby dzieci mieszczące się w 
przedziale wzrostu 135–150 cm, 
podczas przewożenia na tylnym 
siedzeniu były przytrzymywane za 
pomocą pasów bezpieczeństwa 
pojazdu, a więc bez fotelika oraz 
urządzenia przytrzymującego, jeże-
li ze względu na masę i wzrost tego 
dziecka nie jest możliwe zapewnie-
nie mu odpowiedniego urządzenia.  
W praktyce dotyczy to przewożenia 
dziecka mieszczącego się w powyż-
szym przedziale wzrostu, którego 
waga ciała przekracza 36 kg, a więc 
przewidzianą w przepisach maksymal-
ną wagę dla urządzenia przytrzymują-
cego dla dziecka. Powyższe wyłącze-
nie nie dotyczy przewożenia dziecka 
na przednim siedzeniu pojazdu, co 
powinno każdorazowo odbywać się  
z wykorzystaniem fotelika lub urzą-
dzenia przytrzymującego. Za przewo-
żenie dzieci bez fotelika grozi mandat 
w wysokości 150 zł i 6 punktów kar-
nych.

Znowelizowane przepisy wskazują 
również, kto jest zwolniony z obo-

wiązku stosowania pasów bezpieczeń-
stwa; są to m.in. kobiety w widocznej 
ciąży, taksówkarze, instruktorzy lub 
egzaminatorzy szkolący do egzami-
nu na prawo jazdy, funkcjonariusze 
Biura Ochrony Rządu i Żandarmerii 
Wojskowej, zespoły medyczne oraz 
osoby posiadające stosowne za-
świadczenia lekarskie. Ponadto na-
kłada na kierowców autobusów 
obowiązek informowania pasażerów  
o obowiązku używania pasów bezpie-
czeństwa, o ile dany pojazd jest w nie 
wyposażony.

Kolejną ważną zmianą jest za-
ostrzenie kar wobec osób przekra-
czających prędkość, jak też dopusz-
czających się przestępstw drogowych 
tj. kierowania pojazdem będąc pod 
wpływem alkoholu.

Jak informuje KGP, zgodnie  
z nowymi przepisami kierowcom, 
którzy przekroczą dozwoloną pręd-
kość o więcej niż 50 km/h w obsza-
rze zabudowanym, prawo jazdy zo-
stanie odebrane bezpośrednio przez 
kontrolującego ich policjanta. Jeżeli 
osoba ta będzie w dalszym ciągu 
prowadzić pojazd bez prawa jazdy,  
3 miesięczny okres będzie przedłużony 
do 6 miesięcy. Jeśli kierowca w tym 
czasie i tak zdecyduje się wsiąść 
„za kółko”, starosta wyda decyzję  
o cofnięciu uprawnień do kierowania 
pojazdem. Aby je odzyskać trzeba bę-
dzie spełnić wszystkie wymagania sta-
wiane osobom, które po raz pierwszy 
ubiegają się o prawo jazdy.

Na ten sam okres (3 miesięcy) 
uprawnienia do prowadzenia pojaz-
dów utracą kierowcy, którzy przewo-
żą zbyt dużą liczbę osób (przekracza-
jącą liczbę miejsc określoną w dowo-
dzie rejestracyjnym).

W nowych przepisach zaostrzo-
no kary dla pijanych kierowców 
oraz tych, którzy pod wpływem al-
koholu spowodowali wypadek dro-
gowy. Okres, na jaki orzekany jest 

zakaz prowadzenia pojazdów został 
wydłużony z 10 do 15 lat, minimal-
ną karą będą 3 lata. Osoby kieru-
jące pojazdem w stanie nietrzeź-
wości będą musiały się także liczyć 
z wysokimi karami finansowymi. 
Niezależnie od orzeczonej kary, sąd 
będzie obligatoryjnie stosował karę  
w wysokości nie mniejszej niż 5 tys.  
złotych, w przypadku osoby, któ-
rą złapano po raz pierwszy oraz nie 
mniejszej niż 10 tys.  zł., dla recydywi-
stów. Jeśli kierowca spowoduje wypa-
dek drogowy pod wpływem alkoholu 
nawiązka nie będzie mogła być mniej-
sza niż 10 tys. zł. Pieniądze uzyskane 
z tego tytułu będą przekazywane na 
rzecz osób poszkodowanych w wy-
padkach.

Apeluje więc do wszystkich 
użytkowników dróg o zapoznanie się 
z Ustawą Prawo o Ruchu Drogowym 
oraz przestrzeganie znajdujących się 
w niej zapisów. Z całą pewnością 
przyniesie to wymierne skutki nie 
tylko dla portfela ale również dla 
bezpieczeństwa Waszego i innych 
osób.
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Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie
www.ospnadarzyn.pl; ul. Warszawska 15;  05 - 830 Nadarzyn; tel. 22 729 8183 

Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn 

01.04.2015 r. udział zastępu w usunię-
ciu zwalonego drzewa w Starej Wsi 
przy ul. Borusczej.
02.04.2015 r. udział zastępu w usunięciu 
zwalonego na pas jezdni ul. Błońskiej 
drzewa.
02.04.2015 r. udział zastępu w usunię-
ciu zwalonego drzewa w Kajetanach 
przy ul. Klonowej.
02.04.2015 r. udział zastępu w gaszeniu 
pożaru blaszanego garażu na terenie 
ogródków działkowych w Sokołowie 
przy ulicy Zielonej.
08.04.2015 r. pomoc policji przy otwar-
ciu drzwi do domu mieszkalnego  
w Młochowie przy ul. Mazowieckiej.
10.04.2015 r. udział zastępu w pomocy 
weterynarzowi w zdjęciu kota z drzewa 
w Wolicy przy ul. Begonii.

11.04.2015 r. udział zastępu w gasze-
niu pożaru suchej trawy oraz części 
samochodowych przy ulicy Zarzewie. 
Na miejscu obecna była także Policja 
Nadarzyn oraz PSP Pruszków.
13.04.2015 r. udział zastępu w usunię-
ciu zwalonego na jezdnię drzewa, przy 
ul. Błońskiej.
14.04.2015 r. udział zastępu w pomo-
cy Policji oraz Pomocy Społecznej  
w otwarciu drzwi do mieszkania  
w Walendowie przy ul. Stawowej.
20.04.2015 r. udział zastępu w usu-
nięciu zwalonego na jezdnię drzewa - 
Urzut ul. Echa Leśnego.
20.04.2015 r. udział zastępu w usunię-
ciu zwalonego drzewa w Starej Wsi 
przy ul. Grodziskiej.
25.04.2015 r. udział zastępu w ga-

szeniu pożaru suchej trawy w Starej 
Wsi Przy ulicy Pieczarkowej. W dzia-
łaniach udział brały także jednostki  
z Młochowa oraz z Żółwina.
26.04.2015 r. udział zastępu w usu-
waniu skutków kolizji drogowej 
dwóch samochodów osobowych przy  
al. Katowickiej. Na miejscu PSP 
Pruszków, Policja Nadarzyn oraz WRD 
Pruszków.
30.04.2015 r. udział zastępu w ćwi-
czeniach organizowanych przez 
PSP Pruszków w Ruścu w Szkole 
Podstawowej. Udział również jednostek 
OSP Młochów oraz PSP Pruszków 

Święto Strażaka 
w Gminie Nadarzyn 
W sobotę 23 maja br. miały miejsce 

uroczystości z okazji Dnia Strażaka. 
Rozpoczęły się one Mszą św. polową 
odprawioną w młochowskim parku 
w intencji strażaków. Przewodniczył 
jej ks. Józef  Ślusarczyk – proboszcz 
parafii pw. św. Michała Archanioła  
w Młochowie wraz z kapelanem 
powiatowym strażaków ks. Andrzejem 
Wieczorkiem (fot. poniżej). 

Następnie oddziały strażaków 
z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Nadarzynie i Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Młochowie pod prze-
wodnictwem Orkiestry OSP Na-
darzyn przemaszerowały pod 
siedzibę młochowskiej jednostki. 
Tutaj nastąpiło poświęcenie figury 
św. Floriana – patrona strażaków oraz  
nowych garaży. 

Kolejnym punktem uroczystości 
był apel, podczas którego wręczono 
odznaczenia najbardziej zasłużonym 
druhom.                                       red.

Od lewej Krzysztof Tryniszewski - Komendant Gminny ZOSP RP oraz Janusz Grzyb 
- Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP podczas apelu.

Zapraszamy do obejrzenia relacji 
z uroczystości na iTVNadarzyn: 
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn

Szanowna Redakcjo,

Z uwagą przeczytałem w internecie 
„Wiadomości Nadarzyńskie” 
dowiadując się wielu ciekawych 
rzeczy o moich rodzinnych 
okolicach. Lata dziecięce to Karolin 
i Szkoła Podstawowa w Kaniach 
(koniec lat 50.). Na początku lat 60. 
przeprowadziłem się z rodziną do 
Warszawy.

Mam zdjęcie ze Szkoły 
Podstawowej w Kaniach wykonane 
w roku szkolnym 1957/1958. Byłem 
wówczas w II klasie.

Wśród dzieci jest m.in. Danuta 
Sztyk (Augustyniak) mieszkająca 
wówczas prawdopodobnie w okolicy 
szkoły (Kanie? Otrębusy? a może 
Nowa Wieś). Ponieważ wiem, że 
osoby o tym nazwisku mieszkają  
w pobliżu Nadarzyna, dlatego byłbym 
wdzięczny za zamieszczenie mojego 
listu w „Wiadomościach” z prośbą 
do Czytelników o powiadomienie 
mnie gdyby poszukiwana przeze 
mnie osoba była im znana.

Serdecznie dziękuję i pozdrawiam
Józef  Przetakiewicz    

e-mail: jwp27@wp.pl

W dniu 9 kwietnia 2015 r. policjanci 
operacyjni nadarzyńskiego komisaria-
tu, dokonali zatrzymania Marcina D., 
który w marcu 2015 r. dopuścił się 
kradzieży na szkodę właściciela jedne-
go ze sklepów w Nadarzynie. Policjan-
ci w drodze prowadzonych czynności 
uzyskali informację o niecodziennej 
kradzieży, gdzie łupem sprawcy padły 
gazety w ilości 398 egz. o wartości po-
nad 1.500 zł., skradzione pod osłoną 
nocy z niezamkniętej skrzynki praso-
wej sklepu. Rozpoznany na nagraniu 
z monitoringu mężczyzna, po zatrzy-
maniu i przedstawieniu mu zarzutów 
przyznał się do popełnionego czynu i 
poddał dobrowolnie karze uzgodnio-
nej z prokuratorem. Jak wyjaśnił po-
dejrzany, żadnej z gazet nie przeczytał, 
a jedynie użył ich jako materiału opa-
łowego.

W dniu 28 kwietnia 2015 r. policjanci 
KP w Nadarzynie dokonali zatrzy-
mania Vladyslvs D. obywatela Łotwy 
– jako osoby podejrzanej o dokona-
nie w okresie od października 2014 
r. do 28 kwietnia 2015 r. w Rozali-
nie, zaboru w celu przywłaszczenia 
wyposażenia kuchennego o wartości 
około 100.000 zł. W toku czynności 
ustalono, że mężczyzna od kilku lat 
zamieszkiwał na terenie nieruchomo-
ści, gdzie korzystał z przyczepy kem-
pingowej i w zamian za to miał do-
glądać domu w stanie budowy. Męż-
czyzna w kwietniu br. zawiadomił 
właściciela domu o kradzieży z wła-
maniem podając, że nieznani sprawcy 
po uprzednim wyważeniu okna, jak 
również drzwi garażowych, skradli z 
domu zgromadzony tam m.in. sprzęt 
wyposażenia kuchni. Funkcjonariu-
sze dokonując oględzin miejsca zda-
rzenia, nie ujawnili śladów działania 
narzędzia lub innego mechanizmu 
pozwalającego na dokonanie wej-
ścia do domu, w sposób przekazany 
przez mężczyznę. Po zgromadzeniu 

materiału dowodowego przez policję, 
Prokuratura wystąpiła z wnioskiem 
do Sądu Rejonowego w Pruszkowie, 
który wobec podejrzanego zastoso-
wał środek zapobiegawczy w postaci 
dwumiesięcznego aresztu.

Ponadto w kwietniu 2015 r. poli-
cjanci Komisariatu Policji w Nada-
rzynie zatrzymali dwóch sprawców 
kradzieży mienia ruchomego, czte-
rech sprawców kierowania pojazdami  
w ruchu drogowym w stanie nietrzeź-
wości lub po użyciu alkoholu, osobę 
poszukiwaną do ustalenia miejsca po-
bytu oraz nakazem doprowadzenia, a 
także dwóch sprawców znieważenia 
funkcjonariusza publicznego.

  
 Policjanci Komisariatu Policji  

w Nadarzynie poszukują sprawców 
zaistniałych na terenie naszej Gmi-
ny przestępstw kradzieży z włama-
niem do domów jednorodzinnych. 
W okresie od 19 marca 2015 r. odno-
towano wzrost ilości popełnianych 
czynów z tej kategorii przestępstw, 
które miały miejsce m. in.:  
w dniu 19 marca br. w godz. 8.40 
– 18.00 w Nadarzynie przy ul. Ba-
biego Lata, w dniu 8 kwietnia br. 
w godz. 15.00 – 16.30 w Wolicy, w  
dniu 14 kwietnia br. w godz. 12.40-
12.47 w Nadarzynie przy ul. Lilio-
wej, w dniu 23 kwietnia br. w godz. 
19.30 – 21.00 w Walendowie przy 
ul. Brzozowej, w dniu 24 kwietnia 
br. w godz. 17.00 – 22.00 w Walen-
dowie przy ul. Leśny Zaułek. 

Z posiadanych informacji w tych 
sprawach wynika, że sprawcami tych 
przestępstw są co najmniej dwaj męż-
czyźni w wieku około 30 lat, średniej 
lub muskularnej budowy ciała, wzro-
stu około 180-190 cm. 

Wszystkim, którzy znajdują się  
w posiadaniu informacji mogących 
przyczynić się do wykrycia opisa-
nych przestępstw, a zdecydują się na 
ich przekazanie, gwarantujemy pełną 
anonimowość. 

Informacje dotyczące opi-
sanych zdarzeń oraz nie-
pokojące sygnały związane  
z Państwa bezpieczeństwem, proszę 
zgłaszać bezpośrednio do Dyżurne-
go Komisariatu Policji w Nadarzynie, 
pod nr tel. 22  729 81 77.

Przypominam, że od dnia 1 kwiet-
nia 2015 r. skrócone zostały go-
dziny pracy Komisariatu Policji w 
Nadarzynie, który dla interesantów 
dostępny jest w godz. 8.00 – 20.00. 
W godzinach nocnych telefoniczne 
zgłoszenia odbierane są przez Ofi-
cera Dyżurnego KPP w Pruszkowie  
i kierowane drogą radiową do pra-
cujących w terenie funkcjonariuszy 
nadarzyńskiego komisariatu. 

Z listów do red. ...
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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 elektryczną, 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

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.

Praca na stanowisku: Mechanik, Elektromechanik. 
Miejsce pracy: Tarczyn

Opis stanowiska: przeglądy, konserwacja i naprawy agregatów 
chłodniczych. Wymagania: wykształcenie techniczne(zawodowe 
lub średnie), doświadczenie w serwisie i konserwacji urządzeń 
chłodniczych będzie dodatkowym atutem, umiejętność 
posługiwania się dokumentacją techniczną, preferowane 
zamieszkanie w bliskiej okolicy. Oferujemy: atrakcyjne wyna-
grodzenie, ciekawą pracę w młodym zespole, pakiet szkoleń, 
umowę o pracę, pakiet socjalny.
Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie aplikacji na adres: 

rekrutacja@thermoking.com.pl ”
z dopiskiem ,, Mechanik Tarczyn’’

Student I roku oferuje korepetycje z matematyki w Nadarzynie 
i okolicach dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i wyższych. 

Tel.: 696 713 250

Firma SFM Filtry Łuczak Sp. z o.o. w Starej Wsi pilnie poszukuje 
pracownika na stanowisko szwaczki oraz montera filtrów.

 
Zgłoszenia pod numerem: 22 739 51 12
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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

“Autorzy dzieciom - dzieci autorom”
Wystąpią: Joanna Jakubik 

11 czerwca 2015 r. o godz. 16.30
Centrum Edukacyjne, Wiśniowa 26, Nadarzyn, tel. 22 729 92 81, info@fki.org.pl; www.otwartespotkaniaczwartkowe.pl. 

Wstęp wolny

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. 

Z radością informujemy, że  
w kwietniu 2015 Sakrament 
Chrztu przyjęły: Dawid Trela, Luiza 
Dąbrowska, Jan Słowik, Mateusz Sło-
wik, Patryk Lappe, Alicja Rosłaniec, 
Józef  Ślusarczyk, Jan Laskowski – 
Ścisłowski, Julia Łach, Zuzanna Resz-
ka, Jakub Pawluć, Agata Szulczewska, 
Bartłomiej Szulczewski, Kaja Jerzak, 
Piotr Mirgos, Tymon Królikowski, 

Sakramentalny Związek Małżeń-
ski w kwietniu  2015 zawarły na-
stępujące osoby: Michał Sosnowski 
i Agnieszka Wiśniewska.

Z przykrością informujemy, 
że w kwietniu 2015 odeszli z 
naszej Parafii: śp. Halina Olasek,  
śp. Feliks Kowalczyk, śp. Wojciech 
Zimnicki, śp. Władysław Gerszyn, 
śp. Grzegorz Tarkowski, śp. Tadeusz 
Sobiecki, śp. Janina Sztyk, śp. Janina 
Wiśniewska,
  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 
Pamiętajmy w modlitwach 
o zmarłych z naszych rodzin.

  
Ks. Andrzej Wieczorek 

Proboszczcz
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K U L T U R A

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

Rubrykę redaguje  Ewa Marjańska  Dyrektor Biblioteki 

Propozycje:

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

 B U L I C Z -
KASPRZAK K.: 
Dom na skraju
Rodziny się nie 
wybiera. Czasem 
się lubimy, czasem 
nie, ale gdy dzieje 
się coś złego, sta-
ramy się wspierać 
naszych bliskich. 

Ulica Różana to spokojny zakątek ze 
starymi domami i wspaniałymi ogro-
dami. Tutejsi mieszkańcy są jak rodzi-
na – lubią się i nienawidzą, intrygują i 
plotkują, kłócą się i godzą, poszukują 
miłości i szczęścia. 

 CHMIELARZ W.: Przejęcie
Środek upalnego lata, Kolumbia. 

Grupa Polaków wybranych do re-
klamy Coca-Coli spędza wakacje życia  
w luksusowym hotelu nad oceanem. Ale 
kiedy beztroscy turyści dostaną od Kolum-
bijczyków propozycję nie do odrzucenia, 
raj zmieni się w piekło. I nie wszyscy wrócą 
z tej podróży… W dynamicznej, pełnej 
napięcia i zaskakujących zwrotów akcji 
powieści Wojciech Chmielarz potwierdza, 
że jest jednym z najlepszych autorów 
kryminałów młodego pokolenia. 

WESOŁOWSKI 
M.: Szpagat w 
pionie : w drodze 
przez Indie

  Autor próbuje 
dociec kim jest 
w s p ó ł c z e s n y 
Hindus? W Wara-
nasi godzinami 
podgląda cer-

emonie palenia zwłok, w Haridwarze 
obserwuje miliony ludzi rytualnie 
obmywające się z grzechów w świętej 
rzece Ganges. W Kaszmirze rozmawia 
z muzułmańskimi radykałami, a w Risz-
kieszu próbuje dociec, dlaczego przed 

laty John Lennon wyjechał stamtąd 
trzaskając drzwiami. To wszystko 
składa się na czasem przejmującą, 
czasem wzruszającą, a czasem zwyc-
zajnie zabawną reporterską opowieść  
o ogromnym, dynamicznie 
zmieniającym się kraju, w którym nic 
nie powinno dziwić ani szokować.
 
ABERCROM-
BIE J.: Pół króla 

Książę Yarvi 
poprzysiągł zemstę 
zabójcom ojca. 
Chce odzyskać 
czarny tron. Na-
jpierw jednak 
jako sprzedany w 
niewolę galernik 
musi stawić czoło okrucieństwu i sro-
giemu morzu. I to mając tylko jedną 
sprawną rękę!
W oczach świata jest słaby. Nie utrzyma 
tarczy ani nie chwyci za topór, dlatego 
musi z umysłu uczynić zabójczą broń.
 „Wartka opowieść o zdradzie i zemście, 
która wciągnęła mnie od pierwszej strony i nie 
puściła do końca.”George R.R. Martin

 KOPER S..: 
Królowe salonów 
II RP
  Sławomir Koper 
tym razem wraca 
do opisu życia 
prywatnego elit II 
Rzeczpospolitej. 
Bestsellerowy au-
tor opowiada o 
niezwykłych Pol-
kach, które zrobiły wielką światową 
karierę w latach 20. i 30. Piękne, inteli-
gentne, niezwykle uzdolnione i…ba-
jecznie bogate, jak choćby Pola Negri, 
która miała u stóp całe Hollywood,  
z Charlie Chaplinem i Rudolfem Valen-
tino, którzy byli jej kochankami.

VARGA K.: Masakra 
Stefan Kołtun, zmasakrowany kacem 

bohater powieści, wokalista rockowy  
w średnim wieku, obudzony rykiem 
syren alarmowych, rusza przez rozgrzaną 
niewyobrażalnym upałem Warszawę  
w poszukiwaniu znajomych i przyjaciół, 
którzy pożyczą mu pieniądze. W trakcie 
pijackiej odysei spotyka emblematyczne 
postaci, jak bogaty Prezes, niedocen-
iony Poeta, sławny Docent, wizjoner-
ski Prorok, genialny magister Wątroba, 
dawna wielka miłość Wiedźma oraz 
tajemniczy pan Lucjan, który wie  
o Stefanie wszystko. Stefan prowadzi 
z nimi zasadnicze rozmowy, usiłując 
pomiędzy kolejnymi szklankami alko-
holu rozwikłać tajemnicę swojego życia 
i pojąć sens Polski.
STEN V.:  
W zamkniętym 
kręgu
   Słoneczny, 
lipcowy dzień.  
W powietrzu czuć 
ekscytację, trwają 
największe mor-
skie regaty w Eu-
ropie Północnej. 
W pewnej chwili płynący na czele jacht 
nagle traci kurs. Okazuje się, że zostaje 
zastrzelony sternik. Ofiarą jest Oscar 
Juliander, adwokat, wiceprezes klubu 
jachtowego i szanowany ojciec rodziny. 
Wkrótce wychodzi na jaw, że za jego ide-
alnym wizerunkiem kryją się tajemnice i 
kłamstwa. Niebawem zamordowany zos-
taje kolejny członek klubu jachtowego…
PIKETTY T.: Kapitał w XXI wieku
Najważniejsza i najbardziej poczytna 
książka ekonomiczna dekady, światowy 
bestseller, który zmienił sposób, w jaki 
patrzymy na społeczeństwo, na gospodarkę 
i na obecne w nich nierówności. Napisany 
ze swadą, ale i ugruntowany w nowatorskiej 
analizie danych empirycznych, błyskotliwy 
i rzetelny zarazem 



Wiadomości Nadarzyńskie

5 (194) maj 201534

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...
Rozalin Parole

Kwiecień minął niepostrzeżenie. 
Jak zwykle działaliśmy bardzo twórczo. 
Rozpoczęliśmy od zrobienia stroików 

na I Rozalińskie Spotkanie Wielkanocne 
dla mieszkańców wsi, które miało się 
odbyć 10 kwietnia w dolnej sali świetlicy. 
Spotkaliśmy się w środę, 8 kwietnia, 
i rozpoczęliśmy prace z paniami  
z Koła Gospodyń Wiejskich. Prymule, 
żonkile, hiacynty, bratki, bukszpan, 
bluszcz, mech, gałązki wierzby płaczącej 
i karłowatej ze świeżymi listkami, 
kolorowe trawki, wydmuszki i kamienie 
posłużyły nam do stworzenia dekoracji 
w przyniesionych przez nas koszach, 
łubiankach i koszyczkach. 
Od 15 kwietnia do końca miesiąca 

zajmowaliśmy się na zmianę 
filcowaniem, rysowaniem, malowaniem 
i ceramiką. Regularny rytm zajęć, co 
środę wzbogacały odgłosy strzelania 
z karabinków KBKS podczas zajęć 
strzeleckich LOK, „my name is...”  
z lekcji języka angielskiego dla dzieci 
prowadzonych przez panią Elę w salce 
bibliotecznej, jak również gorące rytmy 
piątkowej zumby której uczy pani 
Kasia. Zaczęliśmy tworzyć naprawdę 
dużo ładnych rzeczy. Z czesanki 
zrobiliśmy torebki, podkładki pod 
myszy komputerowe - może trochę 
nieforemne, ale jakże kolorowe i miłe, 
oraz etui na telefony i przybory do 
pisania. 
Z gliny powstały podstawki pod 

kubeczki, korytka na piloty telewizyjne 
(bo każda rzecz musi mieć swoje 
miejsce), talerzyki o wymyślnych 
kształtach, na których z dumą będziemy 
wykładać smakowite ciasteczka i owoce. 
Zajęcia plastyczne „Kolor Walor  

i Linia” dla dorosłych również zaczęły 
nabierać kształtu. W świetlicy pojawiły 
się sztalugi i ich pierwsi użytkownicy, 
zostały skończone niektóre obrazy...

          Olga Cieślak - Instruktor Świetlicy NOK

NADARZYŃSKI 
OŚRODEK KULTURY 

SOŁTYS  RADA 
SOŁECKA WOLICY

 zapraszają
na

PIKNIK RODZINNY
z okazji DNIA DZIECKA

 pod hasłem

TAK ŻYJ, 
ŻEBYŚ ZDROWY BYŁ
6 czerwca(sobota)

o godz. 14.00
(boisko koło przedszkola 

w WOLICY ul. Przedszkolna 2)
W programie:
-rozstrzygnięcie kon-
kursu
  ”ECO-MODA”
-pokaz tańca
-zawody strzeleckie
-konkurencje 
sportowe
-malowanie buziek
-konkursy i inne 
zabawy, słodki poczęstunek, nagro-
dy i upominki i tradycyjnie wspólne 
grillowanie.  
             WSTĘP WOLNY

Porządki w Parolach
 

Tradycją już stało się sprząta-
nie świata. W tym roku 25 kwietnia  
w sobotnie popołudnie spotkaliśmy 
się przed świetlicą i ruszyliśmy na po-
moc zgnębionej naturze. 

Wyposażeni w odpowiednie atry-
buty zmierzyliśmy się z tym, co ląduje 
bezpańsko na naszej trawie. Z roku 
na rok śmieci jest mniej, bo i świa-
domość dbania o środowisko rośnie. 
Po wspólnym sprzątaniu nie zabrakło 
wspólnego pieczenia kiełbasek przy 
ognisku. Wszystkim uczestnikom 
bardzo dziękuję za udział w akcji. 

Jak zwykle mogliśmy liczyć na 
Panie z Koła Gospodyń Wiejskich, 

które wspierają czynnie wszystkie 
nasze działania. 

 
Monika Majewska 

Instruktor świetlicy NOK w Parolach

Urzut

„Dzieci w kuchni”
„Dzieci w kuchni” to nowy cykl kuli-

narny, który został powołany do życia w 
naszej świetlicy z myślą o najmłodszych. 
Zajęcia będą odbywały się raz w 
miesiącu. Pierwsze spotkanie już za 
nami. Miało miejsce w środę 29 kwiet-
nia. Na dobry początek upiekliśmy cias-
teczka orzechowe. Dzieci rozdrabniały 
orzechy, ubijały jajka z cukrem, gniotły 
ciasto by powstały ciasteczka-według 
przepisu kuleczki śniegowe, a  według 
dzieci ciasteczka o przeróżnych 
kształtach.

Po upieczeniu posypaliśmy je cukrem 
pudrem, do stołu podano herbatę  
i zasiedliśmy do tego, co najprzyjem-
niejsze, czyli degustacji. 
Agnieszka Sokołowska - Instruktor świetlicy NOK w Urzucie

Piknik w Parolach 
21.06.2015r., 
godz. 15.00

(vis a vis świetlicy – Parole 52a)

W programie:
15.00-16.00 gry i zabawy,
16.00-17.00 Orkiestra z Chmielnej,
17.00-18.00 wspólne śpiewanie 
 z seniorami NOK .

Poza tym: zawody strzeleckie, 
dmuchańce dla dzieci, ognisko, 

wystrzelenie rakiet, warsztaty z Justyną,
 czyli kapelusze dla każdego.

ZAPRASZAMY
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WAKACJE W ŚWIETLICACH
NA WSZYSTKIE WYDARZENIA WSTĘP WOLNY

Świetlica NOK w Urzucie zaprasza na „KREATYWNE WAKACJE”
Codzienne warsztaty plastyczne z wykorzystaniem rozmaitych technik i materiałów w połączeniu z zabawa-
mi ruchowymi na świeżym powietrzu. 29.06.2015r. - 24.07.2015r. Od poniedziałku do piątku w godzinach 
13.00 – 17.00 Ilość miejsc ograniczona. Zapisy do 15.06.2015r. w świetlicy NOK w Urzucie.
Zajęcia bezpłatne!!! Na zakończenie „Kreatywnych wakacji” planowany jest „Wakacyjny Piknik 
Rodzinny”- 25 lipca 2015r.

Świetlica NOK w Młochowie zaprasza na cykliczne spotkania w Parku w Młochowie
,,Czwartki przy Fontannie”dla dzieci od 7 r.ż. (młodsze dzieci mogą uczestniczyć w zabawach
wyłącznie w obecności i pod opieką osoby dorosłej). Startujemy 2 lipca 2015 r. (czwartek) o godzinie 16:30

Świetlica NOK w Parolach zaprasza od 1 do 31 lipca oraz od 17 do 31 sierpnia.
Zamiast nudzić się w domu zajrzyj do nas aby wspólnie pograć, pogotować, powymyślać, pooglądać, 
poczytać i poszukać…

Świetlica NOK w Rozalinie
Jak już pewnie zauważyliście, zawsze mamy jakiś plan na kreatywne spędzenie wolnego czasu. Z okazji 
wakacji zmienimy godziny otwarcia świetlicy na wcześniejsze. 2 tygodnie lipca będziemy pracować 
również w poniedziałki oferując zajęcia głównie dla dzieci, na które trzeba będzie je zapisywać.                
W sierpniu my także będziemy odpoczywać przez 2 tygodnie – ostatnie. Trzymajcie rękę na pulsie. 
Informacje jak zwykle będziemy umieszczać w zakładce świetlicy na głównej stronie NOK,  
a także na profilu FB świetlicy.

Świetlica NOK w Wolicy
Serdecznie zapraszamy w każdy piątek oraz sobotę w terminie od 3 lipca do 11 lipca oraz od 7 sierpnia,  
w godz. 14.00-19.00 Nie daj się nudzie! W naszej świetlicy każdy znajdzie pomysł na siebie!

Rubrykę redaguje Kamila Michalska - Dyrektor NOK

Remont i modernizacja 
budynku NOK

Remont i modernizację budynku 
Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury 
zakończono w planowanym terminie.

Już 17 kwietnia odbyła się “mała” 
inauguracja naszej odmienionej sali 
widowiskowej - pierwszy, po remon-
cie pokaz w ramach Kina nokowego. 
Nasi stali bywalcy mogli na własnej 
skórze odczuć różnicę między komfor-
tem oglądania filmów w NOK przed 
remontem, a po jego zakończeniu. 
W NOK siedzi sie teraz wygodnie, 
wszysko widzi się z każdego rzędu, 
bo nasza widownia ustawiona jest am-
fiteatralnie, poza tym wzbogaciliśmy się  
o, zainstalowany pod sufitem, projek-
tor multimedialny i duży, namalowany 
na ścianie, ekran. Czasy “stoliczku 
nakryj się”, kiedy to projektor wraz z 
laptopem ustawialiśmy, przed niewiel-
kim ekranem, na stole skończyły się. 
“Duża” inauguracja miała miejsce 25 

kwietnia – uświetniła ją Renata Prze-
myk, która zagrała przepiękny koncert, 
owacyjnie przyjęty przez publiczność

 Spełniły się nasze, pracowników 
NOK-u i moje, marzenia - mamy 
okotarowaną scenę, kulisy, nowe 
oświetlenie i mobilną widownię. Poza 
tym odmalowana została elewacja, 
schody wejściowe pokryto gran-
item, wstawiono nowe drzwi, zbu-
dowano także podjazd dla osób 
niepełnosprawnych. Zabytkowy zajazd, 
w którym mieści się NOK, udało się 
odremontować dzięki dotacjom uni-
jnym. Te pokryły niemalże 80 proc. 
całkowitych kosztów. Żebyśmy mogli 
cieszyć się z tego faktu musiało zaistnieć 
kilka warunków.

Najpierw była potrzeba, marzenie, 
potem nieoceniona pani Kasia Domb-
ska, wówczas inspektor ds funduszy 
zewnętrznych w UG znalazła pro-
gram w ramach którego można było 
aplikować i napisała projekt. Oczywiście 
to wszystko mogło się zdarzyć tylko za 

aprobatą naszego wójta pana Janusza 
Grzyba. Na szczęście tego, zawsze 
życzliwego Nokowi i rozumiejącego 
jego potrzeby, człowieka nie trzeba było 
przekonywać. Oczywiście uchwałę  
o wydaniu z budżetu środków na 
ten cel musiała podjąć Rada Gminy 
poprzedniej kadencji. Potem należało  
tylko czekać czy wniosek aplikacyjny 
spełni wszystkie kryteria i zostanie na 
tyle wysoko oceniony, że dotacja zost-
anie przyznana. To, jak wiemy nastąpiło 
i dzień ogłoszenia beneficjentów był 
jednym z piękniejszych momentów  
w mojej ponaddziesięcioletniej pracy  
w NOK. Potem dobra firma wyłoniona 
w przetargu, który przygotowała pani 
Ania Gutowska i kompetenty nadzór w 
osobie pana Zbigniewa Biniendy. 
Ot, cały przepis na... sukces

Wszystkim, którzy przyczynili się do meta-
morfozy budynku NOK składam serdeczne 
podziękowania.

z wyrazami szacunku - Kamila Michalska
Dyrektor NOK  
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Dariusz Zwoliński 
Prezes GLKS Nadarzyn 

V Ogólnopolski Turniej Piłki 
Siatkowej dziewcząt Nadarzyn CUP 
2015 zorganizowany przez sekcję siat-
karską GLKS Nadarzyn w dniach 8 - 10 
maja 2015 r. już za nami. Organizatorzy 
chcieliby bardzo serdecznie podzię-
kować sponsorom zawodów: wła-
dzom Gminy Nadarzyn, Urzędowi 
Marszałkowskiemu Województwa 
Mazowieckiego, szefom firm: Milan 
Sport, Serwis DAF Auto STD  
z Walendowa, Mago S.A., Maximus, 
DB Schenker, Term 2000, Hetman, 
BS w Nadarzynie oraz Scania Finance 
Polska za wsparcie dla młodych spor-
towców. Nie sposób  nie wspomnieć  
o wielu osobach , które poświeciły 
swój czas i zaangażowanie w organi-
zację Nadarzyn CUP. Słowa uznania 
należą się: Dyrektorowi Gimnazjum 
Panu Zbyszkowi Reludze i jego za-
stępcy Magdalenie Drzewuckiej, 
pracownikom szkoły oraz GOS. 
Szczególne podziękowania należą się 
uczennicom klasy sportowej Natalii, 
Wiktorii, Elizie, Paulinie i Zuzi najbar-
dziej zaangażowanym w całe przedsię-
wzięcie oraz ich trenerowi Damianowi 
Krzemińskiemu. Dziękujemy rów-
nież Panu Wiesławowi Iwaniukowi 
– koordynatorowi sportu szkolnego  
w gminie - i ratownikowi medycznemu 
Bartkowi Callowi  za okazaną pomoc .

W ciągu trzech dni zawodów wystą-
piło ponad 40 drużyn i 700 zawodni-
czek wraz z osobami towarzyszącymi.  
Nagrodami indywidualnymi nagro-
dzono ponad 60 młodych siatkarek. 
W trakcie turnieju zagrano „grubo”  
ponad 200 setów. Ostatniego dnia 
zawodów Zarząd klubu uhonorował 
pamiątkowymi statuetkami i dyplo-
mami grupę zawodniczek z zespołu 
juniorek, które postanowiły zakoń-
czyć sportową przygodę z GLKS 
Nadarzyn. Najlepsza jak do tej pory 
w historii GLKS Nadarzyn siatkarska 
drużyna po 6 latach ciężkiej, wspólnej 
pracy zakończyła swoją działalność. 
Po drodze dziewczęta m.in. zdobyły 
brązowy medal Mistrzostw Mazowsza 
Kadetek, zagrały w dwóch finałach 
Mazowsza i dwóch ćwierćfinałach 
Mistrzostw Polski, utrzymały się w II 
lidze seniorek, napsuły krwi najlep-
szym młodzieżowym zespołom w kra-

ju. Grały bardzo dobrą siatkówkę (no 
może tylko wyłączając z tego zagryw-
kę - żarcik trenera) i na pewno będzie 
ich brakować.

Na szczęście nadchodzi młodzież, 
która jeśli z podobną pasją, zapałem 
i pracowitością podejdzie do trenin-
gów ma szanse zawiesić wynikową po-
przeczkę jeszcze wyżej. Koniec sporto-
wej kariery zapowiedziały: Magdalena 
Zembrzuska, Andzelika Wielądek  
i Hania Drzewiecka. Natomiast  Marta 
Ćwiertniewicz i Ewelina Brzezińska  
po zdanej maturze postanowiły kon-
tynuować swoją przygodę z siatkówką  
w drużynach uczelnianych. GLKS 
opuści również Basia Zakościelna 
młoda atakująca, która otrzymała  pro-
pozycję gry w klubach występujących 
w Orlen Lidze. Przy okazji jeszcze 
raz korzystając z okazji trenerzy sek-
cji chcieli podziękować także jej tacie 
Adamowi Zakościelnemu za ogromne 
zaangażowanie i bezinteresowną po-
moc.  Ostatnią  żegnaną zawodnicz-
kom jest Karolina Brzezińska, którą 
czeka bardzo długa rehabilitacji i le-
czenie kontuzji, za „Karolę” trzymamy 
kciuki i mamy nadzieje, że po okresie 
rekonwalescencji wróci do zespołu.

Miłym akcentem ostatniego dnia 
zawodów było powołanie do Kadry 
Województwa Mazowieckiego na 
turniej juniorski młodziutkiej przyj-
mującej GLKS Nadarzyn, uczennicy 
klasy sportowej Wiktorii Kunickiej.  

Popularna „Kuna” zagrała we wszyst-
kich spotkaniach i pokazała się z bar-
dzo dobrej strony.

Ze sportowej strony najlepszy wynik 
w V Nadarzyn CUP 2015 osiągnęły 
nasze juniorki, które po emocjonu-
jącym finałowym meczu z MUKS 
Volley Płock zajęły I miejsce. Ich 
młodsze koleżanki wypadły słabiej  
(kadetki IV miejsce, młodziczki VII).  
Jednak w przyszłym sezonie trzon 
zespołu młodziczek i kadetek się nie 
zmienia i nadarzynianki zagrają w tej 
samej klasie rozgrywkowej w identycz-
nym składzie.

Wyniki zawodów 
w poszczególnych kategoriach 

można śledzić na stronie 
www.siatkowka.glksnadarzyn.pl

Nadarzyn CUP 2015
Fot. arch.GLKS
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GLKS - tenis stołowy
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn 

brązowym medalistą 

ekstraklasy kobiet!
Tenisistki stołowe GLKS Wanzl 

Scania Nadarzyn walczyły do końca  
o finał ekstraklasy kobiet. W pierwszym 
spotkaniu we własnej hali uległy 1-3 
w półfinale play-off  zespołowi KTS 
Zamek Tarnobrzeg. W rewanżowym 
meczu w przysłowiowej “jaskini lwa” 
w hali, w której kilka dni później tar-
nobrzeska drużyna wywalczyła 
Klubowy Puchar Europy przegrały 2-3.  
W naszej drużynie bardzo dobrze wypadła 
Klaudia Kusińska wracająca do gry po 
ciężkiej kontuzji. Tym razem popularna 
Kusa wygrała z Natalią Partyką i przy  
stanie 2 - 2 w meczu dzielnie walczyła  
o zwycięstwo z brązową medalistą  
Mistrzostw Świata Li Qian. Drugi punkt 
(również na Partyce) zdobyła dla Nadar-
zyna Tosia Szymańska. 

Warto dodać, że w spotkaniu 
zadebiutowała w rozgrywkach ekstrak-
lasy młoda tenisistka - uczennica II 
klasy Gimnazjum w Nadarzynie Wik-
toria Ziemkiewicz. Tym samym GLKS 
Wanzl Scania Nadarzyn zdobył w swojej  
12 letniej historii występów w ekstraklasie 
8 medal, a drugi brązowy. 

Ekipa z miasta siarki tym czasem 
będzie kontynuowała swój marsz po 24 
tytuł Mistrza Polski.
 

Nadarzyńscy studenci 

medalistami 

Drużynowych Akademickich 

Mistrzostw Polski

Akademia Leona Koźmińskiego  
w Warszawie w składzie z obecnymi 
lub byłymi zawodniczkami i wychow-
ankami sekcji tenisa stołowego GLKS 
Nadarzyn wywalczyła Akademick-
ie Drużynowe Mistrzostwo Polski 
wśród pań oraz srebrny medal wśród 

panów. Naszym studentkom i stu-
dentom: Klaudii Kusińskiej, Monice 
Żbikowskiej, Adzie Szulc, Magdzie 
Sikorskiej, Ali Leśniak i Antoniemu 
Witkowskiemu serdecznie gratulujemy  
i życzymy powodzenia w Akademickich 
Mistrzostwach Europy.

Fot. arch.GLKS

 Regionalny Portal Informacyjny
NadWisła.pl

Dariusz Zwoliński 
Prezes GLKS Nadarzyn 

Mikołaj Kiciński

 Wicemistrzem Polski Młodzików

Medal tenisistek w ekstraklasie nie 
był jedynym sukcesem nadarzyńskich 
pingpongistów w ostatnim czasie.  
W rozgrywanych w dniach 20-24 
maja w Luboniu Mistrzostwach Polski 
Młodzików Mikołaj Kiciński z GLKS 
Wanzl Scania Nadarzyn wywalczył sre-
brny medal w grze podwójnej. W grze 
singlowej popularny “Kiciuś” zajął V 
miejsce ulegając jedynie w ćwierćfinale  
późniejszemu Mistrzowi Kraju. 

W ostatnich dniach maja o medale 
Mistrzostw Polski walczyć będą  
w Krośnie nadarzyńskie kadetki.

Dariusz Zwoliński 
Prezes GLKS Nadarzyn 

GLKS - piłka siatkowa
Kinga Wrońska złotą medalistką

 
Kinga Wrońska wywalczyła  

w dniu 18 maja wraz ze swą koleżanką 
z Błonia ZŁOTY medal Mistrzos-
tw Mazowsza Kinder + Sport  
w kategorii dwójek!!! Wywalczony 
medal jest jednocześnie “biletem” 
do Ogólnopolskiego finału, który 
odbędzie się na początku lipca w nowo  
otwartej największej w Polsce hali spor-
towej w Krakowie. Warto dodać, że 
młodziutka 11 - letnia siatkarka zagrała 
w zakończonym niedawno Nadarzyn 
CUP w zespole młodziczek na pozy-
cji libero i bardzo dobrze radziła sobie  
w rywalizacji z 3-4 lata starszymi ry-
walkami.
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W dniu 5 maja 2015 roku na 
boisku przy Szkole Podstawowej 
w Woli Krakowiańskiej rozegrano 
finały gminne w piłce nożnej szkół 
podstawowych dziewcząt i chłopców.

W kategorii dziewcząt, klasyfikacja  
jest następująca:
I m. - SP Wola Krakowiańskiej
II m. - SP Rusiec
III m. - SP Młochów
IV m. - SP Kostowiec.
W kategorii chłopców:
I m. - SP Nadarzyn,

II m. - SP Rusiec,
III m. - SP Młochów,
IV m. - SP Kostowiec,
V m. - SP Wola Krakowiańska.
Gratulujemy dziewczętom ze Szkoły 
Podstawowej w Woli Krakowiańskiej 
i chłopcom ze Szkoły Podstawowej  
w Nadarzynie.
 Zwycięskie zespoły w dniu 7 maja 
2015 roku reprezentowały Gminę 

Wiosenne 
biegi przełajowe

W dniu 12 maja 2015 r. na terenie “Or-
lika” w Kostowcu odbyły się Mistrzos-
twa Szkoły Podstawowej w Kostowcu 
w Wiosennych Biegach Przełajowych 
z Przeszkodami „Bieg po zdrowie”  
w ramach realizacji zagadnień progra-
mu „Trzymaj Formę”. W zawodach 
wzięło udział 93 uczniów Szkoły Pod-
stawowej z klas 0-I-II-III oraz IV-V-VI. 
Dzieci rywalizowały ze sobą w kat-
egorii dziewcząt i chłopców dla każdej 
klasy osobno. Dla klas młodszych 
został wytyczony tor z przeszkodami, 
bieg przełajowy, skok przez rzekę, 
pokonanie przeszkody z zeskokiem, 
pajęczyna zwinnościowa, skok przez 
skrzynie na dystansie 200 m. Dzieci 
starsze miały wytyczoną trasę w lesie 
wykorzystując naturalne przeszkody  
terenowe.  Klasy IV i V biegły na dystan-
sie 400 m, a kl. VI na dystansie 800 m. 

Serdeczne podziękowania dla Rady 
Rodziców za pomoc w organi-
zacji imprezy oraz zorganizowanie 
poczęstunku i ogniska.
Klasyfikacja końcowa: 
Kl - 0: kat dziewcząt/kat. chłopców
1. Zuzia Bajerska/Piotr Bajnóg
2. Patrycja Czerniawska/Witek Krzyżewski
3. Ada Malinowska/Cezary Gauks
Kl-I: kat dziewcząt:/kat. chłopców
1. Oliwia Czerniawska/Eryk Vu
2. Marcysia Świercz/Bartek Nogal
3. Małgosia Lechman/Kuba Wojtaś
Kl-II: kat dziewcząt/kat. chłopców
1. Zuzia Malicka/ Tymon Mierzejewski
2. Zosia Jakubowska/Kacper Kucharczyk
3. Roksana Wojtyniak/Bartek Matulewicz
Kl-III: kat dziewcząt/kat. chłopców
1. Dorota Sass/Maciek Cybulski
2. Hana Vu/Adam Kostecki
3. Kinga Świercz/Oliwier Morawski.
Kl-IV kat dziewcząt/kat. chłopców
1. Eryka Markiewicz/ Antoni Kolasiński
2. Małgosia Kmera/Jerzy Wąsiewicz
3. Wiktoria Gajewska/Mikołaj Krakowiak
Kl-V kat dziewcząt/kat. chłopców
1. Milena Malinowska/Piotr Kmera
2. Gabrysia Dębowski/Jan Jakubowski
3. Martyna Grabowska/Filip Kostecki
Kl-VI: kat. chłopców: 1. Łukasz Ka-
lisiewicz; 2. Konrad Lament; 2. Dawid 
Powierża: 3. Bartek Anioł

SPORT SZKOLNY

Marcin Mlekicki – nauczyciel w-f

Do biegu gotowi...start  - biegi przełajowe w Kostowcu

Piłka nożna dziewcząt i chłopców
Nadarzyn w mistrzostwach powiatu 
pruszkowskiego, które zostały 
rozegrane w Raszynie. Dziewczęta 
w końcowej klasyfikacji uplasowały 
się na miejscu szóstym, a chłopcy na 
miejscu czwartym. 

Dziękujemy za udział 
i gratulujemy wyników!

W dniu 23 maja br. Stowarzyszenie Gmin 
Zachodniego Mazowsza „Mazovia” na 
obiektach sportowych przy Zespole Szkół  
w Żółwinie  - gmina Brwinów, zorganizowało 

turniej piłki nożnej dla chłopców szkół 
podstawowych reprezentujących gminy 
zrzeszone w tym stowarzyszeniu. Gminę 
Nadarzyn reprezentowali uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej w Ruścu pod opieką  
Jacka Nowocienia. W końcowej klasyfikacji 
uplasowali się na VI miejscu.

Wiesław Iwaniuk 
- koordynator sportu

Pamiątkowe medale podczas zawodów gminnych wręczyła Dyrektor SP Wola Krakowiańska Jolanta Ludwiniak

Fot. arch. SP Kostowiec

Fot. arch. SP Wola Krakowiańska
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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” 
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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

Zawody wędkarskie w Młochowie

ORLIK 2012 Rusiec
Informujemy, że  kompleks boisk sportowych „ORLIK 2012” w  Ruścu przy ul. Górnej czynny będzie w miesiącu czerwiec 

2015 r.w n/w dniach i godzinach.
Od poniedziałku do piątku w godz.8:00 – 15:50 udostępniony dla Szkoły Podstawowej w Ruścu.

 Wtorki – w godz. 16:00-18:00 piłka nożna, treningi dzieci. W godz. 18:00-22:00 piłka nożna -  grupy zorganizowane.
Śr. – w godz. 16:00 – 17:30 ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży. W godz. 16:00 – 18:30/boisko wielofunkcyjne/baseball, 

treningi dzieci. W godz. 17:30-21:30 piłka nożna – grupy zorganizowane.
Czwartki - w godz.16:00-18:00 piłka nożna, treningi dzieci. W godz. 18:00-21:30 piłka nożna – grupy zorganizowane. 

Pt. w godz. 16:00 – 17:30 ogólnodostępne dla dzieci i młodzieży. W godz. 17:30 -21:30 piłka nożna – grupy zorganizowane.
 Soboty w godz. 11:00-19:00 piłka nożna ogólnodostępne dla wszystkich. W godz.11:00-13:30/boisko wielofunkcyjne/baseball, 
treningi dzieci. Rezerwacja /minimum 10 osób, piłka nożna/ tel. 692 767 250

 Zbigniew Siwiec -  Animator Sportu
    

Orlik 2012 Kostowiec    Rezerwacja: tel. 514 259 869                                                   Marcin Mlekicki - Animator Sportu

W sobotę 2 maja br. na stawach  
w młochowskim parku odbyły się 
zawody wędkarskie o Puchar Wójta 
Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba, zor-
ganizowane przez Koło Wędkarskie 
w Młochowie. W tegorocznej edycji, 
tradycyjnych już zawodów, wzięło 
udział 25 zawodników.

Zwycięzcą zawodów został p. To-
masz Pogorzelec (8,94 kg), miejsce dru-
gie zajął p. Mariusz Korczyński (3,92 
kg), trzecie miejsce p. Marcel Ośniecki 
(2,78 kg). Puchary wręczył Janusz  
Grzyb Wójt Gminy.                           red.  
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