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

Największe gminne inwestycje 2015 r.

Kompleks 
oświatowy 
w Ruścu 

Żłobek w Ruścu  

Termomodernizacja 
Szkoły Podstawowej 

w Kostowcu

W ramach wykonanej termomo-
dernizacji zrealizowano szereg prac 
wewnątrz budynku oraz na zewnątrz 
w tym m.in. powstała nowa elewacja 
(fot. po prawej).

Zgodnie z założeniami plano-
wo prowadzona jest budowa szko-
ły podstawowej i gimnazjum wraz  
z pełnowymiarową halą sportowo - wido-
wiskową przy ulicy Osiedlowej w Ruścu. 

Część, w której mieści się szkoła pod-
stawowa służy uczniom już od września 
2014 r. - część gimnazjalna oraz hala pla-
nowo mają zostać ukończone do sierp-
nia 2017 roku. Koszty związane z tą in-
westycją ponoszone są z budżetu gminy 
oraz z funduszy pozyskanych w ramach 
Programu LEMUR, a dzięki płynności 
finansowej jej realizacja nie jest zagrożona 
i przebiega planowo. trzeba dodać, że do 
tej pory na budowę kompleksu wydatko-
wano ponad 22 mln zł.

Oprócz kosztów poniesionych  
w związku z budową, a także utrzy-
maniem już funcjonującej części pla-
cówki w ubiegłym roku dokonano za-
kupów związanych z jej utrzymaniem 
w tym m.in. sprzętu specjalistycznego 
do obsługi terenów zieleni wokół za-
budowań.

W lutym 2015 roku swoją dzia-
łalność rozpoczął pierwszy Żło-
bek Gminny „Zaczarowany 
ogród”. Został on otwarty po mo-
dernizacji i adaptacji budynku,  
w którym wcześniej mieściła się 
szkoła podstawowa przy ul. Szkolnej 
w Ruścu. Po dostosowaniu do wymo-

gów funkcjonowania takiej palcówki, 
remontu i adaptacji wnętrz zagospo-
darowano także teren wokół żłobka, 
wraz z budową placu zabaw dla wy-
chowanków. Ustawiono m.in. altan-
kę tzw świetlicę w ogrodzie, a także 
miasteczko ruchu. i szereg zabawek 
Wykonano również nasadzenia.

Budynek żłobka przeszedł także 
termomodernizację ścian. 

Do „Zaczarowanego ogrodu” uczęszcza obecnie 50 dzieci



Wiadomości Nadarzyńskie

1 (202) styczeń 20164

Referat Inwestycji

UWAGA  
ZAPROSZENIE 

DLA 
WSZYSTKICH 
NAUCZYCIELI

Ogólnopolskie Stowarzyszenie 
Anglistów serdecznie zaprasza na 
Regionalne Szkolenie dla nauczy-

cieli języka angielskiego oraz innych 
przedmiotów, które odbędzie się  

1 marca 2016 r. (wtorek)  
w godz: 13.00 - 17.00 w Nadarzynie, 

ul. Żółwińska 41 (Gimnazjum  
im. św. Jana Pawła II, aula na 1 piętrze).

Szanowni Państwo, Gimnazjum 
w Nadarzynie jest współorganiza-

torem tego szkolenia. 
Warto przypomnieć, że nasze gim-
nazjum już trzeci rok uczestniczy w 

Programie English Teaching. 
Jest to program, którego funda-
torem jest Polsko-Amerykańska 

Fundacja Wolności, a realizatorem 
Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA. 
W ramach programu prowadzone 

były m.in. 
nowatorskie zajęcia języka 

angielskiego, został napisany przez 
gimnazjalistów zbiór opowiadań 
w języku angielskim, młodzież 
uczestniczyła w lekcjach, które 

prowadził native speaker.
Koordynatorem programu na 

terenie naszej gminy jest nauczyciel 
języka angielskiego pani Magdalena 
Drzewiecka, która została również 

mianowana Ambasadorem Pro-
gramu English Teaching i obecnie 
jest członkiem Ogólnopolskiego 

Stowarzyszenia Anglistów.

Wszystkich zainteresowanych 
szkoleniem, a także ewentual-
nym udziałem poszczególnych 
placówek w kolejnych edycjach 

programu English Teaching 
prosimy o wypełnienie 

formularza on-line.
Link dla zgłaszających się: http://

bit.do/szkolenie-nadarzyn

Inne inwestycje
W 2015 r. przeprowadzono również 

modernizację siedziby Nadarzyńskie-
go Ośrodka Kultury, która obejmo-
wała zarówno prace na zewnątrz bu-
dynku, jak i w środku.
Przeprowadzono remont siedziby 

jednostki Ochotniczej Straży Pożar-
nej Nadarzyn, zarówno wewnątrz jak 
i na zewnątrz budynku. W Młocho-
wie przy siedzibie OSP wybudowano 

Infrastruktura 
techniczna  

Systematycznie, z każdym rokiem 
prowadzone są inwestycje związane  
z rozbudowa i modernizacją infra-
truktury technicznej w Gminie Nada-
rzyn. W ubiegłym roku udało się 
pomyślnie przeprowadzić szereg ta-
kich zadań. Powstał kolejny odcinek 
chodnika przy ulicy Komorowskiej  
w Strzeniówce oraz przy ul. Brzozo-
wej w Walendowie. 
Przebudowane zostały ulice: Magda-

lenki, ul. Konwaliowa w Strzeniówce 
oraz ul. Sowia w Wolicy. W Ruścu - 
budowa ul. Sezamkowej wraz z oświe-
tleniem.
W ramach poprawy bezpieczeń-
stwa zbudowana została sygnalizacja 
świetlna na skrzyżowaniu ulic Nad 
Utratą i Brzozową w Walendowie  
(fot.obok).
Powstało oświetlenie uliczne ul. Sło-
necznej, Szyszkowej w Nadarzynie 
drogi z Parol do Jastrzębca, a także 
ulic Wodnej i Rzecznej w Wolicy.
 
Powstał kolejny odcinek sieci kana-
lizacyjnej ul. bocznej od ul. Mszczo-
nowskiej w Nadarzynie.
Rozpoczęto rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Kostowcu wraz z przej-
ściem przez trasę katowicką.

dwa garaże oraz uzupełniono wy-
posażenie remizy. Przy przedszkolu  
w Młochowie doposazono plac zabaw.

Ponadto w okresie wakacyjnym, 
zgodnie z praktyką stosowaną przez 
ostatnie lata wykonano szereg prac 
remontowych i modernizacyjnych  
w szkołach i przedszkolach na terenie 
Gminy Nadarzyn. Koszt prac to po-
nad 425 tys zł.

Ponadto wykonano szereg remon-
tów cząstkowych dróg gminnych jak 
również ich profilowanie.
Na terenie gminy stanęło 6 nowych 

wiat przystankowych. 
Zrealizowano także szereg doku-

mentacji projektowo - kosztoryso-
wych związanych z zaplanowanymi 
na kolejne lata inwestycjami. 
W sumie wydatki inwestycyjne 
wyniosły ponad 14 mln zł.

Wśród obecnie trwających inwesty-
cji należy wymienić przede wszystkim  
prowadzenie prac wewnętrznych na 
budowie kompleksu oświatowego  
w Ruścu, budowę świetlicy w Pa-
rolach (w 2015 r. wykonano stan 0, 
obecnie realizowane są roboty mu-

rarskie ścian parteru  
z przygotowaniem 
do ułożenia prefa-
brykowanego stro-
pu) oraz oczysz-
czalni scieków  
w Kostowcu. 
O inwestycjach plano-
wanych na bieżący rok 
w artykule „Budżet 
2016” str. 16 WN.

Nowa składana widownia w NOK
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• Gdy Twój adres zameldowania i adres za-
mieszkania podlega pod ten sam urząd skar-
bowy
W takiej sytuacji nie musisz robić nic 
więcej niż w części B zeznania podatko-
wego PIT-37 wpisać aktualny na dzień 
31.12.2015 roku  adres zamieszkania, 
np.: jesteś mieszkańcem Nadarzynie ale 
zameldowanym w Pruszkowie. W ze-
znaniu podatkowym w części B dotyczą-
cej adresu zamieszkania wpisujesz adres 
w Nadarzynie. Nie ma potrzeby skła-
dania żadnych odrębnych oświadczeń  
i aktualizacji.
• Gdy Twój adres zameldowania podlega pod 
inny urząd skarbowy niż adres zamieszkania
W takiej sytuacji, poza wpisaniem w 

części B zeznania podatkowego PIT-37 
faktycznego adresu zamieszkania, nale-
ży we właściwym urzędzie skarbowym 
uaktualnić adres zamieszkania składając 
na druku ZAP-3 zgłoszenie aktualizacyj-
ne osoby fizycznej będącej podatnikiem. 

Wzór formularza stanowi załącznik 
nr 3 do Rozporządzenia Ministra Fi-
nansów z dnia 25 listopada 2014 roku  
w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń 
identyfikacyjnych i zgłoszeń aktualiza-
cyjnych (Dz.U. z 2014, poz.1161) i służy 
do zgłoszenia aktualnego adresu miejsca 
zamieszkania, danych kontaktowych 
oraz informacji dotyczących osobistego 
rachunku. Formularz przeznaczony jest 

W związku z licznymi informacjami 
napływającymi ze strony rządu, Urzędu 
Marszałkowskiego, Prezydenta Mia-
sta st. Warszawy, mediów dotyczących 
skutków ewentualnego administra-
cyjnego podziału Mazowsza Gmina 
Nadarzyn wyraża obawy związane ze 
stratą możliwości pozyskiwania dotacji 
unijnych.

Posiłkując się posiadanymi informa-
cjami możemy przewidzieć trzy warian-
ty wydarzeń:

1. Jeżeli doniesienia na temat podzia-
łu administracyjnego Mazowsza okażą 
się nieprawdziwe – możemy przyjąć, że 
Gmina Nadarzyn będzie uczestniczyć 
we wszystkich naborach, w których 
chcemy pozyskać fundusze zewnętrz-
ne, co gwarantuje nam szansę uzyska-
nia kolejnych środków na rozwój naszej 
gminy.

2. Jeżeli doniesienia dotyczące po-
działu Mazowsza okażą się prawdziwe 
i jeżeli do nowego województwa wraz  
z Warszawą zostanie wcielona nasza 
gmina i gminy sąsiednie (np. obszar 

metropolitalny) lub gdyby Warszawa 
została wydzielona, a my stalibyśmy 
się częścią nowego województwa, 
wówczas unijny program dla nasze-
go województwa, z którego możemy 
pozyskiwać fundusze czyli Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego przestanie funkcjo-
nować w obecnej postaci, bo nie bę-
dzie już takiego jak dotąd Wojewódz-
twa Mazowieckiego. Co za tym idzie 
fundusze wynegocjowane z Komisją 
Europejską dla Województwa Mazo-
wieckiego będą musiały być na nowo 
negocjowane i inaczej podzielone. To 
co najmniej o dwa może trzy lata opóź-
ni rozpoczęcie planowanych inwestycji 
oraz zmianę (znaczne zmniejszenie) 
kwot, o które można się ubiegać. Dla 
naszej gminy Regionalny Program 
Operacyjny WM to przede wszystkim 
udział w ZIT, który jest częścią tego 
programu. A środki z ZIT to planowa-
na budowa sieci ścieżek rowerowych  
w całej gminie. Warto zauważyć, że 
program ZIT jest dedykowany dla mia-

sta Warszawa i 39 gmin wokół i tylko 
wtedy można z tych pieniędzy skorzy-
stać, gdy nadal w nowym wojewódz-
twie będzie Warszawa i gminy wokół 
Warszawy.

3. Jeżeli nastąpi podział Mazowsza 
w taki sposób, że do Warszawy zosta-
ną dołączone tylko nieliczne, najbliż-
sze gminy, w tym Gmina Nadarzyn, 
wówczas istnieje obawa, że gdy zo-
stanie przeliczony na nowo współ-
czynnik zamożności to okaże się, że 
jesteśmy „zbyt bogaci” by korzystać 
z funduszy unijnych. Co to oznacza? 
Oznaczałoby to ZERO dotacji unij-
nych z ZIT, z Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego WM. Dla naszej 
gminy to przede wszystkim zero 
środków na ścieżki rowerowe, ale też 
brak środków na kolejne drogi, brak 
środków na modernizację oświetle-
nia, na termomodernizację, czy na 
rewitalizację itd.

Katarzyna Dombska
Kierownik Referatu 

ds. funduszy zewnętrznych

Fundusze zewnętrzne
- Czy zagrożone są dotacje unijne dla naszej gminy?

dla osoby fizycznej spełniającej łącznie 
poniższe kryteria:
- jest objęta rejestrem PESEL,
- nie prowadzi działalności gospodarczej,
- nie jest zarejestrowanym podatni-

kiem podatku od towarów i usług,
- nie jest płatnikiem podatków oraz 

składek na ubezpieczenie społeczne 
oraz ubezpieczenie zdrowotne.
• Reasumując formularz powyż-

szy uzupełnia podatnik wtedy, kiedy  
z tytułu poprzedniego miejsca za-
mieszkania podlegał pod inny urząd 
skarbowy, np. podatnik z Warsza-
wy, który do tej pory rozliczał się  
z Urzędem Skarbowym w Warsza-
wie, zmienia miejsce zamieszkania 
do miejscowości Nadarzyn lub innej  
objętej działaniem Urzędu Skarbowe-
go w Pruszkowie.

Urząd Skarbowy
ul. Staszica 1

05-800 Pruszków
tel. 22 738 09 00
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odbyła się w środę 30 grudnia 2015 r., 
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. 
Rozpoczęcie obrad poprzedziła uro-
czystość wręczenia wójtowi Januszowi 
Grzybowi przez Naczelnik Związku 
Harcerstwa Polskiego hm. Małgorzatę 
Sinicę „Laski Skautowej”. Jest to naj-
wyższe Honorowe Wyróżnienie, przy-
znawane osobom spoza organizacji 
przez naczelnika ZHP. Otrzymują je 
osoby uznane za „Niezawodnego Przy-
jaciela” za wsparcie pracy wychowaw-
czej i działań. (Zapraszamy do zapoznania się 
ze szczegółową relacją dostępną na str. 7).

Po powitaniu wszystkich zebranych 
stwierdzono quorum trzynastu radnych 
(mandaty dwóch radnych zostały wyga-
szone prawomocnym wyrokiem sądu). 
Radni jednogłośnie przyjęli zarówno 
proponowany porządek obrad jak i 
protokół z poprzedniej XIII Sesji Rady 
Gminy Nadarzyn, która odbyła się 25 
listopada minionego roku. Także jedno-
głośnie wszyscy radni przyjęli sprawoz-
danie wójta Gminy Nadarzyn Janusza 
Grzyba z działalności za okres między 
sesjami. Jednogłośnie Radni przyjęli 
uchwałę w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie w trybie bezprzetargowym 
umowy dzierżawy nieruchomości grun-
towych stanowiących własność Gminy 

Nadarzyn, położonych w obrębie Wa-
lendów, gm. Nadarzyn.

Minionej sesji największe zaintere-
sowanie radnych wzbudził projekt 
uchwały w sprawie ustalenia liczby 
punktów sprzedaży napojów zawie-
rających powyżej 4,5 % alkoholu (z 
wyjątkiem piwa), przeznaczonych do 
spożycia w miejscu, jak i poza miej-
scem sprzedaży oraz zasad usytuowa-
nia na terenie gminy Nadarzyn miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alko-
holowych. Mimo omawiania projektu 
uchwały na gminnej komisji, również 
podczas sesji padło wiele pytań. Głów-
nie dotyczyły one zmian ilości punktów 
sprzedaży alkoholu na terenie gminy. 
Radny Sylwester Karolak pytał ile jest 
na terenie gminy punktów sprzedaży  
i spożywania alkoholu?

- Na dzień dzisiejszy mamy 40 sklepów  
i 20 punktów gastronomicznych mogących po-
dawać alkohol – wyjaśniła Krystyna Ma-
słowska pełnomocnik wójta do spraw 
uzależnień.

Ostatecznie projekt został uchwalony 
przy dwóch radnych wstrzymujących 
się od głosu.

Podjęcie uchwały budżetowej na rok 
2016 poprzedziły wypowiedzi wójta 
gminy Nadarzyn i jego zastępcy. Zwró-
cili oni uwagę na szereg zmiennych, 

Na 10 kwietnia 2016 r. Woje-
woda Mazowiecki zarządził wy-
bory uzupełniające do Rady 
Gminy Nadarzyn w okręgach 
wyborczych nr 1 i 2 w Nadarzynie  
(w każdym okręgu wybranych zosta-
nie po jednym radnym). Dni w któ-
rych upływają terminy wykonania po-
szczególnych czynności wyborczych 
wynikających z Kodeksu wyborczego 
określone zostały w załączniku do 
Zarządzenia Nr 37 Wojewody Mazo-
wieckiego z dnia 20 stycznia 2016 r. 
w sprawie wyborów uzupełniających 
do Rady Gminy Nadarzyn (Dz.U. 
Woj. Maz. poz. 629).
Wojewoda wydał Zarządzenie  
w związku z uchwałami Rady Gminy 
Nadarzyn w sprawie stwierdzenia wy-
gaśnięcia mandatów dwóch radnych 
oraz postanowieniami Naczelnego 
Sądu Administracyjnego (radni nie 
złożyli swoich pierwszych oświad-

czeń majątkowych, w związku z czym 
Rada Gminy zobligowana była do 
podjęcia uchwał w sprawie stwier-
dzenia wygaśnięcia ich mandatów; 
uchwały te zostały następnie przez 
zainteresowanych radnych zaskarżo-
ne do Wojewódzkiego Sądu Admi-
nistracyjnego, który skargi oddalił; 
w drugiej kolejności radni złożyli do 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
skargi kasacyjne na wyroki WSA, które 
to przez NSA również zostały oddalo-
ne prawomocnymi orzeczeniami).
W wyborach uzupełniających wezmą 
udział jedynie mieszkańcy części 
Nadarzyna - tylko następujących ulic:
Okręg wyborczy Nr 1 w Nadarzynie 
– ulice: Al. Katowicka, Babiego Lata, 
Graniczna, Karmelowa, Kościuszki, 
Krucza, Kubusia Puchatka, Mako-
wa, Małego Księcia, Morelowa, Msz-
czonowska, Sęczkowa, Starowiejska, 
Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, 

które będą miały wpływ na budżet gmi-
ny jak przykładowo planowane dopłaty 
500 złotych na drugie i następne dziec-
ko, czy zapowiadany powrót sześciolat-
ków do przedszkoli. Jak zauważył wójt 
Janusz Grzyb budżet na 2016 rok bę-
dzie najbardziej nieprzewidywalnym na 
przestrzeni ostatnich 10 lat. Ostrzegał, 
że dynamika zmian tego budżet z mie-
siąca na miesiąc może być bardzo duża. 
Zwrócił uwagę na dużą ilość uwarun-
kowań zewnętrznych wpływających na 
dochody gminy. Od dochodów będzie 
zależał kształt budżetu, a tym samym 
realizowane inwestycje - wydatki. Przy-
pomniał również o wzroście subwencji 
wyrównawczej tak zwanego „Janosiko-
wego” z sześciu do ośmiu mln zł co sta-
nowi ponad dziesięć procent budżetu. 
Dla tak niewielkiej gminy jest to bardzo 
dużym obciążeniem finansowym.

Radni kolejno zgłaszali swoje wnioski 
do budżetu na 2016 rok i każdorazowo 
głosowali nad przyjęciem poszczegól-
nych wniosków. Radni jednogłośnie 
zaakceptowali wszystkie zgłoszone 
wnioski i uchwałę budżetową na 
bieżący rok. Ze szczegółami dotyczącymi 
tegorocznego budżetu można się zapoznać  
w artykule na stronie16. 

red.

Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nadarzyn
Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwińska.

Okręg wyborczy Nr 2 w Nadarzynie 
- ulice: Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, 
Leśna, Maciejki, Malwy, Mała, Modrze-
wiowa, Nad Mrówką, Plantowa, Pod-
leśna, Pruszkowska, Wierzbowa, Wio-
senna (granice okręgów na podstawie 
Obwieszczenia Wójta Gminy Nada-
rzyn z dnia 25 stycznia 2016 r.).

Wszystkie informacje dotyczące wyborów 
uzupełniających zamieszczane są na bie-
żąco na stronie internetowej Gminy Nada-
rzyn – zakładka „Wybory uzupełniające 
do Rady Gminy Nadarzyn 2016” (www.
nadarzyn.pl) oraz w Biuletynie informacji 
publicznej (zakładka „Wybory” i następ-
nie „Wybory uzupełniające do Rady Gminy 
Nadarzyn 2016”): http://bip.nadarzyn.
pl/389,wybory-uzupelniajace-do-rady-gmi-
ny-nadarzyn-2016.html

Edyta Gawrońska 
Sekretarz Gminy Nadarzyn, Pełnomocnik ds. wyborów 
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Przed rozpoczęciem kolejnej sesji 
Rady Gminy Nadarzyn 30 grudnia 
ubiegłego roku miała miejsce miła 
ceremonia. Naczelnik Związku Har-
cerstwa Polskiego hm. Małgorzata 
Sinica wręczyła wójtowi Januszowi 
Grzybowi „Laskę Skautową”. Jest to 
Honorowe Wyróżnienie, przyznawa-
ne przez naczelnika ZHP tylko raz  
w roku - 22 lutego. „Laska Skautowa” 
jest najwyższym odznaczeniem nada-
wanym osobom spoza organizacji za 
wspieranie ruchu. To forma harcer-
skiego podziękowania za dostrzeżenie 
pracy wychowawczej i wsparcie dzia-
łań. Otrzymują ją osoby uznane za 
„Niezawodnego Przyjaciela”. „Laskę 
Skautową” otrzymał między innymi 
papież św. Jan Paweł II.

Wyróżnienie wójtowi Januszowi 
Grzybowi wręczyli: Naczelnik ZHP 
hm. Małgorzata Sinica, Komendant 
Hufca Pruszków hm. Beata Paweł-
czyńska oraz Komendant Nadarzyń-
skiego Szczepu Drużyn Harcerskich  
i Zuchowych Wataha ks. hm. Jaro-
sław Kuśmierczyk. W uroczystości 
uczestniczyli również harcerze z Wa-
tahy oraz radni, mieszkańcy gminy  
i urzędnicy.

- Harcerstwo to organizacja wychowaw-
cza, która przez wychowanie młodego czło-
wieka stara się wpływać na rzeczywistość, 
zmieniać świat na lepszy. Harcerze to są 
ludzie, którzy tak naprawdę są w stanie 
przenieść góry, ale tylko wtedy, gdy otrzy-
mają odpowiednie wsparcie – zaznaczyła 
hm. Małgorzata Sinica. – Proces wycho-
wania ze swojej strony jest o tyle trudny, że 
nie mieści się w kadencji żadnej władzy, ani 
samorządowej, ani rządowej ani także har-
cerskiej z poziomu komendy hufca, chorą-
gwi czy naczelnika. Dlatego, że efekt pracy 
wychowawczej jest bardzo oddalony w czasie  
i trudno mierzalny. Jeśli chcielibyśmy zmie-
nić wizerunek młodego człowieka, to nale-
ży dać mu szansę. Tę szansę daje właśnie 
szczep, który tutaj pięknie działa, rozwija 
się, który poprzez swoją pracę wychowawczą 
kreuje postawy młodych ludzi. Nie byłoby 
takiej szansy gdyby nie dostał wsparcia tutaj 
od pana wójta.

Przyznanie tego wyjątkowego wy-
różnienia wójtowi znowu spotkało się 
z negatywną reakcją osób, które nie 
kryją swojej niechęci względem władz 
gminy. Pan Wiktor Majewski, prowa-

dzący prywatny, lokalny portal wysłał 
do Głównej Kwatery ZHP pytania do-
tyczące współpracy z harcerzami.

„Chciałbym prosić o ile można, o wyja-
śnienie na jakiej zasadzie zostało przyzna-
ne to wyróżnienie wójtowi? Kto wnioskował 
i w jaki sposób wójt Gminy Nadarzyn 
wspierał działalność ZHP?”

Jednak prawdziwe powody wysłania 
tej korespondencji obnaża dalszy ciąg 
pisma: „Wobec wójta Janusza Grzyba na-
rosło w naszej gminie wiele kontrowersji,  
a obecnie ma on postawione zarzuty proku-
ratorskie. Biorąc pod uwagę, że harcerstwo 
powinno być wierne dewizie Bóg, Honor, 
Ojczyzna takie wyróżnienie powinno być 
wstrzymane do momentu oczyszczenia 
wójta, lub odwołane gdyby zapadł wyrok.  
W obecnej sytuacji zastanawiające jest, czy 
nie zostali Państwo jako harcerze wmanew-
rowani w politykę ocieplania wizerunku 

osoby z zarzutami.”
Nie chodzi zatem o zaspokojenie 

ciekawości. Pan Majewski był na sesji, 
słyszał wypowiedź hm. Małgorzaty 
Sinicy. Niewątpliwie komenda ZHP 
przyznając to wyjątkowe wyróżnienie 
opierała się na pozytywnej współpra-
cy i aktywizacji środowiska harcer-
skiego w naszej gminie. Zaintereso-
wany tematem mógł od razu rozwiać 
swoje wątpliwości. Mógł porozma-
wiać zarówno z hm. Małgorzatą Sini-
cą jak i z księdzem harcmistrzem Ja-
rosławem Kuśmierczykiem, który nie 
tylko jest Komendantem Nadarzyń-
skiego Szczepu Drużyn Harcerskich 
i Zuchowych Wataha. Jest również 
osobą aktywnie działajacą na rzecz 
lokalnej społeczności i zapewne wy-
jaśniłby wszystkie wątpliwości

Honorowe wyróżnienie dla Wójta Gminy Nadarzyn 

Harcerze z nadarzyńskiego szczepu Wataha

Wręczenie wyróżnienia. Od lewej wójt Janusz Grzyb, Naczelnik ZHP hm. Małgorzata Sinica, 
Komendant Nadarzyńskiego Szczepu Drużyn Harcerskich i Zuchowych Wataha 
ks. hm. Jarosław Kuśmierczyk. 
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Obok publikujemy odpowiedź, jaką 
wystosowała na zapytanie Głównej 
Kwatery ZHP Komendant Hufca 
ZHP Pruszków hm. Beata Paweł-
czyńska 

To przykre, że upolitycznia się  
nawet takie działania i próbuje je 
zdyskredytować doszukując się na 
siłę „drugiego dna”. Harcerze nie 
od dziś włączają się w życie lokalnej 
społeczności, uświetniają uroczy-
stości oficjalne w gminie i sami są 
współorganizatorami wielu imprez  
i przedsięwzięć. 

Podobne praktyki negowania podej-
mowanych inicjatyw są też stosowane 
wobec innych środowisk np. straża-
ków ochotników, czy też muzyków  
z gminnej orkiestry dętej. 

red.

Harmonogram 
wywozu odpadów

Nowe harmonogramy wywozu 
odpadów na 2016 rok, które 
obowiązują od 01.01.2016 r. 

do 30.06.2016 r. zamieszczone 
zostały na stronie  

www.nadarzyn.pl w zakładce 
„ochrona środowiska”.  

Materiały filmowe 
z XIV Sesji Rqady Gminy Nadarzyn 

do obejrzenia na iTVNadarzyn. 
Zapraszamy. 
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Rodzinie i bliskim 

Ś. P. Mieczysława Pączka
społecznika, wieloletniego członka 

Rady Sołeckiej Rozalina

składamy wyrazy szczerego 
współczucia i ubolewania

   Danuta Wacławiak               Janusz Grzyb
      Przewodnicząca            Wójt Gminy Nadarzyn
 Rady Gminy Nadarzyn       oraz Pracownicy UG
  oraz Radni i Sołtysi
  Gminy Nadarzyn   

Rodzinie i bliskim 

Ś. P. Irminy Bajerskiej
 pseud. „Ognik”, 

uczestniczki Powstania Warszawskiego

składamy 
wyrazy szczerego współczucia 

i ubolewania 

 

Dla Pani Anety Borys
 wyrazy ubolewania 

z powodu śmierci Taty 

składają Dyrekcja oraz Pracownicy 
Przedszkola Publicznego w Wolicy

Wyrazy współczucia 
dla Anety Borys 

z powodu śmierci Taty
 

składa Rada Rodziców 
z Przedszkola Publicznego w Wolicy

Danuta Wacławiak
Przewodnicząca 

Rady 
Gminy Nadarzyn 

oraz Radni i Sołtysi 
Gminy Nadarzyn 

Janusz Grzyb
Wójt 

Gminy Nadarzyn

Panu Eugeniuszowi Głuszakowi 
wieloletniemu Sołtysowi Woli Krakowiańskiej

składamy wyrazy głębokiego współczucia i ubolewania z powodu śmierci 
Żony 

Wójt Gminy Nadarzyn i Pracownicy Urzędu Gminy
Przewodnicząca Rady Gminy Nadarzyn i Radni oraz Sołtysi z Gminy Nadarzyn 

Z głębokim żalem przyjeliśmy wiadomość o śmierci 

Ś. P. MIECZYSŁAWA PĄCZKA
wspaniałego człowieka, społecznika, wieloletniego członka Rady Sołeckiej Sołectwa Rozalin,

łącząc się w żalu składamy 
RODZINIE

wyrazy głębokiego współczucia oraz wsparcia i otuchy w tych trudnych chwilach.
            Sylwester Karolak Radny                                     Agnieszka Palmowska Sołtys i Rada Sołecka Rozalina
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„To smutne, kiedy osoby, 
które dają ci najlepsze wspomnienia 

stają się jednym z nich…”

Od 12 stycznia 2016 r. dla mnie i 
mojej rodziny już tylko we wspo-
mnieniach będzie żyła moja Mama 
Śp. Irmina Bajerska z d. Żak, która 
tego dnia odeszła do domu Pana. 
Była wielką patriotką. O Jej miłości 
do ojczyzny świadczy m.in. udział w 
Powstaniu Warszawskim – ogrom-
nym zrywie niepodległościowym. 
Oceny tej podjętej nierównej walki 
dokonywali i dokonują od kilkudzie-
sięciu lat zarówno przyjaciele, wro-
gowie, życzliwi i obojętni jak również 
sami powstańcy. Moja Mama w swo-
ich wspomnieniach napisała „Jako 
uczestniczka tej akcji, która jawi mi 
się na kształt wielkiej, okrutnej sceny 
zbiorowej, uważam że nie należy zry-
wu powstańczego lekceważyć. Żadna 
nawet przegrana walka nie ułatwia-
ła życia wrogowi, wiązała jego siły. 
Zwłaszcza nie wolno lekceważyć jej 
żołnierzy, którzy podjęli nierówną 
walkę, jeśli nie o wolność to o god-
ność osamotnionego narodu.” Należy 
zwrócić uwagę, że o słuszności pod-
jętej walki moja Mama była przeko-
nana do końca swoich dni, mimo że 
doświadczenia powstańcze odcisnęły 
piętno na całym Jej późniejszym do-
rosłym życiu.

Decyzja o podjęciu działań konspi-
racyjnych, a następnie o udziale w 
Powstaniu Warszawskim niewątpliwie 
miała swoje podłoże w wyniesionych 
z domu i szkoły ideach niepodległo-
ściowych.

W styczniu 1942 r. moja Mama, 
jako uczennica tajnego Gimnazjum  
i Liceum im. Zofii Wołowskiej  
w Warszawie, złożyła przyrzecze-
nie harcerskie, a w lutym 1944 r. po 
ukończeniu 16 lat złożyła przysięgę 
wojskową. Stała się wtedy żołnierzem 
AK ps. „Ognik” z późniejszym przy-
działem do Komendy Harcerskiej Ba-
onu „Gustaw”.

Powstanie Mama wspominała tak 
„Historyczna godzina „W”, czy-

li 17.00 oznajmiona wyciem syren i 
strzałami zastała nas w Przychodni 
Oftalmicznej przy ulicy Trębackiej 
2. Rychło przeniosłyśmy się na ulicę 
Miodową 15 i w gmachu sądów za-
łożyłyśmy punkt sanitarny. Znala-
złyśmy się w staromiejskiej dzielnicy, 
gdzie wkrótce rozgorzała najkrwaw-
sza walka. Stare Miasto stanowiło 
zwartą enklawę opanowaną przez 
powstańców. (…) Sanitariat miał peł-
ne ręce roboty zarówno ze zbiera-
niem rannych jak i przemieszczaniem 
punktów sanitarnych z miejsc zagro-
żonych w bezpieczniejsze to znaczy 
do piwnic. W niedzielę 13 sierpnia 
1944 r. zorganizowałyśmy w piwni-
cach kwatery Baonu „Gustaw” przy 
ulicy Kilińskiego 1/3/5 kolejne po-
mieszczenie dla rannych. Żołnierze z 
innego zgrupowania przyprowadzili 
„zdobyczny” niemiecki czołg, który 
zatrzymał się u zbiegu ulic Podwale 
i Kilińskiego. Entuzjazm żołnierzy  
i ludności cywilnej był ogromny. Zna-
lazła się nawet orkiestra, która grała 
bodaj z gmachu byłego Ministerstwa 
Rolnictwa. Niestety czołg okazał się 
„koniem trojańskim” Powstania War-
szawskiego. Nafaszerowany mate-
riałami wybuchowymi z zegarowym 
urządzeniem zapalającym eksplodo-
wał około 18.30 zmiatając dosłownie 
z ulicy ponad 500 żołnierzy i cywilów. 
(…)”.

W wyniku tego wybuchu została 
ranna również moja Mama. Najpierw 
umieszczono Ją w lazarecie zlokali-
zowanym w kościele Św. Jacka przy 
ulicy Freta, a następnie przeniesiono 
do szpitala pod tzw. „Krzywą Latar-
nią” – Podwale 25. Właśnie stamtąd 
Mama zapamiętała koncert. „Skąd 
się wzięli artyści? Nie wiem, możliwe 
że przyszli kanałami ze Śródmieścia. 
Poza piosenkami, poezją dał popis 
imitator dźwięków. Zasłonięte oczy 
sprzyjały wyobraźni. Znalazłam się w 
lesie, słyszałam śpiew ptaków, odgłosy 
dobiegające z siedzib ludzkich, pracę 
piły tnącej drzewo. Zderzenie obrazu, 
który niosła wyobraźnia z tym co mnie 
otaczało było potworne. Podziałało to 
jednak sublimująco, płacz serdeczny 
przyniósł ulgę. Zbudziła się we mnie 
chęć powrotu do życia, do Matki, któ-
rej byłam jedynym dzieckiem.”

Powrót do domu nie nastąpił jed-
nak szybko. Najpierw w końcu sierp-
nia 1944 r. Mama przeszła kanałami 
do Śródmieścia. Przebywała w kilku 
szpitalach m.in. przy ulicy Moniuszki 
i Piusa XI. Stolicę opuściła w począt-
kach października 1944 r. i trafiła do 
obozu w Pruszkowie. Stamtąd dzięki 
pomocy znajomej pielęgniarki zabra-
ła Ją Matka (moja Babcia Stanisła-
wa), która z przepustką RGO (Rady 
Głównej Opiekuńczej) przywoziła 
tam żywność i leki. 

Po wojnie Mama ukończyła Liceum 
im. J. Słowackiego w Warszawie,  
a następnie studia na Uniwersytecie 
Warszawskim. Po uzyskaniu dyplomu 
została skierowana do pracy w Biblio-
tece Publicznej m. st. Warszawy przy 
ulicy Koszykowej 26, gdzie pracowała 
od 1 lipca 1952 r. do 30 czerwca 1983 r., 
w tym od 1962 r. w dziale specjalnym 
Muzeum Książki Dziecięcej.

     
   opracowała: 

córka Agnieszka 

Ś.P. Irmina Bajerska - wspomnienie

Fot. arch. rodzinne
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Orszak Trzech Króli 
w Nadarzynie

Za nami Orszak Trzech Króli 2016, 
który po raz drugi przeszedł ulicami 
Nadarzyna. Wydarzenie zostało przy-
gotowane przez łącznie 12 Przedszko-
li, Szkół Podstawowych i Gimnazjów 
z Magdalenki, Młochowa, Nadarzyn, 
Pruszkowa, Ruśca, Wolicy i Woli Kra-
kowiańskiej.

Było barwnie, śpiewnie i smacznie - 
Uczestnicy Orszaku Trzech Króli czę-
stowani staropolskim zwyczajem szczo-
drakami (pączkami) zjedli ich aż 1200. 
Ta liczba wskazuje więc na to, że co 
roku jest nas coraz więcej.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Rodzicom  

i Dzieciom, które przyłączyły się do tych 
ulicznych jasełek głosząc Dobrą Nowinę 
całemu światu. Dziękujemy również tym 
Rodzinom, które swoją drogę do stajenki 

zechciały wydłużyć i złożyć w darze Dziecięciu 
swój wolny czas

 - angażując się w różnych formach  
w działania artystyczne i organizację tego waż-

nego wydarzenia. Do zobaczenia za rok!
Grzegorz Orzeł

Organizatorami tegorocznego 
orszaku byli: Parafia pw. św. 
Klemensa, Stowarzyszenie 

Rodziców „Na fali”,
Gmina Nadarzyn oraz NOK

Święto Trzech Króli - Dzień Objawienia 
Pańskiego, stanowi ważną datę w kalendarzu li-
turgicznym - należy do jednych z pierwszych świąt, 
które ustanowił Kościół (III wiek w Kościele wsch. 
oraz IV wiek w Kościele zach.). Wspominane 
jest wówczas wydarzenie opisane w Ewangelii 
wg św. Mateusza, w którym Mędrcy ze Wscho-
du, nazywani również Królami lub Magami (w 
VIII wieku nadano im imiona Kacper, Melchior 
i Baltazar), wyruszyli do Betlejem, by pokłonić się 
nowo narodzonemu Jezusowi. Prowadzeni przez 
betlejemską gwiazdę, przynieśli drogocenne dary: 
mirrę, złoto i kadzidło. Po ponad pięćdziesięciu 
latach przerwy, od 2011 r. jest to w Polsce znowu 
dzień wolny od pracy, podobnie, jak i w wielu in-
nych krajach, np. we Włoszech, Hiszpanii, Grecji, 
Szwecji, Finlandii, Austrii czy Szwajcarii.

Od stuleci święto Trzech Króli wiąże się z tradycją 
wystawiania jasełek oraz tzw. widowisk herodowych. 
Wpierw były one znane we Włoszech, później we 
Francji. Legenda głosi, że tradycję wystawiania jase-
łek zapoczątkował św. Franciszek z Asyżu.

W Polsce jasełka wystawia się od kilkuset lat. 
Jasełka to inaczej „przedstawienia o Bożym Na-
rodzeniu”, ich nazwa wywodzi się od staropol-
skiego słowa „jasło” oznaczającego żłób, a treścią 
jest historia narodzenia Jezusa. 

Zaś Orszak Trzech Króli jest bezpośrednim 
nawiązaniem właśnie do tradycji jasełkowej. Jed-
noczesnie przenosi on wydarzenia sprzed tysięcy 
lat we współczesność - po to, by ta najważniejsza 
historia w dziejach świata mogła być opowiadana 
wciąż na nowo. Dlatego w orszaku wątki trady-
cyjne łączą się z najbardziej aktualnymi, by po-
kazać, że zdarzenia sprzed 2000 lat wciąż mają 
znaczenie dla współczesnego człowieka. Orszak 

przypominać ma o bogatej, polskiej tradycji jaseł-
kowej i zachęcać przede wszystkim do wspólnego i 
radosnego przeżywania święta Trzech Króli.

Nadarzyński Orszak prowadziła 
Święta Rodzina z Maryją jadąca z Dzie-
ciątkiem Jezus na osiołku. Następnie 
podążali Trzej Królowie symbolizujący 
trzy kontynenty - Europę, Azję i Afry-
kę. A ich świtę stanowiły  dzieci ubrane 
w kolorowe stroje świadczące o przy-
należności do jednego z trzech orsza-
ków. Towarzyszyły im żywe zwierzęta  
(w Nadarzynie w tym roku były wielbłą-
dy, konie i osiołek) oraz mieszkańcy w 
kolorowych koronach na głowie, śpiewa-
jący kolędy.  Po drodze spotkać mozna 
było m. in. anioły i diabły, Legionistów i 
okrutnego króla Heroda. W postacie te 
wcieliły się dzieci, modzież, ale i dorośli 
mieszkańcy Gminy Nadarzyn. Po przej-
ściu na nadarzyński rynek, gdzie zbudo-
wana była stajenka - po symbolicznym 
pokłonie Dzieciątku Jezus zebrani wraz  
z chórem i muzykami nadarzyńskiej 
orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej 
wspólnie kolędowali.

W Nadarzynie Orszak kolejny raz 
zgromadził tłumy mieszkańców. Obecny 
na uroczystości Wójt Gminy Nadarzyn 
Janusz Grzyb - przywitał przybyłych. wy-
raził radość z kontynuacji tej staropolskiej 
tradycji i gratulował jej inicjatorom.

red.
http://www.niedziela.pl/artykul/103770/

nd/Orszak-Trzech-Kroli

Fot. arch. Stowarzyszenia Na fali
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Gruzowisko w Żabieńcu
Gruzowisko w Żabieńcu wywołało 

ostrą reakcję ze strony władz gminy 
Nadarzyn. Firma Fel-Car Sp. z o.o. 
nie spełniła warunków określonych w 
decyzji Starosty z 7 października 2015 
roku. Okazało się, że - wbrew pier-
wotnym sugestiom - władze Nada-
rzyna nie wszczęły „awantury o nic”. 
Starostwo Powiatowe w Pruszkowie 
przyznało rację gminie i do 31 grud-
nia 2015 roku zobowiązało Fel-Car 
Sp. z o.o. do zaniechania naruszeń. 
Sprawdziliśmy jak firma wywiązała 
się ze zobowiązań. Naszym zdaniem 
to prowizorka.

Na zdjęciach zrobionych 21 stycz-
nia 2016 roku widać coś co można 
umownie nazwać bardzo prowizo-
ryczną „bramą wjazdową” oraz nie-
udolną próbą ogrodzenia terenu. 
Miejsce zbiórki odpadów nadal nie 
zostało oznakowane. Czy ta prowi-
zorka jest wystarczającym zabez-
pieczeniem przed dostępem osób 
trzecich i zwierząt? Naszym zdaniem 
miejsce to powinno być lepiej ogro-
dzone, oznakowane a brama powinna 
być czymś więcej niż czterema deska-
mi zbitymi na krzyż. Obecne – pro-
wizoryczne – ogrodzenie nie daje 
pewności, że na teren nie dostaną 
się dzieci. Śnieg pokrywający gruzo-
wisko może podczas zbliżających się 
ferii zachęcić miłośników zjazdów 
saneczkowych do „zdobycia wyższej 
górki”. Teren gruzowiska nadal nie 

jest odpowiednio zabezpieczony. Le-
piej dmuchać na zimne, niż szukać 
winnych nieszczęścia!

Co w tej sytuacji zamierza zrobić 
powiat? Czy radny z naszego terenu 
będzie w powiecie wspierał działania 
władz Nadarzyna zmierzające do po-
prawy bezpieczeństwa i komfortu ży-
cia mieszkańców naszej gminy?

Przypominamy, 30 września br. do 
Urzędu Gminy Nadarzyn wpłynęło 
zawiadomienie ze Starostwa Powia-
towego w Pruszkowie o wszczęciu 
postępowania administracyjnego. 
Dotyczyło ono wydania decyzji na 
prowadzenie działalności w zakresie 
zbierania odpadów w Żabieńcu (na 
wysokości firmy Schenker). Gmina 
pismo otrzymała „do wiadomości” 
co oznacza, że dla Starostwa nie by-
liśmy stroną w sprawie i nie przysłu-
giwało nam prawo do odwołania się 
od decyzji. Mogliśmy przedstawić 
swoje uwagi, jednak nasze stanowi-
sko nie było dla Starostwa wiążące. 
Decyzja zapadła, przez ponad rok 
mogą być zbierane na terenie gmi-
ny nieograniczone ilości odpadów! 
Wszystko dlatego, że Starostwo nie 
określiło limitu ilości zbieranego gru-
zu. Po interwencjach władz gminy, 
pracowników urzędu oraz informa-
cjach umieszczonych w Internecie 
i w WN władze powiatu sprawdziły 
miejsce zbiórki odpadów w Żabieńcu 
… Pierwsze oględziny miejsca odbyły 

się 16 listopada. Obecni byli pracowni-
cy Starostwa i UG Nadarzyn. Nie było 
przedstawiciela spółki Fel-Car. Komisja 
z Urzędu Powiatowego w Pruszkowie 
nie stwierdziła żadnych naruszeń wa-
runków decyzji. Urzędnicy gminni byli 
odmiennego zdania i zwrócili uwagę 
na tak ewidentne naruszenia jak brak 
ogrodzenia terenu czy jego oznakowa-
nia. Po zgłoszonych rozbieżnościach 
starostwo przeprowadziło 20 listopada 
kolejną kontrolę. Pomimo wcześniej-
szych ustaleń nie powiadomiono o niej 
pracowników UG Nadarzyn. Tym ra-
zem kontrola wykazała naruszenia de-
cyzji Starosty, a urzędnicy nie przeoczyli 
braku ogrodzenia!

Podczas sesji powiatu 24 listopada 
2015 r. czyli po drugiej kontroli powia-
towej, która wykazała uchybienia, radny 
Nowak zapytał Starostę o gruzowisko 
w Żabieńcu. Jako radny z tego terenu 
sam mógł sprawdzić i ocenić jak wy-
gląda sytuacja na terenie gruzowiska. 
Dowiedział się, że decyzja była wy-
dana zgodnie z prawem, teren został 
sprawdzony w obecności dzierżawcy  
i nie ma żadnych naruszeń. – „Literal-
nie nie ma problemu” – twierdził staro-
sta. – „Mieszkańcy nie mają powodów 
do obaw”.

Radnego odpowiedź starosty cał-
kowicie usatysfakcjonowała. Starosta 
dodał, że dzierżawcy miejsce na gruzo-
wisko wskazał Wójt Gminy Nadarzyn. 
Stwierdzenie to było zaskoczeniem dla 
władz gminy, gdyż żaden taki doku-
ment przez Wójta czy jego zastępcę nie 
mógł być wydany skoro gmina w spra-
wie nie była i nie jest stroną.

30 listopada UG Nadarzyn wysłał 
do Starosty oraz do informacji wszyst-
kich radnych powiatowych i gminnych 
wniosek o odniesienie się do decyzji nr 
711/2015 z dnia 7 października 2015, 
nr 711/2015, w sprawie gruzowiska 
oraz prośbę o przedstawienie doku-
mentu potwierdzającego wypowiedź 
Starosty podczas Sesji Powiatu Prusz-
kowskiego z 24 listopada 2015 r. Gmi-
na nie otrzymała dotąd żadnego pisma 
podpisanego przez Wójta lub jego za-
stępcę, w którego treści wskazywaliby 
miejsce do zbiórki odpadów.„Brama” wjazdowa na teren gruzowiska
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W dniu 9 grudnia 2015 roku do 
wiadomości gminy wpłynęło pismo z 
dnia 7 grudnia ze Starostwa Powiato-
wego w Pruszkowie wzywające firmę 
Fel-Car Sp. z o.o. do zaniechania na-
ruszeń. Chodziło o brak oznakowania  
i zabezpieczenia przed dostępem osób 
trzecich i zwierząt miejsc magazynowa-
nia odpadów oraz zorganizowania ich 
zgodnie z warunkami decyzji Starosty  
z 7 października 2015 roku. Miało to 
nastąpić w terminie do 31 grudnia 2015 
roku.

W wielu przypadkach interwencje 
gminnych urzędników napotykają na 
obojętność wobec spraw lokalnych. 
Szkoda, że trzeba wykorzystywać media 
aby zwrócić uwagę na niedopełnienie 
warunków decyzji starostwa. Przecież 
powinna wystarczyć współpraca urzęd-
ników powiatowych z gminnymi i do-
bra wola tych pierwszych.

W tym przypadku decyzja starostwa 
w połączeniu z brakiem wystarczające-
go nadzoru doprowadziła do niewypeł-
nienia warunków wydania decyzji. Za-
uważyli to urzędnicy gminni i zwrócili 
na to powiatowi uwagę. Zamiast szyb-
kiego wskazanie niedociągnięć firmie 
Fel-Car Sp. z o.o., władze Starostwa Po-
wiatowego próbowały wmieść sprawę 
pod dywan. 

Pierwsza kontrola nie zauważyła bra-
ku oznakowania terenu i jego ogrodze-
nia. Tylko za sprawą uporu gminnych 
urzędników udało się wymóc kolejną 
kontrolę z powiatu, która już wykazała 
uchybienia. Dziwi tylko postawa staro-
stwa, które podczas sesji Rady Powiatu 
przekonywało radnych, że druga kon-
trola nie wykazała uchybień. 

Temat nadal nie jest zakończony. 

red.

Wybory samorządowe 2014 
- ponownie w sądzie

System
 powiadamiania 

SMS
Gminy Nadarzyn

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

otrzymywaniem ważnych wiadomości dotyczą-
cych 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

Do Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
wpłynęło zażalenie na postanowienie 
Sądu Okręgowego w Warszawie od-
dalające wnioski o stwierdzenie nie-
ważności wyborów samorządowych 
w gminie Nadarzyn w 2014 roku. Tym 
samym komitet KWW Zielona Gmina 
- Nasz Dom odwołał się od postano-
wienia sądu z 21 maja 2015 roku. 
Protesty wyborcze dwóch komitetów 

(KWW Zielona Gmina - Nasz Dom 
i KWW Arkadiusz Koper – Platfor-
ma dla Nadarzyna) – połączone przez 
Sąd Okręgowy do wspólnego rozpo-
znania, zaskarżały wyniki wyborów 
jedynie w tych okręgach, w których 
reprezentanci ww. komitetów prze-
grali. Swoje stanowisko w tej spra-
wie przedstawił Komisarz Wyborczy  
w Warszawie – sędzia Dorota Tyra-
ła, która odniosła się do wszystkich 
zarzutów wymienionych w proteście 
wyborczym. Komisarz Wyborczy 
stwierdził między innymi:
„(…) zarzuty wymienione w prote-

ście w żadnym przypadku nie speł-
niają warunków wynikających z wska-
zanego wyżej pkt. 1 i 2 oraz §1 art. 
82 ustawy. Argumentacja nie zawiera 
również poparcia w dowodach, że w 
jakikolwiek sposób zostało naruszo-
ne prawo wyborcze czy też przepisy 
regulujące procedury wyborcze, ma-
jące wpływ na wynik wyborów”.
Podsumowując Komisarz Wyborczy 

uznał, że „argumentacja na poparcie 
zarzutów wymienionych w proteście 
jest polemiczna, protest w całości nie 
zasługuje na uwzględnienie”.
Po wielu rozprawach i przesłucha-

niach świadków, w dniu 21 maja 2015 
roku Sąd Okręgowy w Warszawie - 
zgodnie ze stanowiskiem Komisarza 
Wyborczego - w całości oddalił oba 
protesty. Postanowienie sądu uprawo-
mocniło się 18 września 2015r. Wnio-
skodawcom przysługiwało prawo od-
wołania się od postanowienia do sądu 
wyższej instancji, jednak wobec upły-
wu ustawowych terminów (liczonych 

od daty uznania postanowienia za do-
ręczone) z niego nie skorzystali. Sąd 
Okręgowy na początku października 
zawiadomił uczestników postępowa-
nia o jego zakończeniu, zwrócił także 
do Urzędu Gminy segregatory z do-
kumentami stanowiącymi akta spra-
wy. Natomiast KWW Zielona Gmina 
- Nasz Dom wystąpił o przywrócenie 
terminu do wniesienia zażalenia na 
wydane postanowienie (podważając 
skuteczność jego doręczenia). W dniu 
7 grudnia 2015 roku Sąd Okręgowy  
w Warszawie przychylił się do tego 
wniosku. Sam wyrok nie uległ zmianie, 
ale skarżącym sąd przywrócił możliwość 
złożenia zażalenia na postanowienia  
z dnia 21 maja 2015 r., co KWW Zielo-
na Gmina - Nasz Dom uczyniło w dniu 
25 listopada 2015 roku.

Uczestnikom postępowania przysłu-
guje prawo udzielenia odpowiedzi na 

złożone zażalenie do Sądu II Instancji 
w terminie siedmiu dni od doręczenia 
im odpisu zażalenia.                       red.
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 • Salon Fryzjerski „Marzena”,  
ul. Główna 98, Rusiec; 15% ogólny zakres 
usług

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

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

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

I założenie rzęs 1:1 10% rabatu tel. 606 216 906  • 
• 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. Osoby posiadające Kartę Nadarzyniaka  
korzystające  z komunikacji ZTM uprawnieni są do wyrobienia Warszawskiej Karty Miejskiej, która upo-
ważnia do poniżej przedstawionych zniżek. Do wyrobienia Karty ZTM wymagane jest zdjęcie, które należy do-
starczyć osobiście do UG Nadarzyn (pokój 216, I p.) lub przesłać na adres e-mail;karta@nadarzyn.pl wraz z 
imieniem i nazwiskiem.  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 (pa-
wilon 2010B), Centrum 2 (pawilon 2002H), Świętokrzyska (pawilon 1000 G), Ratusz Arsenał 
(pawilon 09), Dworzec Gdański (pawilon 20), Plac Wilsona (pawilon 1002), Marymont (pa-
wilon 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:
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska 
1d, Nadarzyn; 5 % zestawy obiadowe;  
5 – 10 % imprezy okolicznościowe. Od 1 lipca br. 
•  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.
• Catering bar Gemlik ul. Warszawska 
1d, Nadarzyn, 5 % zestawy obiadowe, 5 – 10 % 
imprezy okolicznościowe .         
• 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%.
• MajicDekoracje ,Wykończenia, 
ul. Mszczonowska 59D, Nadarzyn, 
10% farby 
d eko r a c y j n e , 
10% farby 
antykorozyjne, 
10% lakiery i impregnaty do drewna, porady 
malarskie 100%.
• PITSTOP Szymon,  
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.

o ko l i c z n o ś c i o w e , 
urodziny dla dzieci. 
Zniżki/promocje nie 
łączą się. Nie dotyczy 
karnetów.
•  Gminny 
Ludowy Klub Sportowy, ul. 
Żółwińska 41, Hala Sportowa Nadarzyn. 
50% wstęp na imprezy sportowe organizowane 
przez GLKS, 30% składki członkowskie 5% 
obozy sportowe organizowane przez GLKS, 5% 
zakup sprzętu sportowego w firmach będących 
partnerami technicznymi GLKS.
•  Gminny Ośrodek Sportu 
Nadarzyn,  ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
30% wynajem obiektów  sportowych; 50% wstęp 
na imprezy organizowane  przez GOS 
• Ludowy Klub Sportowy Orzeł 
Nadarzyn, ul. Żółwińska 20, Nadarzyn; 
50% wstęp na imprezy sportowe organizowane 
przez LKS Orzeł; 30% składki członkow-
skie, 5% obozy sportowe organizowane przez 
LKS Orzeł.
• Mazowiecki Klub Karate Kyoku-
shin SP w Nadarzynie, ul. Sitarskich 
4; 10% treningi Karate Kyokushin od 21 
grudnia 2015 r.
• Akademia Puncher Nadarzyn, ul. 
Wiśniowa 26, Nadarzyn; 10% treningi 
kick-boingu, boksu, muay thi, 10% trenin-
gi Crossfitu,10% akrobatyka, gimnastyka 
artystyczna od 21 grudnia 2015r.
• Nadarzyński Ośrodek Kultury, 
Pl. Poniatowskiego 
42, Nadarzyn; 
10% bilety 
wstępu
(1 karta - zniżka 
na jedną osobę).

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 
i n t e r n e t o w y  
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 

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 i 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
• Żłobek Happy, ul. Komorowska 71, 
Nadarzyn; 60% wpisowe; 8% czesne.

• MG www.mg-rolety.pl;. Al. Krakowska 
95, Raszyn; 5 % rolety materiałowe, plisy
10 % siatki przeciw owadom
5 % rolety zewnętrzne      
• INPROJEKT, ul. Złotego Runa 24, 
Stara Wieś; 10% projekt przyłączy wod-
-kan., przyłącza gazu oraz wykonanie ope-
ratu wodnoprawnego
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Budżet na 2016 rok
Uchwalony przez Radę Gminy 
Nadarzyn budżet po stronie 
dochodów na 2016 rok wynosi 

83 293 216,71 zł, w tym: dochodów 
bieżących 80 010 016,71 zł, a docho-
dów majątkowych 3 283 200,00 zł.

Dochody własne, dotacje oraz 
subwencje w 2016 roku przedsta-

wiają następujące wartości:
1. dochody własne gminy 66 382 232,71 zł, 
w tym:
- dochody z podatków i opłat 33 777 
176,59 zł., w których główne pozycje 
pod względem wielkości dochodów 
stanowią wpływy:
- z podatku od nieruchomości  
23 187 300,00 zł, 
- podatku rolnego 220 000,00 zł, 
- podatku od środków transportowych 
5 270 000,00 zł, 
- dochody z najmu i dzierżawy  
452 400,00 zł, 
- wpływy z podatku od czynności  
cywilno- prawnych 2 144 479,59 zł, 
- podatku od spadków i darowizn  
230 000,00 zł, 
- wpływy z opłaty skarbowej  
108 000,00 zł, 
- wpływy z opłat za zajecie pasa drogo-
wego 217 000,00 zł
- udziały w podatkach  26 299 203,00 
zł, w tym: 

- udziały w podatku dochodowym od 
osób fizycznych (PDOF) 22 799 203,00 zł 
 -udziały w podatku od osób prawnych 
(PDOP).3 500 000,00 zł 
- dochody z majątku gminy 3 000 000,00 
zł., w tym: 
- ze sprzedaży nieruchomości  
2 100 000,00 zł, 
- z tytułu odszkodowania za przejęte nie-
ruchomości pod inwestycje 800 000,00 zł, 
- z tytułu przekształcenia prawa użytko-
wania wieczystego 100 000,00 zł
- pozostałe dochody  3 305 853,12 zł, 
w tym: 
- zwrot podatku VAT z lat ubiegłych 
500 000,00 zł.
 2. dotacje ogółem  3 611 838,00 zł,  
w tym:
-  dotacje celowe otrzymane z budżetu 
państwa 2 673 219,00 zł, 
- dotacje celowe w ramach programów 
finansowanych z udziałem środków eu-
ropejskich 294 000,00 zł 
3. subwencja ogólna (część oświatowa) 
13 299 146,00 zł.

Uchwalony przez Radę Gminy 
Nadarzyn budżet po stronie 

wydatków na 2016 rok  wynosi  
86 522 196,71 zł, w tym: wydatki 

bieżące  70 004 889,91 zł., wydatki 
inwestycyjne 16 517 306,80 zł 

Wydatki budżetu na 2016 rok  
zostały zaplanowane w kwocie 
86 522 196,71 zł,  w tym wydatki 

bieżące 70 004 889,91 zł.

W ogólnej kwocie wydatków bieżą-
cych zaplanowane zostały wydatki 

na zadania własne Gminy:
1.wydatki gminnych jednostek budżeto-
wych 53 066 846,83 zł, 
2. dotacje na zadania bieżące 10 978 566,08 zł:
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 
982 477,00 zł, 
4. wydatki bieżące na programy finansowa-
ne z udziałem środków z UE 12 000,00 zł,
Zadania realizowane w ramach fundu-
szu sołeckiego w 2016 roku wyniosą 
702 384,36 zł, podział tych środków 
przedstawiono w załączniku do uchwa-
ły. Są to środki zarówno na zadania bie-
żące jak i inwestycyjne. 

W budżecie Gminy Nadarzyn na 
2016 rok zaplanowano wydatki ma-
jątkowe w wysokości 16 517 306,80 
zł, co stanowi 19,09% wydatków 
ogółem.

 W wydatkach majątkowych 
zaplanowano:

1. inwestycje i zakupy inwestycyjne  
w kwocie 16 517 306,80 zł,
2. wydatki na programy finansowane  
z udziałem środków zewnętrznych w kwo-
cie 864 726,96 zł

Udział dochodów własnych, dotacji i subwencji w ogólnym budżecie na 2016 rok: 
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W wykazie zadań inwestycyjnych na 
2016 rok znalazły się zadania nowe i  
kontynuowane. Katalog największych 
inwestycji ostatnich lat otwiera, reali-
zowana kolejny rok, budowa budyn-
ku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
z halą sportową w miejscowości Ru-
siec, na to zadanie przewidziano  
5 037 068,18 zł. Wśród pozostałych 
inwestycji zaplanowano m.in.: wykup 
działek na potrzeby infrastruktury 
gminnej w wysokości 50 000,00 zł zwią-
zany z zadaniem: budowa ścieżek ro-
werowych na terenie Gminy Nadarzyn 
w ramach Zintegrowanych Inwestycji 
Terytorialnych Warszawskiego Obsza-
ru Funkcjonalnego; na ten cel zapla-
nowano kwotę 425 381,50 zł, a także 
zakup działki w Wolicy pod budowę 
kompleksu kulturalno – oświatowego 
952 500,00 zł. W wydatkach, w dziale  
kultura i ochrona dziedzictwa narodo-
wego zaplanowano budowę świetlicy 
w Parolach, koszt budowy w 2016 roku 
wyniesie 1 868 381,65 zł, natomiast   
w Urzucie  rozbudowa i przebudowa 
budynku świetlicy w Urzucie 435 420,00 
zł (współfinansowana ze środków  
z UE). Kilkanaście mniejszych inwesty-
cji  powstanie w ramach funduszu so-
łeckiego, w którym najczęściej planowa-
ne są projekty i budowa oświetlenia ulic 
gminnych. Wśród skromniejszych wy-
datków zaplanowano: wyposażenie pla-
cu zabaw w Krakowianach 24 593,00 zł.  
W dziedzinie gospodarki komunalnej 
zaplanowano rozbudowę oczyszczalni 
ścieków w Kostowcu 1 956 075,61 zł.

Wykonanie planowanego budżetu na 
2016 rok, w gminie Nadarzyn, tak samo 
jak wszystkich  samorządów w kraju jest 
zagrożone. Powodem mogą być  zmiany 
prawa stanowione przez obecny Sejm, 
wprowadzenie których nie wpłynie na 
poprawę sytuacji finansowej samorzą-
dów (zmiany w organizacji systemu 
edukacji,  projekt zmian podziału admi-
nistracyjnego kraju - w tym podział Wo-
jewództwa Mazowieckiego oraz projekt 
zmiany ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych). 

Istotne znaczenie dla budżetu ma 
również wysokość naliczonej na 
rok 2016 subwencji wyrównawczej 
tzw. „Janosikowe” (obowiązkowa 
wpłata do budżetu państwa, któ-
rą bogatsze gminy są zobowiązane 
przekazywać na gminy uboższe), 
które w tym roku wynosi ponad  
8 mln zł.

Zmiany wprowadzone w organizacji 
systemu edukacji: zmiana wieku obowiąz-
ku szkolnego oraz zniesienie „godzin kar-
cianych” przyniosą negatywne skutki fi-
nansowe dla gminy. Jednostka samorządu 
terytorialnego, która będzie chciała dalej 
prowadzić zajęcia pozalekcyjne, które do 
wprowadzenia zmian były prowadzone z 
tych właśnie godzin , będzie musiała po-
kryć wydatki z własnych środków. 

Dla naszej gminy będzie to kwota nie-
bagatelna ponad sześćset tysięcy złotych  
w każdym roku szkolnym w budżecie na 
przyszły rok  i korekta wydatków w roku 
bieżącym.

Kolejna zmiana dotyczy cofnięcia obo-
wiązku szkolnego dla sześciolatków, ta 
zmiana daje rodzicom wybór, kiedy ich 
dziecko ma rozpocząć naukę. Takiego 
wyboru nie mają po raz kolejny samo-
rządy. W ostatnich latach szkoły zostały 
przystosowane do przyjęcia młodszych 
dzieci: przeprowadzono remonty i dopo-

Struktura wydatków budżetu Gminy Nadarzyn:
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sażono szkoły. Tymczasem jeżeli dzieci 
sześcioletnie zostaną w przedszkolach, 
to dla dzieci młodszych 2,5  i 3-letnich 
będzie mniej miejsc w przedszkolach,  
a  nauczyciele mogą stracić pracę. Wpraw-
dzie tylko na rok, ale przy wypowiedzeniu 
umowy otrzymają półroczną odprawę.   
Natomiast jednostki samorządu teryto-
rialnego otrzymają mniej środków, do-
tacja na dziecko w przedszkolu wynosi  
tys zł (prowadzenie przedszkoli jest zada-
niem własnym samorządu), a subwencja 
oświatowa na dzieci uczęszczające do 
szkół wynosi 5,3 tys zł. 

Samorządy nie są przeciwne wprowa-
dzonym zmianom,  tak samo jak rodzice 
dbają o dobro dzieci jednak organizacyj-
ny chaos, pośpiech i brak konsultacji spo-
wodować mogą  poważne konsekwen-
cje finansowe, także dla naszej gminy,  
w której zadania oświatowe stanowią 39% 
wydatków budżetu. Gmina Nadarzyn  
w roku 2016 ma zaplanowaną subwencję 
oświatową w wysokości 13 299 146,00 zł, 

a planowane wydatki w dziale Oświata  
i wychowanie wynoszą 33 305 647,00 zł. 

 W grudniu 2015 r. przedstawiony został 
projekt zmiany ustawy o podatku docho-
dowym od osób fizycznych, podniesienie 
kwoty wolnej od podatku do 8 tys zł. Je-
żeli Sejm do 30.11.br. przyjmie projekt w 
niezmienionej formie  to  skutkiem zmian 
w PIT będzie zmniejszenie wpływów z 
podatku do budżetu państwa, a tym sa-
mym do budżetu gminy. Szacowane jest 
uszczuplenie w latach następnych  docho-
dów każdego samorządu  na ponad 20%. 
Na przykładzie roku 2016, w którym 
udziały Gminy Nadarzyn w podatku do-
chodowym od osób fizycznych zaplano-
wane zostały na poziomie 22 799 203,00 
zł, zmniejszenie wyniesie ponad 5 mln 
złotych. Dochody Gminy z podatku do-
chodowego od osób fizycznych należą do 
dochodów własnych i są jednym z głów-
nych źródeł dochodów. W br. w budżecie 
gminy Nadarzyn zaplanowane dochody  
z PIT stanowią 34% dochodów własnych  
i 27% dochodów ogółem. 

Ośrodki Pomocy Społecznej  także  
dostaną nowe zadanie (w tym przypad-
ku zostały przeprowadzone konsultacje 
społeczne), program 500 zł na dziec-
ko. Wcześniejsze zadania jakie zostały 
nałożone na samorządy, a prowadzo-
ne przez Ośrodki Pomocy Społecznej 
dotyczyły ograniczonej liczby osób, lub 
ograniczonej liczby czynności np. beci-
kowe, wypłacane jednorazowo. 

Samorząd czekają kolejne wydatki 
(zatrudnienie pracowników, przeszkole-
nie i wyposażenie w potrzebny sprzęt). 
Resort rodziny i pracy podaje, że nowe 
świadczenie obejmie w kraju 3,7 mln 
dzieci, koszt 23 – 25 mld zł rocznie. 
Jeszcze nie wiemy ile dzieci będzie obję-
tych programem w naszej gminie (praw-
dopodobnie około tys),  wszystko zależy 
od decyzji rządu i parlamentu – wypłata 
na pierwsze dziecko czy na drugie?

Kalendarium naboru wniosków 
o dofinansowanie z WFOŚiGW

Gmina Nadarzyn informuje o możliwości uzyskania przez osoby fizyczne dofinansowania 
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

na wymianę pieców, kolektory słoneczne, fotowoltaiczne i pompy ciepła.
Od 4.04.2016r. do wyczerpania alokacji, nie później niż do 30.09.2016r. zostaną ogłoszone konkursy  

o dofinansowanie w ramach programów:
•2016-OA-7 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni. 

Beneficjentami konkursu są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej w miejscu realizowanego za-
dania.

Zakres dofinansowania obejmuje: modernizację indywidualnych źródeł ciepła tj., wymiana kotłowni lub palenisk 
węglowych na gazowe, olejowe lub opalane biomasą, zastąpienie pieców gazowych, olejowych lub opalanych biomasą 
na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (z wyłączeniem montażu pieca na węgiel i eko-
-groszek).

Dofinansowanie do 75% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 5.000 zł dla jednego beneficjenta.
•2016-OA-8 – Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez zakup i montaż kolektorów słonecznych, 

zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła.
Zakres dofinansowania obejmuje: zakup i montaż kolektorów słonecznych posiadających certyfikat wydany przez 

akredytowaną jednostkę certyfikującą o zgodności z normą PN-EN 12975-1; zakup i montaż instalacji fotowoltaicz-
nej – moduły fotowoltaiczne powinny posiadać jeden z certyfikatów zgodności z normą PN - EN 61215; zakup i 
montaż pomp ciepła – pompa ciepła powinna posiadać certyfikat lub raport z badań potwierdzający wartość współ-
czynnika COP zmierzonego zgodnie z normą PN-EN 12309.

Dofinansowanie na kolektory do 45%, ale nie więcej niż 5.000zł, na pompy ciepła do 25%, ale nie więcej niż 10.000 
zł i na instalacje fotowoltaiczne do 25%, ale nie więcej niż 7.500 zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: www.wfosigw.gov.pl
https://www.wfosigw.pl/sites/default/files/media/Kalendarium_na_2016.pdf

Katarzyna Dombska, kierownik Referatu ds. funduszy zewnętrznych Gminy Nadarzyn

 Magdalena Sieczka Skarbnik Gminy Nadarzyn 
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Starostwo Powiatowe: 
Sekretariat     22 738 14 00
Fax     22 728 92 47

Nadarzyński Ośrodek Kultury  22 729 89 15 
Gminny Ośrodek Sportu   22 739 71 70
Hala widowiskowo-sportowa przy Gimnazjum
    22 739 90 18
Hala sportowa przy SP Nadarzyn 22 729 81 66
Gminne Ognisko Dziecięco-Młodzieżowe “Tęcza”               
w Nadarzynie   22 739 73 11
Filia Ogniska w Młochowie  22 729 90 47
Żłobek w Ruścu                               22 724 50 66
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  519 743 727;  22 729 94 37
„Promienie” Przedszkole i Szkoła Podstawowa Stowarzy-
szenia „Sternik”                               22 739 70 74/75
Szkoła Muzyczna w Nadarzynie      502 936 482
Oficyna Informatyczna  22 729 92 81
Fundacja Kultury Informatycznej 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; 504 799 191
Dom Dziecka Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu
                            22 729 94 37; 517 541 169;
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 ds. funduszy zewnętrznych w. 198
Referat Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki
               w. 141,142,143,144,145
Referat Promocji     w. 165,166
Gminny Zespół Oświatowy.                  w. 190,191
Samodzielne stanowisko ds. kadrowych  w. 111
Samodzielne stanowisko ds. obronnych, wojskowych oraz 
ochrony informacji niejawnych   w. 197
Samodzielne stanowisko ds. audytu  w. 195
Wydział Komuniakcji - filia w Nadarzynie  22 739 73 44
                                                                        w. 171
Biuro Rady Gminy  22 729 81 94
Urząd Stanu Cywilnego:  
Dowody osobiste   22 729 89 14
Ewidencja Ludności                         22 729 89 17
Gminny Ośrodek Pomocy Społ.    22 729 81 73; 
w. 183, 184, 185, 186, 187   tel/fax  22 739 73 20
świadczenia rodzinne                       22 739 97 07   
Przesiębiorstwo Komunalne Nadarzyn sp. z o.o. 22 739 42 00
zgłoszenia awarii poza godzinami pracy -
wodociągowe:   503 755 217 
kanalizacji sanitarnej:  22 729 83 20; 516 378 261 

  Ważne telefony
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O Ś W I A T A

SP Młochów

Wycieczka 
do fabryki 

bombek
Dnia 21 grudnia 2015 r. dzieci z klasy 

2 i 3 udały się na wycieczkę autokarową 
do Fabryki Bombek w Piotrkowie 
Trybunalskim. 

Uczniowie mogli obserwować długi 
proces produkcji ozdób choinkowych. 
Zobaczyli jak powstają bombki od sa-
mego początku. 

Podziwiając ogrom pracy włożony  
w tworzenie cudownych bombek  
w pierwszym etapie dzieci zapozna-
ły się z procesem dmuchania bombek  
w przeznaczonej do tego pracowni. 
Wszyscy byli bardzo zaskoczeni, iż 
bombki robi się ze zwykłego, przezro-
czystego szkła, które pod wpływem na-
grzewania stawało się miękkie i gotowe 
do nadmuchiwania zupełnie jak balonik. 
Szklana rurka zmieniała się w bombkę 
odpowiedniego kształtu, np.: szyszki, 
bałwanka, Mikołaja itp.

Następnie dzieci zapoznały się z 
etapem „srebrzenia”, gdzie bombka 
uzyskiwała podkład potrzebny do 
dalszych etapów. Potem udały się do 
najciekawszej sali – „dekoratorni”. Tu 
powstają prawdziwe dzieła. Wszystkie 
bombki malowane są w tradycyjny 
sposób - ręcznie.

 Praca ta wymaga niezwykłej precy-
zji, trudu i poświęcenia. Panie malarki  

z niezwykłą precyzją wyczarowywały 
przeróżne wzory przy użyciu cieniut-
kich pędzelków z włosia wiewiórek lub 
bobrów. Wszystko ozdobione barwnym 
brokatem, koralikami, cekinami i innymi 
niezwykłymi ozdobami tworzącymi ze 
szklanych kulek prawdziwe dzieła sztuki

Nareszcie każdy z uczniów mógł wła-
snoręcznie ozdobić bombki. Dzieci na-
nosiły na szkło specjalny klej tworząc 
swoje wymarzone wzorki, po czym 
obsypywały rożnymi kolorami brokatu. 
Wyszły przepięknie.

Uczniowie wrócili z wycieczki zado-
woleni, pełni wspaniałych wrażeń. Na 
pamiątkę pobytu, każde dziecko otrzy-
mało samodzielnie zdobione bombki.

Anna Rudecka
Wychowawca klasy 3

Młochowskie 
kolędowanie
10 stycznia, nie po raz pierwszy, w 

młochowskim kościele odbył się Kon-
cert Kolęd, przygotowany przez uczniów 
Szkoły Podstawowej w Młochowie. 

Dzieci wystąpiły wraz ze swoimi 
wychowawczyniami, w odpowiedzi na 
zaproszenie księdza proboszcza Józe-
fa Ślusarczyka.  Z tej okazji, w świą-
tyni zebrał się spory tłum słuchaczy. 
Uroczystość poprowadził uczeń klasy 
szóstej Mikołaj Ciuba, który  najpierw 
w kilku słowach przypomniał zgroma-
dzonym czym są kolędy, a potem za-
powiadał występujących. 

Koncert rozpoczął występ laureatki 
Gminnego Konkursu Kolęd i Pastora-
łek (II miejsce) Oliwki Bartosiewicz, 
uczennicy klasy drugiej, której na key-
boardzie akompaniowała siostra Iza, 
a na skrzypcach Marcelina Greszta. 
Potem prezentowali się uczniowie po-
szczególnych klas, począwszy od zeró-
weczki  po najstarszych – szóstoklasi-
stów. Wierni zebrani w kościele chętnie 
włączali się do śpiewania i kolędowali 
wraz z dziećmi. Całość zakończyła 
pieśń bożonarodzeniowa „Maleńka 
przyszła miłość” w wykonaniu Kaje-
tana Wójcika ucznia kl. VI i zdobywcy 
pierwszego miejsca w II Gminnym 
Konkursie Kolęd i Pastorałek. 

Z pewnością kolędowanie w mło-
chowskim kościele stanie się szkolną 
tradycją.

Samorząd Uczniowski SP Młochów

 fot. arch.szkoły

 fot. arch.szkoły
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„Niechaj ziemię rozśpiewa kolęda,
Każdy dom i każdego z nas,

Niechaj piękne bożonarodzeniowe Święta
Niosą wszystkim betlejemski blask”.

Już po raz drugi w progi naszej 
szkoły zawitali uczniowie z pobliskich 
szkół, by wziąć udział w II Gminnym 
Konkursie Kolęd i Pastorałek „Hej 
kolęda, kolęda…”. Celem konkur-
su było kultywowanie tradycji Świąt 
Bożego Narodzenia, rozbudzanie  
w uczniach chęci wspólnego śpiewa-
nia kolęd i pastorałek, integracja spo-
łeczności szkolnej, rozbudzanie zain-
teresowań muzycznych i prezentacja 
talentów artystycznych. Uczestnicy 
wystąpili w dwóch kategoriach wie-
kowych: klasy I- III oraz klasy IV- VI. 
W konkursie wzięły udział kilkuoso-
bowe zespoły, całe klasy oraz soliści. 

Poziom wykonania utworów był 
bardzo wysoki, a zaangażowanie  
i wrażliwość uczestników godna po-
dziwu. Z wielką przyjemnością słu-
chaliśmy tradycyjnych kolęd i współ-
czesnych pastorałek. Dzieci śpiewały, 
grały i tańczyły. Na scenie pojawiły 
się aniołki, śnieżynki i pastuszkowie. 
Jury w składzie: Iwona Kłopocka, 
Anna Krawczyk, Anna Kłopocka  
i Bernadeta Boruszewska przyznało 
następujące miejsca:

W kategorii klas I- III najlepszym 
solistą okazał się Antoni Orłowski 
ze Szkoły Podstawowej w Nada-
rzynie, drugie miejsce zajęli Oliwia 
Bartosiewicz ze Szkoły Podstawowej  
w Młochowie i Emilia Osial ze Szko-
ły Podstawowej w Ruścu.

W kategorii zespoły I miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa w Ruścu, II miejsce 
Szkoła Podstawowa z Woli Krakowiań-
skiej, III miejsce Szkoła Podstawowa  
z Nadarzyna.

Najlepszym solistą w kategorii klas 
IV- VI został Kajetan Wójcik ze Szkoły 
Podstawowej w Młochowie, II miejsce 
Dawid Kharel ze Szkoły Podstawowej  
w Nadarzynie, III miejsce Piotr Go-
spodarczyk ze Szkoły Podstawowej  
w Ruścu. W kategorii zespoły klas IV- VI 
pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawo-
wa w Nadarzynie drugie miejsce Szkoła 
Podstawowa w Woli Krakowiańskiej.

Szczególne podziękowania należą się 
nauczycielom: Annie Dąbkowskiej, An-
nie Kłopockiej, Bernadecie Boruszew-
skiej, Katarzynie Krysik, Annie Kraw-
czyk, Anicie Szopie za przygotowanie 
uczniów do konkursu i rozbudzanie  
w nich zamiłowania do muzyki. 

Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy i zapraszamy na trzecią edycję 
konkursu za rok.

Agnieszka Siwiec

II Gminny Konkurs Kolęd i Pastorałek 
w Szkole Podstawowej w Ruścu

 fot. arch.szkoły

 fot. arch.szkoły

 Występy młodych kolędników

Zapraszamy 
do obejrzenia materiału filmowego 
z konkursu na iTVNadarzyn: 
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PODATKI LOKALNE
 ZMIANY OD 2016 ROKU

Iwona Myśliwy
 Kierownik Referatu Realizacji Podatków i Opłat

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 
roku o zmianie ustawy o samorzą-
dzie gminnym oraz o zmianie nie-
których innych ustaw (Dz.U z 2015, 
poz.1045) wprowadziła zmiany  
w podatkach i opłatach lokalnych od 
01 stycznia 2016 roku.

Podatek od nieruchomości
• Zmieniono zapis art.5 ust.1 pkt.1 lit 
b) który otrzymał nowe brzmienie.
Przepis określa stawkę dla gruntów 
pod wodami powierzchniowymi sto-
jącymi lub wodami powierzchnio-
wymi płynącymi jezior i zbiorników 
sztucznych. Stawka pozostaje bez 
zmian tj.  3,50 zł. od 1 ha powierzch-
ni- Uchwała Nr XI.137.2015 Rady 
Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 
2015r.
• Zmiana zasad opodatkowania ga-
raży- w art.3 ustawy o podatkach  
i opłatach lokalnych dodano ust. 4a- 
dotyczący współwłasności garaży  
i sposobu rozliczania.
• W art. 6 w/w ustawy dodano zapis 
ust.11a – w przypadku gdy kwota po-
datku nie przekracza 100 zł, podatek 
jest płatny jednorazowo w terminie 
płatności pierwszej raty.
• Organ podatkowy nie wydaje de-
cyzji podatkowej, jeżeli wysokość 
zobowiązania podatkowego na dany 
rok podatkowy nie przekraczałaby, 
określonych na dzień 1 stycznia roku 
podatkowego, najniższych kosztów 
doręczenia pocztowego w obrocie 
krajowym- obecnie jest to kwota 6,10 
zł. (art. 6 ust.8a ustawy o podatkach i 
opłatach lokalnych).

Podatek od 
środków transportowych

• Zmieniono zapis art.10 ust.1 pkt.7,  
który otrzymał nowe brzmienie.
Zgodnie ze zmianą przepisów rozgra-
niczenie  stawki podatkowej dla auto-
busów od 1 stycznia 2016r ma wyno-
sić mniej niż 22 miejsca do siedzenia 
poza miejscem kierowcy oraz równej 
lub większej niż 22 miejsca do siedze-

nia poza miejscem kierowcy- (STAW-
KI PODATKU BEZ ZMIAN)
Uchwała nr XI.138.2015 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 30 września 2015r.

Podatek rolny 
Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn 
stawka została obniżona do kwoty 
32,00 zł za 1 kwintal. Stawka podatku 
rolnego wynosi: 
• dla ha fizycznych (32,00 x 5q) = 
160,00 zł za hektar
• dla ha przeliczeniowych (32,00 x 2,5 
q) = 80,00 zł za hektar
• Nowe zasady przeliczania użytków 
rolnych
- rowy  1ha fiz.=0,2 ha przel
- grunty rolne zabudowane  1 ha fiz. 
= 1 ha przel.
- grunty zadrzewione i zakrzewione 
na użytkach rolnych 1 ha fiz = 0,20 
ha przel.
- grunty pod stawami niezarybionymi  
1 ha fiz.= 0,2 ha przel
- grunty, dla których nie można usta-
lić przelicznika (np. S,R bez klasy 
gruntu) 1 ha fiz = 1 ha przel.
• Dodano art. 6a ust.10 - w przypad-
ku gdy kwota podatku nie przekracza 
100 zł, podatek jest płatny jednora-
zowo w terminie płatności pierwszej 
raty.
• Organ podatkowy nie wydaje de-
cyzji podatkowej, jeżeli wysokość 
zobowiązania podatkowego na dany 
rok podatkowy nie przekraczałaby, 
określonych na dzień 1 stycznia roku 
podatkowego, najniższych kosztów 
doręczenia pocztowego w obrocie 
krajowym- obecnie jest to kwota 6,10 
zł. (art.6a ust.6a ustawy o podatku 
rolnym)

Podatek leśny
Komunikat Prezesa GUS podaje kwo-
tę przeliczeniową do podatku leśnego 
w wysokości 191,77 zł za 1 m³ drewna.
Stawka podatku leśnego – 191,77 x 
0,220 = 42,1894 zł.
• Zlikwidowano niższą stawkę stoso-
waną dla lasów ochronnych

• Dodano art.6 ust.7a - w przypadku 
gdy kwota podatku nie przekracza 
100 zł, podatek jest płatny jednora-
zowo w terminie płatności pierwszej 
raty.
• Organ podatkowy nie wydaje de-
cyzji podatkowej, jeżeli wysokość 
zobowiązania podatkowego na dany 
rok podatkowy nie przekraczałaby, 
określonych na dzień 1 stycznia roku 
podatkowego, najniższych kosztów 
doręczenia pocztowego w obrocie kra-
jowym- obecnie jest to kwota 6,10 zł.  
(art. 6 ust.3a ustawy o podatku leśnym)

Informujemy, iż od 2016 roku 
zostały uchwalone 

NOWE INFORMACJE 
I DEKLARACJE 
PODATKOWE. 

(Uchwała 
Nr XII.166.2015 

Rady Gminy Nadarzyn 
z dnia 25 listopada 2015)

Drodzy Czytelnicy!
Przypominamy, że pod niektórymi 

artykułami w WN pojawiają się kody 
QR.  Dzięki temu, przy pomocy 

bezpłatnej aplikacji na smartfon lub 
tablet, w prosty i szybki sposób zo-

staną Państwo przekierowani do ma-
teriałów filmowych ITV Nadarzyn.

Zapraszamy także 
do odwiedzania strony 

Gminy Nadarzyn: 
 www.nadarzyn.pl

facebook:  Gmina Nadarzyn 

forum mieszkańców: 
www.forum.nadarzyn.pl

Zapraszamy do oglądania materia-
łów filmowych z uroczystości, imprez 

sportowych i kulturalnych
w samorządowej telewizji 

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

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

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

B E Z P I E C Z E Ń S T W O

W tym roku ferie zimowe dla woje-
wództwa mazowieckiego przypadają 
od 1 lutego do 14 lutego w związku 
z tym chciałbym przypomnieć o zasa-
dach bezpieczeństwa w trakcie zabaw 
zimowych. Czas spędzany podczas 
ferii uzależniony jest na pewno od 
pogody, która potrafi być różna i nas 
zaskakiwać. 
Przedstawiam kilka istotnych wska-
zówek:
- nie zjeżdżamy na sankach w pobliżu 
drogi oraz zbiorników wodnych,
- w czasie zjeżdżania zachowujemy 
bezpieczną odległość między sankami,
- nie doczepiamy sanek do samochodów,
- jeździmy na łyżwach tylko w wyzna-
czonych miejscach, nie ślizgamy się 
po lodzie na rzece czy stawie,
- musimy być widoczni na drodze,
- nie przechodzimy przez ulicę w nie-
dozwolonych miejscach,
- ubieramy się odpowiednio do tem-
peratury panującej na zewnątrz,

- przebywajmy w wolnym czasie na 
świeżym powietrzu oraz dbajmy o ak-
tywność fizyczną.

Rozmawiajmy ze swoimi dzieć-
mi o zagrożeniach, przekaż-
my podstawowe informacje 
dotyczące bezpieczeństwa. 
Umożliwiajmy im spędzanie cza-
su na zajęciach w świetlicach 
szkołach, czy domach kultury. 
Nie zostawiajmy ich bez opieki  
w domu, przypominajmy o za-
mykaniu drzwi i zakazie wpusz-
czania nieznajomych, pamiętajmy 
również o pozostawieniu numerów 
telefonów alarmowych 997 – policja, 
998 – straż pożarna, 999 – pogoto-
wie ratunkowe.

  Jeśli wysyłamy dziecko na wyjazd zor-
ganizowany zapoznajmy się z ofertą 
organizatora (rejestracja w kuratorium, 

wyżywienie, kwalifikacje kadry, zabez-
pieczenie opieki medycznej). 
Dokładnie wypełnijmy kartę kwalifika-
cyjną uczestnika wypoczynku – dane 
adresowe, telefony kontaktowe, in-
formacje dotyczące przyjmowania 
leków, alergie itp.
  Wszelkie problemy związane z sytu-
acjami zagrażającymi bezpieczeństwu  
zdrowiu dzieci i młodzieży w miejscu 
wypoczynku należy zgłaszać do właści-
wych terenowo stacji sanitarno – epide-
miologicznych. 

Szczegółowe dane dotyczące  
organizatorów, miejsc wypoczynku 

można znaleźć na stronie  
www.wypoczynek.men.gov.pl

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn

W dniu 6 grudnia 2015 r. na terenie 
Nadarzyna, w wyniku podjętych działań 
doszło do zatrzymania dwóch spraw-
ców usiłowania kradzieży. 
Obaj mężczyźni wyposażeni w pojazd  

z przyczepką samochodową, pojawili 
się na nieczynnym złomowisku samo-
chodowym i nie bacząc na wiszącą na 
bramie kłódkę, po jej oberwaniu wtar-
gnęli na jego teren. Amatorzy starej 
motoryzacji, przygotowali do zabrania 
różnego rodzaju użytkowe elementy 
motoryzacyjne (wycenione w trakcie 
późniejszych czynności na kwotę ponad 
6 tys. złotych), lecz zamierzonego celu 
nie osiągnęli wobec faktu ich zatrzyma-
nia na gorącym uczynku przestępstwa. 
Po nocy spędzonej w policyjnych po-
mieszczeniach dla osób zatrzymanych, 
obaj podejrzani usłyszeli zarzuty i w 
trakcie czynności z ich udziałem, pod-
dali się dobrowolnie karze uzgodnionej 
z Prokuratorem. 
W grudniu 2015 r. funkcjonariusze 

KP w Nadarzynie dokonali zatrzy-
mania osoby posiadającej środki odu-
rzające, dwóch sprawców kierowania 
samochodem po użyciu alkoholu, 
sprawcy ukrywania cudzych doku-
mentów oraz dwóch osób poszukiwa-
nych nakazem doprowadzenia. 

Policja przypomina o ostrożności na lo-
dzie!Wchodzenie na zamarznięte zbior-
niki wodne zawsze jest ryzykowne. Lód 
ulega ciągłym zmianom, również dobo-
wym i nigdy nie ma tej samej grubości 
na całym zbiorniku. Poruszanie się po 
lodzie bez odpowiedniej wiedzy i sprzę-
tu asekuracyjnego może zakończyć się 
tragicznie! Bezwzględnie powinno uni-
kać się samodzielnego przebywania na 
lodzie.

Aby uniknąć wypadków w trakcie 
czynnego wypoczynku na śniegi i lodzie, 
warto stosować kilka niezbędnych rad:
- do zjeżdżania na nartach, sankach wy-
bierajmy miejsca oddalone od ruchu sa-
mochodowego,
- nie stójmy blisko zjeżdżających sanecz-
karzy,
- unikajmy stania pod drzewami, okapa-
mi, dachami, na których zgromadził się 
śnieg oraz sople lodu w znacznej ilości,
- zawsze informujmy (w domu, schro-
nisku) dokąd i którędy idziemy oraz  
o planowym czasie powrotu,
- na wycieczki po górach, lodzie wy-
bierajmy się w zaufanym towarzystwie 
biorąc ze sobą sprawne środki łączności  
i asekuracyjne (kolce lodowe, kamizelka 
asekuracyjna),
- nie ślizgajmy się na zamarzniętych 
rzekach i jeziorach, korzystajmy raczej  
ze zorganizowanych lodowisk oraz in-
nych form czynnego wypoczynku na 
lodzie.

Zbliżające się ferie zimowe to głównie 
czas wypoczynku dzieci i młodzieży. 
Nieprzemyślane, lekkomyślne korzysta-
nie z uroków zimy może zakończyć się 
tragicznie.  Kontrolujmy, gdzie bawią się 
nasze dzieci. Uczulmy je na niebezpie-
czeństwo, jakie niesie ze sobą zabawa 
na zamarzniętych rzekach i jeziorach. 
Sprawdźmy czy w razie potrzeby będą 
umiały wezwać pomoc. Wyposażmy 
młodsze pociechy w kartkę w we-
wnętrznej kieszeni kurtki, z ważnymi 
numerami telefonów. Uczmy przewidy-
wania i unikania sytuacji zagrażających 
życiu i zdrowiu.

W związku z rozpoczynającymi się 
feriami zimowymi przypominamy, że 
jeszcze przed wyjazdem naszych po-
ciech możemy skontrolować stan au-
tokaru, korzystając ze strony E-usługa 
pozwala w łatwy sposób potwierdzić 
przygotowanie autobusu do jazdy. Prze-
woźników z kolei mobilizuje do dbania 
o swoje pojazdy. W każdym momencie 
możemy także wezwać patrol policji, 
który dokładnie sprawdzi stan technicz-
ny pojazdu oraz trzeźwość kierowców.

Niepokojące sygnały związane  
z Państwa bezpieczeństwem, proszę 
zgłaszać bezpośrednio do Dyżurne-
go Komisariatu Policji w Nadarzy-

nie, pod nr tel. 22 729 81 77 

lub 22 6046875.

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

•	 02.12.2015r. udział zastępu  
w usunięciu wody z piwnicy bu-
dynku mieszkalnego w Nadarzy-
nie przy ulicy Kasztanowej 

•	 02.12.2015r. udział zastępu  
w gaszeniu pożaru sadzy w komi-
nie w Wolicy przy ulicy Długiej 

•	 11.12.2015r. udział zastępu w 
zabezpieczeniu oraz posprząta-
niu po kolizji drogowej dwóch 
samochodów w Walendowie na 
skrzyżowaniu ulic Nad Utra-
tą, a Brzozową na miejscu PSP 

Pruszków, Pogotowie Ratun-
kowe z Pruszkowa oraz WRD 
Pruszków 

•	 11.12.2015r udział zastępu  
w sprzątaniu po kolizji samo-
chodu osobowego z ciężarówką  
w Walendowie przy ulicy Nad 
Utratą 

•	 13.12.2015r udział zastępu  
w usunięciu zwalonego drzewa w 
Walędowie przy ulicy Brzozowej 

•	 19.12.2015r. udział zastępu  
w sprzątaniu po kolizji dwóch 

samochodów osobowych w Ka-
jetanach na ulicy Brzozowej 

•	 26.12.2015r. udział zastępu  
w usunięciu zwalonego drzewa 
na jezdnie ulicy Nad Utratą w 
Walendowie

Krzysztof Hamernik 
- Naczelnik OSP Nadarzyn
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja

“Kochająca osoba żyje 
w kochającym świecie. 

Wroga osoba żyje we wrogim świecie. 
Każdy, kogo spotykasz 
jest Twoim lustrem” 

- Ken Keyes (amerykański pisarz, 
wykładowca i trener rozwoju 

osobistego).

Początek nowego roku sprzyja po-
dejmowaniu postanowień i wprowa-
dzaniu życiowych zmian. Deklaruje-
my rzucenie palenia czy pozbycie się 
paru zbędnych kilogramów. Staramy 
się zmienić nasze życie na lepsze, re-
gularnie ćwiczyć, zdrowo się odży-
wiać, wygospodarować więcej czasu 
dla bliskich czy zmienić pracę na lep-
szą. Dostrzegamy potrzebę zmian i 
dążymy do rozwoju. Ja także podjąłem 
noworoczne wyzwanie – chcę „żyć 
w kochającym świecie” i aby światem 
tym była nasza gmina. Mam nadzieję, 
że uda mi się osiągnąć ten cel.

Gorszy sort

Nastroje w gminie są radosne i zde-
cydowanie optymistyczne. Młodzież 
szkolna planuje ferie, najmniejsze 
dzieci cieszą się ze śniegu, sanek i 
nieśmiało zaczynają lepić pierwsze 
bałwany. Dorośli uśmiechają się jakby 
częściej. Moim zdaniem wiele sobie 
obiecujemy po tym roku, a śmiałe 
plany dodają otuchy. U noworocz-
nego Malkontenta już wieje grozą. 
Przez pseudoobiektywnego niby-
-dziennikarza karmieni jesteśmy czar-
nowidztwem i proroctwami. Lokalna 
tuba propagandowa zgodnie z przy-
jętymi partyjnymi standardami prze-
konuje, że nasza gmina jest w ruinie. 
Jesteśmy indoktrynowani propagandą 
zatruwającą umysły nawet bezstron-
nych mieszkańców. Chociaż gmina 
przoduje w niezależnych krajowych 
rankingach, a mieszkańcom żyje się 
lepiej niż w innych częściach kraju, to 
quasi-dziennikarz kręci nosem. Hołu-
bi jedynie słuszne władze, resztę kry-
tykuje – wiadomo „gorszy sort”.

Tygrysi skok w 2016 rok

Budowana na negatywnym wize-
runku kampania wyborcza oczywiście 
nie została pominięta przez naszych 
zagranicznych sąsiadów. Daliśmy 
im pretekst do dyskutowania na na-
sze wewnętrzne tematy. Nie jestem 
zwolennikiem mieszania się państw 
ościennych czy całej Unii w nasze 
wewnętrzne sprawy. Jeśli jednak po-
grożenie Unijnym paluszkiem otrzeź-
wiło gorące głowy i doprowadziło 
do zmiany śpiewki z „Polski w ruinie 
bezprawiem stojącej” na „Tygrysa 
Europy” to było warto! Nawet jeśli 
jedną z konsekwencji stała się obniżka 
ratingu Polski przez agencję Standard 
& Poor’s. W efekcie kurs złotówki 
spadł gwałtownie, co nie dziwi, gdyż 
od kiedy Polska jest oceniana przez 
agencje ratingowe po raz pierwszy 
nasza ocena została obniżona.

Teraz z ust nowej władzy dowiadu-
jemy się, że kraj wspaniale się rozwija. 
Od wyborów w październiku 2015 
roku czyli w zaledwie trzy miesiące 
dokonał się cudowny zwrot. Z granic 
bankructwa przeskoczyliśmy do do-
brobytu. Z kraju w ruinie do krainy 
dobrobytu mlekiem i miodem płyną-
cej. Pobiliśmy wszystkie gospodarki 
dotąd określane jako „tygrysy”. To 
dopiero nazywa się zmiana na lepsze!

Szkoda tylko, że to wszystko osłabi-
ło kurs złotego. Jest to kolejny cios 
w portfele „frankowiczów” i nas 
wszystkich. Zaczynają się ferie, wy-
jazdy zagraniczne będą dla nas droż-
sze. Gdy spadła siła nabywcza naszej 
waluty po przeliczeniu na złotówki za 
wszystko będziemy płacili więcej.

Ciekawe jakie jeszcze będą konse-
kwencje czarnego PR i jak długo trze-
ba będzie „piać” z zachwytem o Pol-
sce mlekiem i miodem płynącej, aby 
naprawić nasz wizerunek? Władzę 
czeka trudne zadanie – odbudowanie 
zszarganej opinii i osłabionej pozy-
cji w Unii. Jeśli z tego, co dzieje się 
w kraju i Europie mieszkańcy naszej 

gminy wyciągną wnioski, to z całego 
zamieszania wyniknie coś pozytywne-
go – Nauka!

Aby Nauka nie poszła w las

Od dawna twierdzę, że trendy ob-
serwowane w naszej gminie są wierną 
kopią tego, co dzieje się w kraju. Na-
sza stabilna i niezmienna od wielu ka-
dencji władza jest ostro krytykowana 
przez niby-obiektywną tubę. Malkon-
tent propagandzista udaje niezależne-
go dziennikarza.

Tymczasem umieszcza reklamy jed-
nej opcji politycznej. Wychwala wła-
dze powiatowe, a krytykuje gminne 
tylko dlatego, że są z innego klucza 
politycznego. Jak na oblodzonej po-
wiatowej ulicy dojdzie do wypadku 
– to winny będzie kierowca. Jeśli do 
takiej samej sytuacji doszłoby na dro-
dze gminnej uniewinniłby kierowcę a 
oskarżył władzę. Czy to jest obiekty-
wizm?

Negatywnie oceniane są nawet nie-
zaprzeczalne sukcesy. Przeciwnicy 
prowadzą polityczną wojenkę rozgry-
wając mieszkańców jak kukiełki w te-
atrzyku. Szykanowany jest każdy, kto 
głosował na obecną władzę, kto z nią 
współpracuje. Wystarczy przyznać, 
że poparło się na wójta, aby znaleźć 
się pod ostrzałem hejterów. Malkon-
tent nie poprzestaje na wyzwiskach, 
każda osoba przychylna władzom 
gminy powinna spodziewać się jakiejś 
kontroli czy wezwania do prokuratu-
ry. Malkontent pisze sterty donosów 
przekonując, że to przejaw „postawy 
obywatelskiej”. Oby nie skończył jak 
Wokulski – zamiast gruzami roman-
tyzmu przywalony tonami donosów. 
Malkontent działa niczym najaktyw-
niejszy agent Stasi (organ bezpieczeń-
stwa NRD), co sąsiadom nie odpusz-
czał, ale i na własną rodzinę donosił.
Ostatnia nadzieja w zdrowym roz-
sądku mieszkańców gminy, którzy z 
rosnącym niesmakiem obserwują te 
działania. Bez mądrości i dojrzałości 
mieszkańców w naszej miejscowości 
zapanują prawa rodem z dzikiego za-
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PODZIĘKOWANIA
DLA NADARZYŃSKIEGO 

OŚRODKA KULTURY

W imieniu dzieci, rodziców i pracow-
ników Gminnego Ogniska Dziecięco-

Młodzieżowego „Tęcza”
 i Placówki Opiekuńczo – 

Wychowawczej „Dom Miłosierdzia”
 w Walendowie  

składamy serdeczne podziękowania 
Nadarzyńskiemu Ośrodkowi Kultury 
za umożliwienie nam udziału w projek-
cie „Teatralne eksploracje”, dofinansowa-
nego ze środków Ministerstwa Kultury 
i dziedzictwa Narodowego w ramach 
programu „Kultura Dostępna”.
Zaproponowane w ramach umowy o 
współpracy partnerskiej spektakle: musi-
cal Metro oraz Mamma Mia! to niewątpliwie 
kultowe wydarzenia, które warto i trzeba 
poznać. Spektakle Jak zostać wiedźmą i 
Pinokio to spektakle ukazujące jak ważne  
w życiu jest nawiązywanie więzi i relacji 
międzyludzkich.
Wszystkie spektakle łączyło przesła-
nie: pragnienia wolności i pozostawanie 
wiernym swoim marzeniom.
 Po powrocie dzieci chętnie dzieli-
ły się swoimi przeżyciami i wyraża-
ły chęć kontynuowania wyjazdów. 
 Jeszcze raz serdecznie dziękujemy  
i liczymy na dalszą współpracę, 
a tym samym zainteresowanie dzieci 
teatrem.

Serdecznie dziękujemy.

s. Halina Zakrzewska
Dyrektor „Domu Miłosierdzia”                                         

Krystyna Masłowska
Dyrektor GODM „Tęcza”

chodu. Na drzewach pojawią się listy 
z napisem „Most Wanted”, na któ-
rych zmieniały się będą twarze ściga-
nych. W ramach nagrody rozdawane 
będą wczasy na Cyprze lub w Ghanie. 
Wszystko w imię „postawy obywatel-
skiej”, „prawa” i „sprawiedliwości”.

Postanowienia i życzenia… rów-
nież dla Malkontenta

Wracając do noworocznych tradycji 
mam kilka propozycji postanowień dla 
wiecznie niezadowolonych.

Padło pytanie „Kiedy w Starej Wsi 
będzie lodowisko jak w Pruszkowie?”.

Odpowiadam: Jak Pruszków przesta-
nie być miastem powiatowym, a na jego 
miejsce wskoczy nasza gmina. Możemy 
szybciej doczekać się lodowiska jeśli 
zostaną na ten cel przeznaczone środ-
ki przykładowo z funduszu sołeckiego. 
Cieszy mnie, że mieszkańcy gminy nie 
mają poważniejszych potrzeb. Przykła-
dowo społeczność gminy Koniecpol 
o wodę w kranach musi prosić panią 
Premier. W takiej gminie Studzienice na 
Pomorzu mieszkańcy mają jeszcze inny 
problem. Jest wakat w radzie, ale chęt-
nych brak. Nikt tam do władzy się nie 
pcha. Skoro nasi sąsiedzi chcą lodowi-
ska, to najwyraźniej najpotrzebniejsze 
ich potrzeby zostały zaspokojone. Nie-
stety aura jest dość kapryśna i nie sprzy-
ja ślizgawce pod chmurką. Może lepiej 
postawić kryte lodowisko dostępne cały 
rok? W gminie przydałyby się jeszcze ze 
dwa baseny. Jeden dla północnej części 
gminy, drugi dla południowej. Kryty 
tor dla rodzimych rolkarzy i skatepark 
dla równowagi. Trochę kultury czyli 

amfiteatr w parku albo przynajmniej 
operetka. Dla własnej wygody ja będę 
obstawał przy multikinie.

Tak mi się kojarzy piosenka autorstwa 
Andrzeja Sikorowskiego wykonywa-
na w duecie z Grzegorzem Turnauem 
„Nie przenoście nam stolicy do Krako-
wa”. Odnoszę wrażenie, że oczekiwa-
nia kilku mieszkańców aspirują w tym 
kierunku. Chcieliby miejskich wygód i 
standardów w połączeniu z sielskością 
wioski. Aby polna ścieżka malowniczo 
wiła się między polami i zagajnikami, 
koniecznie asfaltowa i po trzy pasy w 
każdym kierunku, bez korków oczywi-
ście.

Malkontentowi, który na Wójcie mści 
się za własne potknięcia proponuję 
dopilnować, aby woda nie lała się już 
poza licznikiem. Następnym razem 
sąd może nie być tak pobłażliwy i za 
„recydywę” wymierzyć słuszną karę.  
A może jest nieskazitelny by jako 
„pierwszy rzucać kamień”. Czy dawni 
współpracownicy już wybaczyli i prze-
łamali się z Panem opłatkiem? Wra-
cając do tematu oświadczeń majątko-
wych zastanawiam się, co Malkontent 
miał do ukrycia, że dokumentu nie 
złożył terminowo?

Czyżby papiery firm mieszczących 
się w rajach podatkowych nie były czy-
ste jak łza?

Wszystkim Malkontentom życzę aby 
energia, jaką przekazują innym do nich 
powróciła. Wkrótce Walentynki, niech 
miłość będzie z nami Wszystkimi.

AntyMalkontent

OGŁOSZENIE
w sprawie nadania medali przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

z okazji Jubileuszu 50-lecia Pożycia Małżeńskiego
Urząd Stanu Cywilnego w Nadarzynie uprzejmie prosi o zgłaszanie par małżeńskich 

zameldowanych na terenie gminy Nadarzyn, którym w latach 2015 - 2016 przypada Jubileusz 50-lecia  
Pożycia Małżeńskiego. Informacje w tej sprawie proszę zgłaszać do Urzędu Stanu Cywilnegow Nadarzynie, 

ul. Mszczonowska nr 24, pok. 226 do dnia 15 lutego 2016 r.
Telefon:  22 729 81 85, wew. 130 lub 134. Kierownik USC

(-) Iwona Malinowska
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Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie ucznia, 
zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę (lub podnajmie stanowisko). 

Tel. 664 551 498

Pracownia protetyczna 
w Nadarzynie. 

Ekspresowa naprawa protez. 
Tel. 502 142 219

Student Politechniki Warszawskiej 
udzieli tanio korepetycji z matematyki  

i fizyki. Tel. 503 790 338

Doświadczony lektor udziela lekcji 
jęz. angielskiego na wszystkich 

poziomach zaawansowania, w tym:
- przygotowanie do egzaminów: 

gimnazjum, matura
- przygotowanie do egzaminów TOEIC, 

TOEFL, FC, ACE, CPE, inne.
- korepetycje, konwersatoria

indywidualne podejście, skuteczność.
Przystępna cena.

Kontakt: 665 166 990

Nauczyciel matematyki udzieli 
korepetycji na każdym poziomie.

Tel. 734 711 362

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

Pogotowie ogrodnicze:wycinki i formowanie drzew,
 zakładanie trawników sianych 

i z rolki, koszenie i wertykulacja trawników, strzyżenie żywopłotów, zakłada-
nie ogrodów zimowych, sadzenie roślin. 

Usuwanie zarośli z terenów działek. Prace porządkowe, odsnieżanie. 
Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki). 

Drenaże i odwodnienia rynien. Remonty, opryski.
Okolice Nadarzyna. Tel. 511 289 481



Wiadomości Nadarzyńskie

1 (202) styczeń 201628

Rozliczenia podatku VAT
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Szkoła Rodzenia ABC Macierzyństwa 
zaprasza na zajęcia rodziców zapisy

 Tel. 605 45 86 39

Sprzedam piec c.o 20 kw - żeliwny niepalony 
(typ śmieciuch). Tel. 728 514 968

Zatrudnię kucharza (mężczyznę) do kuchni szkolnej 
w Nadarzynie Tel. 698 658 313

Potrzebne kobiety do pracy w ochronie. 
Tel. 502 434 693
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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 Parafii

św. Klemensa 
w Nadarzynie

Stefania Łęcka - PZ Caritas
Tel. 728 947 323

ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie

Z radością informujemy, że  
w grudniu 2015 Sakrament Chrztu 
przyjęli: Antoni Kordek, Adam Kor-
dek, Marcel Kucharski, Alicja Misz-
kurka, Nela Kaczmarkiewicz, 

Sakramentalny Związek Małżeń-
ski w grudniu 2015 zawarły na-
stępujące osoby:
Krzysztof  Hernik – Sylwia Hajka. 

Z przykrością informujemy, że w 
grudniu 2015 odeszli z naszej Pa-
rafii: śp. Marian Niemier, śp. Barba-
ra Kołakowska, śp. Izabela Łuczak,  
śp. Mirosław Morawski, śp, Stani-
sław Nitecki, śp. Leopold Mroziński,  
śp. Waldemar Śliwka Vel Śliwiński, 
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... .
Pamiętajmy w modlitwach o zmarłych  
z naszych rodzin.

Zwracamy się z  prośbą 
o zadeklarowanie 1% podatku 
na rzecz Parafialnego Caritas

Deklaracja PIT - 37:
- w pkt. 131 należy wpisać 

TYLKO numer 
KRS; 0000225750

- w pkt. 133 wpisać PZC 
w Parafii Św. Klemensa 

w Nadarzynie,
- w pkt. 134 koniecznie 

zaznaczyć  X  

Dziękujemy za zrozumienie 
i gotowość do niesienia pomo-
cy najbardziej potrzebującym.

W  2015 roku pomocą objęto 300 
osób z rejonu całej gminy Nadarzyn. 

Ze zbiórki żywności przeprowadzo-
nej przez harcerzy w okolicznych skle-
pach przygotowano 110 paczek żyw-
nościowych  na Wielkanoc i 110 paczek  
na Boże Narodzenie.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
Harcerzom, ich Opiekunom, ks. Jaro-
sławowi Kuśmierczykowi za ogromne 
zaangażowanie. Słowa podziękowania 
kierujemy do Władz Gminy Nadarzyn, 
do Właścicieli sklepów za wyrażenie 
zgody na przeprowadzenie zbiórki żyw-
ności, oraz do Państwa Klientów, którzy 
tak hojnie napełniali kosze darami.

 Serdeczne Bóg zapłać.
W lutym w Dniu Chorego, po Mszy 

św. zorganizowano spotkanie z poczę-
stunkiem i upominkami dla chorych  
z naszej parafii.

 Punkt Parafialny Caritas czynny jest 
przez cały rok dwa razy w tygodniu, 
żywność jaką otrzymujemy ze zbiórek 
dzielimy tak,  aby przygotować paczki 
świąteczne i wspierać najbardziej po-
trzebujących przez jak najdłuższy okres 
roku.

Podopieczni  korzystali z pomocy 
materialnej w formie dofinansowania 
zakupu leków,  opału,  pieczywa,  do-
posażenia szkolnego, dofinansowania 
kolonii. Korzystali z darów rzeczowych 
(odzież, obuwie, drobny sprzęt gospo-
darstwa domowego). 

 Pieniądze na pomoc potrzebującym 
uzyskano;
- z rozprowadzania świec, palm
- z tacy przekazane przez ks. Proboszcza,
- od indywidualnych Ofiarodawców,
- z odpisu 1% podatku

Kolejny rok działalności Parafialne-
go Caritas to życzliwość i różne formy 
wsparcia bardzo wielu wrażliwych ludzi. 
Dziękujemy z całego serca. O naszych 
ofiarodawcach, sponsorach, wolonta-
riuszach i podopiecznych pamiętamy  
w modlitwie. 



Wiadomości Nadarzyńskie

1 (202) styczeń 201632

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. 

SERAFINO-
WICZ A.: Ta-
blet dla senio-
rów
Tablet to urzą-
dzenie znacz-
nie prostsze  
w obsłudze 
od komputera 
stacjonarnego  
i laptopa. Korzystanie z tabletu jest 
intuicyjne i nie wymaga od użytkow-
nika żadnej wiedzy dotyczącej sprzę-
tu, umożliwia zaś szybki i wygodny 
dostęp do wielu jego funkcji oraz 
różnorodnych aplikacji. Dzięki po-
ręcznemu formatowi można zabrać 
go wszędzie, także w podróż. Wyko-
rzystuj tablet, aby rozmawiać z bli-
skimi, oglądać filmy oraz swobodnie 
poruszać się w Internecie!

KO P ROW-
SKI M.A.: 
Kobiety kre-
sowe
Matki, pa-
triotki, bo-
haterki. Por-
trety kobiet 
nierozerwal-
nie związane  
z burzliwą hi-

storią Polski.
Oto wspomnienia siedmiu niezwy-

kłych pań zamieszkujących Kresy daw-
nej II Rzeczpospolitej, a obecnie tereny 
Litwy, Białorusi i Ukrainy. Ich drama-
tycznie losy wpisane w gwałtowne dzie-
je Kresów. Obrazują wielki hart ducha  
i głęboko wpojony patriotyzm. 

ZUSAK M: Posłaniec
Nowa powieść autora bestsellerowej 
„Złodziejki książek”! Ed Kennedy 
– przeciętny taksówkarz, kiepski kar-
ciarz, pechowiec w miłości. Mieszka 
w ruderze na przedmieściach, dzieli 

się kawą ze swoim psem Odźwiernym 
i darzy uczuciem koleżankę Audrey. 
Jego życiem rządzą spokojna rutyna 
i brak perspektyw – do chwili, gdy 
pewnego dnia niechcący powstrzy-
muje napad na bank. I wtedy pojawia 
się pierwszy as. Wtedy Ed zostaje Po-
słańcem. Tak oto wybrany, wędruje 
przez miasto, pomagając i cierpiąc 
(jeśli to konieczne), aż pozostanie już 
tylko jedno pytanie – kto stoi za jego 
misją?

MORTON K.: 
Z a p o m n i a n y 
ogród

Trzy pokolenia 
kobiet i łącząca je 
tajemnica. Powieść 
o poszukiwaniu ko-
rzeni i własnej toż-
samości.

Rok 1913. Porzucona przez nie-
znajomą kobietę na statku płynącym 
z Londynu do Australii mała dziew-
czynka zostaje przygarnięta przez 
bezdzietnych rodziców. W 2005 roku 
w podobną podróż – do odległej 
Kornwalii, krainy intryg, miłości i 
zdrady – wyrusza jej wnuczka Cassan-
dra. Dzięki zapiskom babci odsłania 
kolejne fragmenty mrocznej układan-
ki, poznaje losy kobiet, które połączył 
pakt milczenia. Klucz do przeszłości 
leży w wybudowanej na szczycie klifu 
starej chatce, otaczającym ją sekret-
nym ogrodzie, wiekowym dworze  
i tajemniczym labiryncie. 

HAWKINS P.: Dziewczyna z pociągu
Rachel każdego ranka dojeżdża do 

pracy tym samym pociągiem. Wie, że 
pociąg zawsze zatrzymuje się przed 
tym samym semaforem, dokładnie 
naprzeciwko szeregu domów. Za-
czyna się jej nawet wydawać, że zna 
ludzi, którzy mieszkają w jednym  
z nich. Uważa, że prowadzą dosko-
nałe życie. Gdyby tylko mogła być 
tak szczęśliwa jak oni. I nagle widzi 
coś wstrząsającego. Widzi tylko przez 

chwilę, bo pociąg rusza, ale to wystar-
cza. Wszystko się zmienia. Rachel ma 
teraz okazję stać się częścią życia lu-
dzi, których widywała jedynie z dale-
ka. Teraz się przekonają, że jest kimś 
więcej niż tylko dziewczyną z pocią-
gu. Znakomity thriller.

MUSSO G: Jutro
Emma mieszka w Nowym Jorku. Ma 
32 lata i ciągle szuka tego właściwe-
go mężczyzny. Matthew mieszka w 
Bostonie. Odkąd jego żona zginęła w 
wypadku, samotnie wychowuje czte-
roletnią córeczkę. Korespondencyjna 
znajomość rodzi potrzebę spotkania. 
Tego samego dnia, w tym samym 
czasie, otwierają drzwi restauracji… 
Ich drogi jednak się nie krzyżują. Gra 
kłamstw? Żart wyobraźni? Manipula-
cja? Musso ujawnia swoje mistrzostwo 
w kreowaniu atmosfery tajemnicy

AUDRONIS T.: Drony wprowadzenie
Genialne ujęcia z lotu ptaka dla Cie-

bie! Ujęcia z lotu ptaka, niesamowite 
panoramy, zapierające dech w piersiach 
kadry z wysokiego pułapu — to wszyst-
ko możesz nakręcić bez ogromnego 
budżetu! Multikoptery zrewolucjoni-
zowały współczesną sztukę filmową. 
Zamiast wynajmować śmigłowiec na 
kilka godzin, zainwestuj te same środ-
ki w profesjonalny multikopter i filmuj  
z lotu ptaka, ile tylko zapragniesz!

MINIER B.: Paskudna historia
Na jednej z wysp archipelagu San Juan, 
gdzie przez większą część roku pada 
deszcz, i gdzie trudno coś ukryć, bo 
wszyscy się znają, dochodzi do maka-
brycznego morderstwa. W pewien ponu-
ry, sztormowy wieczór na ustronnej plaży 
znalezione zostają zwłoki zamordowanej 
szesnastolatki. Kto i dlaczego zgotował 
tej dziewczynie taki los? Rusza policyjne 
śledztwo…Bernard Minier, w szczytowej 
formie, wraca z kolejnym niezrównanym 
thrillerem, który trzyma w napięciu od 
pierwszej do ostatniej strony.
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

 www.nok.pl

10 stycznia 2016 r. Nadarzyński 
Ośrodek Kultury wspólnie z Gimna-
zjum im. św. Jana Pawła II zagrał po 
raz jedenasty z Wielką Orkiestrą Świą-
tecznej Pomocy, tym razem na zakup 
urządzeń medycznych dla oddziałów 
pediatrycznych oraz dla zapewnienia 
godnej opieki medycznej seniorów.

Wielu mieszkańców Gminy Nada-
rzyn wsparło inicjatywę Jurka Owsiaka 
poprzez kupowanie losów na loterię, 
udział w licytacji, wrzucanie pieniędzy 
do puszek. 

Jak co roku nasi wolontariusze (30 
osób) kwestowali w Centrum Mody 
Nadarzyn, na stacji paliw Lukoil  
w  Urzucie, przed kościołem pw. św. 
Klemensa w  Nadarzynie oraz na lotni-
sku Okęcie, na którym od wielu lat (od 
świtu do nocy!!!) kwestuje pani Kasia 
Pasierbek.

W tym roku udało nam się 
zebrać sumę: 29 188,17 zł.

w tym:
- do puszek: 20 025,17 zł+ waluta 

obca;
- licytacja darów, turniej „Gramy i po-

magamy”: 9 163,00 zł.
Ogromne podziękowania dla 

wszystkich osób, które włączyły 
się do 24 Finału WOŚP:

- WOLONTARIUSZY Z PUSZ-
KAMI: Piotra Bonieckiego, Klaudii 
Chmury, Eweliny Chruściak, Patrycji 
Doktorskiej, Patrycji Karkowskiej, 
Malwiny Kosińskiej, Dagmary La-
ment, Patryka Mazura, Mai Orłow-
skiej, Katarzyny Pasierbek, Natalii 
Pawelskiej, Aleksandra Petruka, Julii 
Pielachy, Eweliny Piętki, Oliwii Rost-
kowskiej, Klaudii Rowińskiej, Mar-
tyny Sadowskiej, Sebastiana Skotar-

ka Weroniki Szymczak, Małgorzaty 
Szyszki, Dawida Śliwowskiego, Marii 
Świergiel, Zofii Świergiel, Ewy Terli-
kowskiej, Mateusza Wiatra, Karoliny 
Wojtkiewicz, Natalii Wojtasiak, Igi 
Wołkowyckiej, Mai Wróblewskiej, Julii 
Żaborowskiej) i ich OPIEKUNÓW: 
Magdaleny Drzewuckiej, Piotra Beń-
ko, Lili Kowalczyk, Pauli Sarniak, 
Agnieszki Huby, Ewy Przewłockiej, 
Elżbiety Zimoląg, Małgorzaty Nowak, 
Barbary Skrobisz i Agnieszka Soko-
łowskiej;

- WOLONTARIUSZY POMA-
GAJĄCYCH PRZY ORGANIZA-
CJI XXIV FINAŁU WOŚP: Szy-
mona Sobczaka, Krystiana Miazgi, 
Huberta Sokołowskiego, Mateusza 
Korzenieckiego, Ilony Świergiel, Kai 
Rostkowskiej, Edyty Rostkowskiej, Ja-
śminy Różańskiej);
- DARCZYŃCÓW – osób, firm i in-
stytucji, które przekazały nam przed-
mioty na licytację i loterię;
- STRAŻAKÓW Z OSP NADA-
RZYN za naukę pierwszej pomocy;
- DYREKTORA SPGZOZ  
w NADARZYNIE PANA ADAMA 
CHUSTECKIEGO ORAZ PAŃ 
PIELĘGNIAREK: ELŻBIETY 
ZDZEBEL I EWELINY SUCHEC-
KIEJ za kącik zdrowia;
- MIROSŁAWA CHILMANOWI-
CZA za prowadzenie licytacji;
- DYREKTORA GIMNAZJUM IM. 
ŚW. JANA PAWŁA II PANA ZBI-
GNIEWA RELUGI I WICEDY-
REKTORA PANI MAGDALENY 
DRZEWUCKIEJ za zaangażowanie  
i wparcie sztabu Nadarzyn;
- PANI MAGDALENY MILCZA-

REK za zorganizowanie Turnieju Te-
nisa Stołowego „Gramy i pomagamy”; 
- WYKONAWCÓW: uczniów i in-

struktorów szkoły tańca Freestyle 
Dance Zone, dzieci z zespołów tanecz-
nych NOK oraz ich instruktorek, pań: 
PAuliny Asendrych, Pauliny Piśkie-
wicz Agnieszki Biedrzyckiej Janik, Na-
uczycieli i uczniów Szkoły Muzycznej  
w Nadarzynie, Zespołu Nok Pęd Band 
i pana Marka Rejnowicza, Kabaretu 
Biedronki (świetlica NOK w Młocho-
wie), zespołu Młodzi Duchem, aktorki 
Beaty Łuczak i jak zawsze niezawodnej  
Orkiestry Dętej OSP Nadarzyn pod 
dyr. Mirosława Chilmanowicza;
- PUBLICZNOŚCI LICYTUJĄCEJ;
- TELEWIZJI SAMORZĄDOWEJ 
ITV NADARZYN;
- PRACOWNIKÓW I WSPÓŁPRA-
COWNIKÓW NOK.

Zawsze możemy liczyć także na za-
angażowanie nauczycieli i uczniów 
Szkoły Podstawowej w Nadarzynie

Serdeczne podziękowania dla Wójta 
Gminy Nadarzyn pana Janusza Grzy-
ba za bezpłatne użyczenie autokaru 
gminnego do przewozu wolontariuszy.

W ciągu jedenastu lat grania z WOŚP 
Sztab w Nadarzynie zebrał w sumie: 
268 099,45 zł.

DZIĘKUJEMY!!!
Monika Majewska

Szef Sztabu w Nadarzynie
 

Zapraszamy do obejrzenia 
materiałów filmowych z finału 

w NOK na iTVNadarzyn

Szanowni Słuchacze 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 
informujemy, że w pierwszych 

dwóch tygodniach lutego 
zajęcia zostają zawieszone. 

Zapraszamy od 15 lutego br. 
Harmonogram będzie dostępny 

na stronie www.nok.pl 
oraz w siedzibie NOK.
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Rubrykę redaguje  Kamila Michalska - Dyrektor NOK

Serdecznie dziękuję Pani dr Bożenie 
Sobeckiej za nieodpłatne wygłoszenie 
wykładu monograficznego w ramach 

Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
Kamila Michalska -  Dyrektor NOK

20 lutego 2016r. , godz. 19.00

HOFFESINKA reperuje świat
Kto nie był jeszcze w warszawskim Klubie Komediowym, jedynym klubie promującym różne 
formy komediowe - teatry improwizowane (Klancyk, Hofesinka, Hulaj, Humbuk) stand-up 
(Stand Up Polska), kabaret literacki (Fabularny przewodnik po), skecz show (Niektóre 
Długopisy Piszą Wolniej) które są nowością na warszawskiej scenie teatralnej i klubowej, 
ten będzie miał okazję 20 lutego w NOK. Na scenie Ośrodka wystąpi: HOFESINKA, 
grupa zajmująca się komediową improwizacją teatralną. Zespół składa się z muzyków, 
stand-upperów, komików, copywriterów, dziennikarzy prasowych i radiowych, którzy szkolili 
się pod okiem mistrzów z USA, Kanady, Wielkiej Brytanii i Australii. Z Hofesinką za-
wsze jest śmiesznie. W impro szukają wyzwań i eksperymentów. Publiczność ma tu wiele do 
powiedzenia Wszystko powstaje na jej oczach na bazie tematów przez nią zadanych. Świetna 
zabawa dla wszystkich!
„20 lutego świat stanie się lepszy. Spróbujemy odczarować Wasze kłopoty. Sprawić, że zbled-
ną i zmniejszą swoje rozmiary. Pomożemy Wam znaleźć alternatywne rozwiązania! 
Poprosimy Was o podzielenie się swoim problemem, kłopotem lub zagwozdką. To będzie 
naszą inspiracją do sceny, która sprawi, że odczarujemy Wasz problem, zmniejszymy go lub 
pokażemy jak bardzo tego problemu nie zrozumieliśmy. Pojawią się rzeczy śmieszne i dziwne 
a ścieżki skojarzeń będą zupełnie sztampowe i wyświechtane, albo niepospolite i przyprawią 
was o zawrót głowy!Nasza skuteczność została potwierdzona!

Wstęp: 15zł.; szkolny (legitymacja) i karta mieszkańca 10zł.
Sprzedaż w kasie NOK od 15 lutego 2016r., w godz. 13.00 – 19.00

W dniu przedstawienia sprzedaż biletów od godz. 18.00

14 lutego 2016r., godz. 16.00

Kino nokusiowe
Film - wycinanka

Serdecznie zapraszamy dzieci i dorosłych na 
pierwsze w 2016 roku spotkanie z cyklu 
Kino Nokusiowe. Z tej okazji zapozna-
my kinonokusiową publiczność z kolejną 
metodą animowania filmowych postaci. Po-
każemy kilka krótkometrażowych filmów 
wycinankowych, m. in. „Czarodziejskie 
Trójkąty”. Po projekcji tradycyjnie zapra-
szamy na warsztaty. Widzowie Kina 
Nokusiowego pod opieką pań Julii Karasie-
wicz i Doroty Suwalskiej stworzą własny 
filmik techniką animacji wycinankowej. 

WSTĘP WOLNY!

Z cyklu Czym skorupka za młodu:

21 lutego 2016r., 
o godz. 16.00

zapraszamy na koncert

TRUBADURZY 
I WAGANCI 

CZYLI DWORSCY 
MUZYKANCI

Koncert o dworskich powinnościach 
rycerzy czyli ciekawostki z życia tru-

werów i trubadurów. 
W programie renesansowa muzyka 
dworska i biesiadna m.in. z Francji, 

Anglii, Niemiec i Polski oraz folkowe 
opracowanie renesansowych tańców 
ludowych a także prezentacja kopii 

instrumentów dawnych.
Występują:

Paulina Kosewska, Miłosz Sienkiewicz, 
Jędrzej Sienkiewicz, Łukasz Biliński

Wstęp wolnyStudio Wokalne 
Bożeny Zalewskiej

Lekcja pokazowa i zapisy  
20.02.2016 r. godz. 12.00 

w NOK
szczegóły wkrótce 

na stronie www.nok.pl

Akademia Komputerowa
 Komputrilo zaprasza na

WARSZTATY KOMPUTE-
ROWE DLA DZIECI I MŁO-
DZIEŻY – START LUTY 2016

Zajęcia w soboty, w NOK!!!
Programowanie, budowa stron 
www. Zapisy prowadzi, oraz 

wszelkich informacji udziela pani 
Urszula Wiejak, tel. 500 463 378; 

www.komputrilo.pl

6 lutego (sobota) 2016 r. w godz. 17.00 - 22.00 
zapraszamy na Bal Karnawałowy

Zapewniamy: kawę, herbatę, muzykę do tańców wszelakich w wykonaniu 
zespołu APERKUS.Wyżywienie oraz napoje we własnym zakresie.
Wstęp: 30 zł od osoby; karta mieszkańca - 25 zł. Zapraszamy osoby pełnoletnie!!!

Sprzedaż biletów od 1.02.2016 w godz. 13.00- 19.00 w kasie NOK

13 lutego 2016r., o godz. 18.00 
zapraszamy na przedstawienie
„Kochanek Sybilli Thompson”
Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej 

w reżyserii Karoliny Skrzyńskiej 

Sztuka o świecie przyszłości, w którym 
niemal całkowicie wyeliminowana została 
starość. W świecie „młodych” pozostały tyl-
ko nieliczne relikty przeszłości, w tym tytu-
łowa bohaterka Sybilla Thompson. Szuka-
jąc miłości i zrozumienia daje się namówić 
na wzięcie udziału w seansie u tajemniczego 
doktora Shonbauera...
Wykonawcami są osoby działające w grupie 

TEATRALNIA, czyli Teatr Dojrzały, któ-
rą tworzą pełni pasji Seniorzy – mieszkańcy 
gminy Nadarzyn i gmin okolicznych. Ich am-
bicją jest stworzenie regularnego teatru, posiada-
jącego własny, bogaty repertuar skierowany do 
różnych grup wiekowych. Nie bojąc się wyzwań 
aktorzy stawiają sobie rozmaite cele artystyczne, 
pamiętając jednak, że najważniejsza jest dobra 
zabawa.                               Wstęp wolny
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S P O R T

Sport szkolny

W dniu 16 stycznia 2016 roku w halach 
sportowych Gminnego Ośrodka Spor-
tu w Nadarzynie rozegrano turniej piłki 
siatkowej szkół gimnazjalnych w katego-
rii dziewcząt i chłopców. Uczestniczyło 
w nim osiem zespołów dziewcząt i sie-
dem chłopców reprezentujących gminy 
zrzeszone w Stowarzyszeniu Gmin Za-
chodniego Mazowsza „Mazovia”.  

Znakomicie zaprezentowały się dwie 
drużyny dziewczęce i drużyna chłop-
ców z nadarzyńskiego gimnazjum. 
Zespół dziewcząt Nadarzyn został 
mistrzem turnieju, a drugie miejsce 
wywalczył Nadarzyn II. III miejsce za-
jęły dziewczęta reprezentujące Miasto  
i  Gminę Podkowa Leśna, IV Gmi-
nę Michałowice, V Miasto i Gminę 
Błonie, VI Miasto i Gminę Leszno,  
VII Brwinów, VIII Milanówek.

Najlepszą zawodniczką turnieju zo-
stała Klaudia Kłapkowska, najlepszą 
atakującą Joanna Miszczuk, a rozgry-
wającą Oliwia Jezierska.

W kategorii chłopców również mi-
strzami są chłopcy z nadarzyńskie-
go gimnazjum. II miejsce wywalczyli 
chłopcy reprezentujący Miasto i Gmi-
nę Leszno, III Milanówek, IV Błonie, 
V Brwinów, VI Michałowice, a VII  
Podkowa Leśna.

Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został Wiktor Seta, najlepszym atakują-
cym Wojciech Nowicki, rozgrywającym 
Krzysztof  Białek.

Najlepsze drużyny otrzymały pucha-
ry, nagrody rzeczowe, a wszyscy zawod-
nicy z tych drużyn - medale. Najlepszą 
zawodniczkę i zawodnika turnieju oraz 
atakującą, rozgrywającą i atakującego  
i rozgrywającego uhonorowano statu-
etkami i nagrodami rzeczowymi. 

Puchary, medale i statuetki ufundował 
Zarząd SGZM „Mazovia”, nagrody 
rzeczowe zaś Wójt Gminy Nadarzyn. 

 
Wiesław Iwaniuk 

 - koordynator sportu  

Turniej MAZOVII
piłka siatkowa

W przedświąteczną sobotę, 19 grud-
nia odbył się I Kreatywny Bieg Mi-
kołajkowy w Szkole Podstawowej 
w Ruścu. 
Do udziału zgłosiło się 43 zawod-

ników, którzy rywalizowali w 3 kate-
goriach wiekowych: 0-10, 10-13 oraz 
13-113 lat. Każdy biegacz miał za 
zadanie stawić się wczesnym rankiem 
w szkole w kreatywnym przebraniu o 
tematyce świątecznej. 
To wspaniałe, rodzinne spotka-

nie zostało zorganizowane przez 
uczniów uczęszczających na zaję-
cia koła kreatywnego, ich trenerów 
oraz niezastąpionych rodziców, przy 
ogromnym wsparciu nauczycieli wy-
chowania fizycznego.
Po rejestracji uczennice naszej szko-

ły, przy niewielkim wsparciu pani 
Moniki Karczmarzyk poprowadziły 
rozgrzewkę, a pan Jacek Nowocień 
pokazał wszystkim zawodnikom trasę 
biegu.

Trasa biegu (500m- dzieci, 1000m-
-dorośli) dla niektórych  biegaczy 
okazała się nie lada wyzwaniem, jed-
nak  dzięki sprzyjającym warunkom 
pogodowym wszystkim udało się po-
konać wyznaczony dystans. Kibicu-
jący widzowie mieli okazję zobaczyć  
wspaniałą świąteczną paradą pełną 
św. Mikołajów, ozdób choinkowych i 
reniferów.
A oto  zwycięzcy:
Kategoria 0-10
I miejsce – Maksymilian Howorus 
II miejsce  - Ania Andrzejewska
III miejsce  - Nikola Omen
Kategoria 10-13 
I miejsce - Dagmara Steć
II miejsce - Zuzia Posadzy
III miejsce Adam Flak
Kategoria 13-113:
I miejsce  Tomasz Posadzy – tata Zuzi 
II miejsce  - Michał Krawczyk – tata 
Kuby i Bartka
III miejsce - Sławomir Wojno – tata Zuzi

IV miejsce w biegu zajęła labrador-
ka Dora i jej właściciel, p. Marcin 
Kwiatkowski - tata Thomasa z klasy 

1.Wszyscy uczestnicy biegu otrzymali 
pamiątkowe medale i drobne upo-
minki.Oprócz rywalizacji sportowej 
organizatorzy przygotowali konkurs 
na najbardziej kreatywne przebranie 
o tematyce świątecznej. Ponieważ 
wszyscy uczestnicy biegu zadbali o 
choćby niewielki świąteczny akcent 
w swoim sportowym stroju, wyty-
powanie zwycięzców nie było ła-
twym zadaniem. Zostali  nimi: Nikola 
Omen przebrana w strój diabelskiego 
aniołka oraz p. Artur Szopa, który za-
skoczył wszystkich  pokonując trasę  
przebrany  za szopkę bożonarodze-
niową. 

Wszyscy uczestnicy biegu oraz przy-
byli goście w czasie spotkania mogli 
posilić się w Kreatywnej Kawiarence 
przygotowanej przez panią Miłkę La-
chendro-Frugę oraz rodziców naszych 
uczniów. Aby uatrakcyjnić zakupy, 
każdy po rejestracji mógł wymienić  
dowolną kwotę na przygotowaną spe-
cjalnie z myślą o tym wydarzeniu  wa-
lutę DI.  Za DI-ajki  kupowano prze-
pyszne ciasta, owoce, herbatę, kawę 
oraz gorące kakao.

Zebrana kwota przeznaczona zo-
stanie na wyjazd uczniów koła kreatyw-
nego na XI Ogólnopolską Olimpiadę 
Kreatywności Destination Imagination 
„Oczyma Wyobraźni” , która odbędzie 
się w kwietniu we Wrocławiu.

Bardzo dziękujemy Uczniom i ich Ro-
dzicom za przygotowanie kawiarenki, 
Nauczycielom wychowania fizycznego  p. 
Monice Karczmarzyk i p. Jackowi Nowo-
cieniowi oraz paniom  Monice Moczul-
skiej, Iwonie Michnikowskiej oraz Justy-
nie Tyneckiej, Arkadiuszowi Kilińskiemu, 
Cieszymy się, że uczestnicy znaleźli czas 
w przedświątecznym szale, aby spędzić 
ten sobotni poranek promując aktywność 
fizyczną w kreatywnym wydaniu. Mamy 
nadzieję, że spotkamy się za rok w równie 
wesołej, sportowej atmosferze.
Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy 
pomagali w organizacji i przeprowadzeniu 
biegu.

I Kreatywny Bieg Mikołajkowy

Anita Szopa 

Zapraszamy do obejrzenia relazji zarowno z Turnieju piłki siat-
kowej SGZM MAZOVIA jak i I Kreatywnego Biegu Mikołajkowego

na iTVNadarzyn oraz na gminnym profilu na facebooku
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Tenisiści stołowi GLKS 
Nadarzyn udanie rozpo-
częli rozgrywki ligowe 

w nowym roku

Pingpongiści GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn rozgrywki ligowe rozpo-
częli już w pierwszych dniach No-
wego roku od serii zwycięstw. W III 
lidze męskiej panowie zdecydowanie 
po 9-1 wygrywali z ekipami: MLUKS 
Nadwiślanin Płock oraz ULKS Kaza-
nów oraz 6-4 z MKS Pogonią Siedlce. 
Młode pierwszoligowe rezerwy  kobiet 
odniosły cenne zwycięstwo we własnej 
hali nad KS Stela Gniezno (6-4).
Niezwykle dramatyczny przebieg 

miał pierwszy ligowy mecz w No-
wym Roku w ekstraklasie kobiet na-
szych tenisistek stołowych. GLKS 
Wanzl Scania Nadarzyn (fot.drużyny 
po prawej) po prawie trzygodzinnym 
pojedynku pokonał we własnej hali 
ekipę KS Bronowianki Kraków. 
W ekipie gości bardzo dobre spo-
tkanie rozegrała była zawodniczka 
GLKS Nadarzyn Marta Smętek, któ-
ra w meczu otwarcia pokonała 3-2  
w dramatycznej końcówce Klaudię 
Kusińską. 
W drugim spotkaniu „nadarzyńska„ 

Chinka Zhao Xue wygrała z Zhao 
Xia 3-1 w setach doprowadzając  
w meczu do remisu po 1. trzecia par-
tia to pojedynek najmłodszych za-
wodniczek obu drużyn. Paulina Kny-
szewska pokonała Paulinę Krzysiek 
3-1 wyprowadzając Bronowiankę na 
prowadzenie (2-1). Szansę na zwycię-
stwo w tym meczu podtrzymała dla 
Nadarzyna Klaudia Kusińska, która 
w czwartym spotkaniu po dramatycz-
nym i bardzo dobrym meczu wygrała 
z Chinką Zhao Xia 3-1. W decydu-
jącej 5 partii Zhao Xue z Nadarzyna 
pokonała Martę Smętek 3-2. 
W ostatnim secie Krakowianka 

prowadziła już 6-2, aby ostatecznie 
przegrać 14-12. Poziom kobiecej eks-
traklasy jest w tym sezonie niezwy-
kle wyrównany. GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn zajmuje drugie miejsce  
w tabeli, a Bronowianka przedostatnie.

III Grand Prix Polski seniorek 

Sukces „Kusej” 
w Łomży

W dniach 15-17.01.2016 odbył się  
w Łomży III Ogólnopolski turniej 
Klasyfikacyjny Seniorek i Seniorów 
( III GPP). Brązowy medal w tych 
zawodach stanowiących formę bez-
pośredniej eliminacji do marcowych  
Mistrzostw Polski Seniorek wywal-
czyła zawodniczka GLKS Wanzl Sca-
nia Nadarzyn Klaudia Kusińska.

GLKS Nadarzyn 
zagrał dla WOŚP

Po raz kolejny odbył się turniej te-
nisa stołowego w ramach, którego 
zbierano datki dla WOŚP do zawo-
dów zgłosiło się 86 uczestników, któ-
rzy rywalizowali ze sobą w 4 katego-
riach, a zwycięzcy kategorii rocznik:  
2000,2001,2002 rozegrali pomiędzy 
sobą pojedynki o miano: „ Najlepsze-
go zawodnika” .
W kategorii: „Open” można  było Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

GLKS 
- tenis stołowy

zmierzyć się z zawodnikami klubu 
GLKS Nadarzyn, którzy mimo swo-
jego młodego wieku, już reprezentują  
gminę Nadarzyn na turniejach ogól-
nopolskich.

Wyniki:
Kategoria: rocznik 2002, miejsca:  
1- Sokołowski Norbert; 2 – Jagodziń-
ski Mateusz; 3 – Klimowicz Michał;  
4 – Kuch Mateusz; 5-8 – Darłak Bar-
tek, Marcin Witkowski, Krzysztof  
Pawlikowski, Marcin Witkowski;
Kategoria: rocznik 2001, miejsca:  1 – 
Boschke Darek; 2 – Jan Kielak; 3 – Ja-
nicki Hubert; 4 – Sebastian Dziewul-
ski;  5-6 – Łukasz Przewłocki, Adrian 
Krzemiński;  7-8 – Jędrzej Mierzejew-
ski, Katarzyna Wójcik;
Kategoria: rocznik 2000, miejsca:  
1 – Skrzydlewski Przemek;  2 – Do-
minik Cel; 3 – Magda Kuch; 4 – 
Kacper Kaszuba; 5 – Bartek Anioł; 
6 – Hubert Przybylski; 7 – Mateusz 
Motyl; 8 – Adam Hagowski;
Kategoria: Open-Zawodowcy, miej-
sca: 1 – Weronika Bożek; 2 – Trza-
skowski Tomek; 3 – Filip Kostecki; 4 
– Adam Kostecki; 5 – 6 – Nawarski 
Maksymilian, Kacprzycki Marcin; 7-8 
– Paulina Jankowicz, Piotr Mucha; 
Najmłodszymi zawodnikami turnieju 
zostali: Olga Zawadzka, Filip Fran-
kowski i Dorota Sass.

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

Fot. arch.GLKS
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GLKS - piłka siatkowa
Pracowity początek 

roku siatkarek

Turniej w Zawierciu
Z różnym szczęściem grały siatkarki 

GLKS Nadarzyn w pierwszych tygo-
dniach stycznia 2016 roku.

Młode podopieczne trenera Damia-
na Krzemińskiego z rocznika 2004 
startujące w zespołach trzyosobo-
wych wygrały bardzo silnie obsadzony  

Ogólnopolski Turniej w Zawierciu. 
Zespół w składzie: Kinga Wrońska, 
Julia Kielak, Julia Brzeczkowska i Julia 
Głodek wygrały 9 na 10 rozegranych 
meczy pozostawiając w pokonanym 
polu m.in. drużyny ze: Szczecina, By-
tomia, Wrocławia, Zawiercia, Oświę-
cimia, Konstantynowa Łódzkiego. 
To kolejny ogólnopolski sukces tych 
młodych dziewcząt ciężko przygo-
towujących się do Mistrzostw Polski  
w tej kategorii.

Podziękowania dla funda-
torów nagród: Gimnazjum 
im. św. Jana Pawła II w 
Nadarzynie, Rady Rodzi-
ców przy Gimnazjum im. 
św. Jana Pawła II, Urzę-
du Gminy, klubu GLKS 
Nadarzyn, oraz za pomoc 
w prowadzeniu turnieju: 
panu Piotrowi Napiór-
kowskiemu  i za pomoc 
techniczną: panu Bogdano-
wi Malinowskiemu.

 Magdalena Milczarek
inicjatorka turnieju, 

trenerka GLKS Nadarzyn

Play-off  kadetek

Gorzej poszło zespołowi kade-
tek. Drużyna, której trzon stanowiły 
młodziczki (2 -3 lata młodsze zawod-
niczki) nie zdołała w tym sezonie 
utrzymać się w I lidze i po dwóch 
przegranych meczach w pierwszej 
rundzie play-off  z UKS 13 Radom  
(0-3 i 1-3 ) mimo bardzo ambitnej 
walki spadła do II ligi. 

W przyszłym sezonie dziewczęta 
na pewno zawalczą o powrót do elity. 
Przegraną na swoim koncie zaliczyły 
także nasze seniorki, które poniosły 
porażkę u siebie 0-3 w ramach II ligi 
z zespołem UKS Ósemka Siedlce.

Turniej  mini-siatkówki 
w Grodzisku Maz.

W Grodzisku Mazowieckim 17 
stycznia spotkały się drużyny dwu 
-  ( rocznik 2005 i  młodsze)   i trzy 
-(rocznik 2004) -osobowe. GLKS 
Nadarzyn wystawił 4 „dwójeczki„ i 1 
„trójeczkę„. Wyniki naszego siatkar-
skiego narybku: zespół trójek w skła-
dzie: Julia Brzeczkowska, Julia Kielak, 
Kinga Wrońska i Julia Głodek - do 
czego zdążył nas już przyzwyczaić 
-  pewnie wygrał cały turniej pokonu-
jąc m.in. ekipy: Sparty Warszawa, czy  
MOS-u Wola Warszawa. W kategorii 
„dwójek” wystartowały 24 zespoły, 
które zostały podzielone na 4 grupy. 
Po pierwszej rundzie zespoły Nada-
rzyn 1 i 2 grały o miejsca 1 - 12, nato-
miast Nadarzyn 3 i 4 o miejsca 13- 24 
- nadarzyniankom zabrakło tylko jed-
nego zwycięskiego meczu, by walczyć 

Fot. arch.Gimnazjum

Fot. arch.GLKS

Fot. arch.GLKS
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ZAPROSZENIE
Sekcja Piłki Siatkowej dziewcząt 

GLKS Nadarzyn zaprasza 
na zajęcia treningowe dziewczęta 

z roczników 2003-2009 :
Grupa rocznika 2003-2004  

tel.trenera  512 541 350
Grupa rocznika  2005-2006  telefon  

kontaktowy  604 462 392
Grupa rocznika 2007-2009  telefon 

kontaktowy    604 462 392

o wyższe miejsca. W drugiej rundzie 
Nadarzyn 3 w składzie Paulina Lach, 
Martyna Brzezińska, Kasia Serwin, 
pewnie wygrał wszystkie mecze zaj-
mując miejsce 13/14. Gabrysia Me-
lewska, Ola Rybarczyk oraz Kinga 
Lis - Nadarzyn 4 - przegrały jedynie 
1 mecz i zajęły miejsce 15/16. Dużo 
emocji towarzyszyło dziewczętom  
w walce o miejsca 1-12. Każdy zdo-
byty punkt był nagradzany brawa-
mi od koleżanek z klubu, które na-
wzajem sobie kibicowały, a stracone 
punkty były na bieżąco analizowane. 
W trzeciej rundzie, o miejsce 5 wal-
czyły (już po raz kolejny między sobą) 
Nadarzyn 1 (Tosia Dośpiał, Wiktoria 
Leśniewicz, Amanda Chrostek) oraz 
Nadarzyn 2 (Wiktoria Zantonowicz, 
Ania Wrońska, Maja Krzemińska). 
Tym razem lepsze okazały się Wika, 
Ania i Maja. Jednym i drugim należą 
się ogromne brawa za walkę do końca 
i ratowanie trudnych piłek, jakie gra-
ne były przez przeciwniczki.

Dla wszystkich dziewcząt biorących 
udział w turnieju były przygotowane 
pamiątkowe dyplomy oraz medale. 
Szczególne brawa dla Ani Wrońskiej 
oraz Julki Brzeczkowskiej, które zosta-
ły wyróżnione statuetką dla najlepszej 
zawodniczki z GLKS Nadarzyn w ka-
tegorii „dwójek” oraz „trójek”. Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy i czekamy 
na dalsze sukcesy nadarzynianek.
Bardzo cieszy nas postawa dziewcząt, 
które mimo swoich przegranych me-
czów pomagały dopingiem i pozy-
tywną postawą swoim koleżankom 
z klubu w ich zmaganiach. Również 
dziękujemy Rodzicom, którzy kibi-
cowali razem z dziewczynami, doda-
jąc im otuchy. Można powiedzieć, że 
tworzy nam się „siatkarska rodzina” 
GLKS Nadarzyn!

Turniej „czwórek” 
w Nadarzynie

Tego samego dnia GLKS Nadarzyn 
zorganizował w hali GOS zawody dla 
rocznika 2003 (gra się w zespołach 
czteroosobowych). Oprócz trzech 
drużyn z Nadarzyna wystąpiły  ekipy 
z Warszawy, Pruszkowa, Piaseczna, 
Zielonej i Błonia w sumie 11 zespo-
łów. Dla dziewcząt były to pierwsze 
międzyklubowe zawody, których ce-
lem było przygotowanie do udziału 
w Ogólnopolskim Turnieju Kinder 
+ Sport. Turniej wygrała ekipa UKS 

Beta Błonie, która w finale pokonała 
nasze debiutantki zespół Nadarzyn 2 
Wyniki zawodów:
UKS Beta Błonie - I miejsce
GLKS 2 Nadarzyn - II MIEJSCE  
(Joanna Polski, Milena Malinowska, 
Gabrysia Dębowska, Iga Grzywa )
Iskra Zielona 1 - III miejsce GLKS 
3 Nadarzyn 3 - IV MIEJSCE  
(Martyna Tadzik, Martyna Sojka, Nata-
lia Mokrzycka, Dominika Kokocińska, 
Julia Stępień)
ASTO Piaseczno 1 - V miejsce
GLKS 2 Nadarzyn - VI MIEJSCE  
(Wiktoria Nawrocka, Gabrysia Maru-
szewska, Natalia Przewłocka, Gabrysia 
Jedlińska, Oliwia Jóźwik )  
UKS Żbik Pruszków - VII miejsce
ASTO  Piaseczno 2 - VIII miejsce
Mazovia Warszawa 2 - IX miejsce
UKS Iskra Zielona 2 – X miejsce
Mazovia Warszawa 1 - XI miejsce
Należy podkreślić, że poziom za-

wodów był wysoki, dziewczęta grała  
z ogromny zaangażowaniem, popisywa-
ły się ambitnymi obronami, a większość 
meczów kończyło się na przewagi. 

Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

Zimowe przygotowania 
piłkarzy GLKS Nadarzyn

18 stycznia seniorzy GLKS Nada-
rzyn wznowili treningi. Zajęcia od-
bywają się 3 razy w tygodniu i są 
realizowane na boisku Orlik przy ul. 
Sitarskich 4 oraz na stadionie GOS 
przy ul. Żółwińskiej 20. Obecnie 
głównym tematem są treningi bie-
gowe oraz praca nad wytrzymałością 
tlenową.

W sobotę, 23 stycznia, nasi zawod-
nicy rozegrali pierwszy mecz spa-
ringowy z warszawskim Okęciem. 
Nadarzynianie wygrali 2-1

W drużynie nastąpiły zmiany ka-
drowe, trenuje kilku nowych zawod-
ników, którzy w najbliższym czasie 
muszą przekonać trenerów do swoich 
umiejętności.

W najbliższy weekend czeka nas 
mecz sparingowy ze Zniczem II 
Pruszków. Następnie odbędzie się 
jeszcze kilka gier kontrolnych, m.in. 
Znicz Pruszków 99, LKS Osuchów, 
Laura Chylice.

Cel na tę rundę jest jeden – awans, 
dlatego ciężka praca i systematycz-
ność w okresie przygotowawczym 
będą miały bezpośrednie przełożenie 
na wynik na koniec sezonu.

Adrian Zabłocki

GLKS 
- piłka nożna

Fot. arch.GLKS

Waleczne nadarzyńskie „czwórki”
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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.

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.

Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn (ul. Sitarskich 4) - od września:

1.     Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw. „bóle kręgosłupa” - prowadzone przez mgr B. Pawłowską, tel. 501 574 794.
2.    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. 
3. 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
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NOK w obiektywie

Licytacja darów

Występy grup tanecznych 

NOK

Zespół uczniów i nauczycieli 

Szkoły Muzycznej 

w Nadarzynie

XXIV Finał WOŚP

Zespół Młodzi Duchem


