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

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,
oddajemy w Wasze ręce kolejny numer „Wiadomości Nadarzyńskich”, na 

łamach których co miesiąc przekazujemy informacje o sprawach ważnych 
dla nas wszystkich. W tym wydaniu biuletynu m.in. informacja o istotnej dla 
mieszkańców sołectwa Wolica kwestii – lepszym połączeniu Wolicy z Raszy-
nem. 

Już od 15 marca br., autobus linii 703 zatrzymuje się na przystankach  
w Raszynie i Jankach. Ułatwi to dojazd Mieszkańców z terenu naszej gminy 
do tych miejscowości. 

Kolejnym ważnym tematem w tym wydaniu są wybory uzupełniające do 
Rady Gminy Nadarzyn w dwóch okręgach wyborczych (nr 1 i nr 2). Głoso-
wanie odbędzie się w dniu 10 kwietnia (niedziela) br., w Szkole Podstawowej 
w Nadarzynie.

Pokrótce przedstawiamy także bieżące inwestycje realizowane przez Gmi-
nę, wśród których największą jest planowo realizowana budowa kompleksu 
oświatowego w Ruścu. Zajmujemy się również na bieżąco remontowaniem 
dziurawych nawierzchni dróg asfaltowych oraz uzupełnianiem kruszywem 

nawierzchni tłuczniowych, wstawianiem przepustów. Mam jednocześnie prośbę, o to aby Państwo informowali Urząd 
Gminy oraz Sołtysów o dalszych potrzebach w tej materii. 

Ze swej strony zapewniam, że na wnioski dotyczące dróg gminnych będziemy reagowali niezwłocznie. Natomiast wnio-
ski dotyczące dróg, których nie jesteśmy zarzadcą będziemy kierowali do odpowiednich urzędów (w tym m.in. do Staro-
stwa).

Gorąco Państwa zachęcam do przeczytania Wiadomości Nadarzyńskich. Znajdują się w nich informację z różnych dzie-
dzin, opisujące działania podejmowane w ostatnich miesiącach na terenie naszej Gminy. Każdemu, kto na bieżąco chce 
wiedzieć co nowego dzieje się w gminie Nadarzyn, polecam także wizytę na stronie www.nadarzyn.pl oraz facebook’u 
www.facebook.pl/GminaNadarzyn.

Przed Nami Święta Wielkanocne. Chciałbym życzyć Państwu, aby był to czas spokoju, radości i wielu spotkań 
w gronie rodziny i najbliższych. Niech nadchodzący czas przyniesie wszystkim Państwu satysfakcję oraz wiele 
sukcesów i radości zarówno w życiu prywatnym jak i zawodowym. 

Z wyrazami szacunku, 
Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn 

Realizowane inwestycje gminne
Kompleks 

oświatowy w Ruścu
Obecnie prowadzona jest budowa 

części gimnazjalnej i pełnowymiaro-
wej hali widowiskowo - sportowej. 
Trwają prace przy budowie ścian kon-
strukcyjnych hali sportowej (fot.obok) 
oraz montaż stolarki okiennej w czę-
ści lekcyjnej gimnazjum. 
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Referat Inwestycji

Ponadto w najbliż-
szym czasie plano-
wane jest podpisa-
nie umowy na:
- zaprojektowanie i budowę oświetlenia 
ulicznego w Nadarzynie przy ul. Prusz-
kowskiej (od ul. Akacjowej do ul. Jawo-
rowej); 
- zaprojektowanie i budowę oświetlenia 
ulicznego w Walendowie przy ul. Brzo-
zowej;
- wykonanie kompleksowej dokumen-
tacji projektowo - kosztorysowej dla za-
mierzenia budowlanego pn.: Adaptacja 
istniejącego Pałacu i Oficyny w zespole 
pałacowo - parkowym w Młochowie.
Więcej na ten temat str. 12 WN. 

Przetargi ogłoszone:
- zaprojektowanie i budowa chodnika 
w ul. Jodłowej w Strzeniówce (na etapie 
sprawdzania ofert);
- rozbudowa i przebudowa budynku 
świetlicy w Urzucie (na etapie spraw-
dzania ofert);
- budowa oświetlenia ulicznego  
w Rozalinie przy ul. Młochowskiej,  
w Nadarzynie przy ul. Maciejki oraz  
w Krakowianach (termin składania 
ofert 23.03.2016 r.).

Budowa świetlicy 
w Parolach

W minionym tygodniu zabetonowa-
no wieńce i rdzenie stropu prefabry-
kowanego nad parterem. Rozpoczęto 
roboty murowe ścian kolankowych 
poddasza wraz z wieńcami pod mur-
łaty więźby dachowej.

W pierwszym tygodniu po świętach 
planowane jest rozpoczęcie montażu 
więźby dachowej.

Rozbudowa oczysz-
czalni w Kostowcu

W połowie marca nastąpiło wyłą-
czenie z użytkowania starej oczysz-
czalni ścieków. W celu zapewnienia 
możliwości zrzutu ścieków dostarcza-
nych do oczyszczalni zainstalowano  
i uruchomiono kontenerową, tymcza-
sową oczyszczalnię ścieków.  Trwają 
roboty demontażowe starej oczysz-
czalni. Zutylizowano osad ze zbior-
nika. Prowadzone są przygotowania 
do wycinki drzew kolidujących z 
planowaną inwestycją. W pierwszym 
tygodniu po świętach zainstalowana 
zostanie przepompownia ścieków su-
rowych wraz z kolektorami ścieków 
surowych umożliwiającymi podłącze-
nie istniejących i nowych sieci kanaliza-
cji sanitarnej z regionu wsi Kostowiec  
i Rozalin.

Budowa nakładek
W dniu 22 marca br. rozpoczęła się 
budowa nakładki bitumicznej w Woli 
Krakowiańskiej (droga na Pławy). Na-
tomiast na początku kwietnia prze-
widziane jest rozpoczęcie budowy 
nakładki bitumicznej ul. Aksamitnej  
w Wolicy.

Ponadto zostały 
podpisane umowy na: 
- naprawę nawierzchni bitumicznych 
dróg gminnych, w ramach której 
ubytki w jezdniach gminnych usuwa-

ne są w miarę zgłaszanych potrzeb.
- profilowanie dróg gminnych - które 
rozpocznie się na początku kwietnia.
- dostawę tłucznia kamiennego 3500 t 
i tłucznia betonowego 2500 t - prace 
rozpoczną się na początku kwietnia.

Wszystkie prace związane z poprawą 
dróg gminnych są uzależnione od wa-
runków pogodowych. 
Trzeba zaznaczyć profilowanie dróg 
gminnych odbywa się dwa razy  
w roku wiosną i jesienią. 

To Sołtysi,  po zebraniu informacji 
od mieszkańców i rozeznaniu sytuacji  
w poszczególnych sołectwach zgła-
szają do referatu inwestycji drogi, któ-
re mają zostać naprawione, podobnie 
jak te, które wymagają uzupełnienia 
tłuczniem. Sołtysi rownież ustalają 
kolejność wykonywanych napraw. 

Wniosków zawsze jest więcej niż 
możliwości. Naprawy prowadzone 
są tak, aby optymalnie wykorzystać 
przydzielane materiały i poprawić 
stan gminnych dróg.
Jeśli jakieś drogi są nieprzejezdne lub 
mocno zniszczone zwłaszcza wiosną, 
są prowadzone naprawy interwen-
cyjne. Takie przypadki najlepiej jest 
bezpośrednio zgłaszać do referatu 
inwestycji.

Powstająca świetlica w Parolach
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Przypominamy, że na 10 kwietnia 
2016 r. Wojewoda Mazowiecki za-
rządził wybory 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 Gmi-
ny Nadarzyn w sprawie stwierdze-
nia wygaśnięcia mandatów dwóch 
radnych oraz postanowieniami Na-
czelnego Sądu Administracyjnego 
(radni nie złożyli swoich pierwszych 
oświadczeń majątkowych, w związ-
ku z czym Rada Gminy zobligowana 
była do podjęcia uchwał w sprawie 
stwierdzenia wygaśnięcia ich man-
datów; uchwały te zostały następnie 

przez zainteresowanych radnych za-
skarżone do Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego, który skargi od-
dalił; w drugiej kolejności radni zło-
żyli do Naczelnego Sądu Administra-
cyjnego skargi kasacyjne na wyroki 
WSA, które to przez NSA również 
zostały oddalone prawomocnymi 
orzeczeniami).

Głosowanie odbędzie się w siedzi-
bie Obwodowej Komisji Wyborczej 
nr 1 w Nadarzynie mieszczącej się  
w Szkole Podstawowej w Nadarzynie, 
przy ul. Sitarskich 3, w godzinach od 
7.00 do 21.00. Cztery komitety, które 
się zarejestrowały wystawiają pięciu 
kandydatów.

W wyborach uzupełniających 
wezmą udział jedynie mieszkańcy 
części Nadarzyna - tylko następu-
jących ulic:
Okręg wyborczy Nr 1 w Nadarzynie 
– ulice: al. Katowicka, Babiego Lata, 
Graniczna, Karmelowa, Kościuszki, 
Krucza, Kubusia Puchatka, Mako-
wa, Małego Księcia, Morelowa, Msz-

10 kwietnia 2016 r. 
Wybory uzupełniające do Rady Gminy Nadarzyn

w okręgach nr 1 i nr 2 (Nadarzyn) 
czonowska, Sęczkowa, Starowiejska, 
Szyszkowa, Świerkowa, Tulipanowa, 
Wiśniowa, Zielonej Łąki, Żółwińska.
Okręg wyborczy Nr 2 w Nadarzynie 
- ulice: Akacjowa, Błońska, Fiołkowa, 
Leśna, Maciejki, Malwy, Mała, Mo-
drzewiowa, Nad Mrówką, Plantowa, 
Podleśna, Pruszkowska, Wierzbowa, 
Wiosenna (granice okręgów na pod-
stawie Obwieszczenia Wójta Gminy 
Nadarzyn 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 

Katarzyna Dombska
Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych 

GMINA NADARZYN IN-
FORMUJE, że na stronie Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska w Warszawie są już 
dostępne druki wniosku wraz  
z załącznikami na dofinansowanie:
• OA-7 Ograniczenie emisji zanie-

czyszczeń do powietrza poprzez mo-
dernizację indywidualnych kotłowni
Termin naboru: od 04.04.2016 r. do 

wyczerpania alokacji, nie później 
niż do dnia 30.09.2016 r. a w przy-

padku posiadania umowy z wyko-
nawcą zadania nie później niż do 
31.10.2016 r.
• OA-8 Ograniczenie emisji zanie-

czyszczeń do powietrza poprzez 
zakup i montaż kolektorów sło-
necznych, zakup i montaż instala-
cji fotowoltaicznej, zakup i montaż 
pomp ciepła
Termin naboru: od 04.04.2016 r. do 

wyczerpania alokacji, nie później niż 
do dnia 30.09.2016 r. a w przypadku 

posiadania umowy z wykonawcą za-
dania nie później niż do 31.10.2016 r.

Więcej informacji 
można uzyskać na stronie:

http://www.wfosigw.pl/strefa-
-beneficjenta/programy-2016-oso-

by-fizyczne

Dofinansowanie z WFOŚ 
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Program 
Program 500+ projekt ustawy  

o pomocy państwa w wychowywa-
niu dzieci wprowadza świadczenie 
wychowawcze 500 zł miesięcznie na 
drugie i kolejne dziecko; w przypadku 
rodzin, których dochód nie przekra-
cza 800 zł netto na osobę w rodzinie 
lub 1200 zł netto w przypadku rodzin 
z dzieckiem niepełnosprawnym – 
świadczenie obejmuje również pierw-
sze dziecko. 

Świadczenie będzie wypłacane do 
ukończenia przez dziecko 18 lat.
Małżeństwo, które w grupie do 18 lat 

ma jedno dziecko i jeżeli ma dochód 
powyżej 800 zł na osobę w rodzinie, 
traci świadczenie. Liczy się bowiem 
liczba dzieci do 18. roku życia.
Program 500 plus nie przewiduje 

górnego progu dochodowego. Będą 
mogły więc z niego skorzystać także 
osoby zamożne.

Świadczenia wychowawcze mają być 
przyznawane od momentu wejścia  
w życie ustawy, tj. od 1 kwietnia 2016 
do 30 września 2017 roku. Jeśli wnio-
sek zostanie złożony w ciągu 3 miesię-
cy od momentu uruchomienia progra-
mu, to pieniądze zostaną wypłacone  
z wyrównaniem od kwietnia 2016 
roku.
Drugi kwartał, początek kwietnia to 

start programu. Pierwsze wypłaty po-
jawią się, kiedy gminy podejmą pierw-
sze decyzje i przeleją na konto świad-
czenia, gmina ma na to trzy miesiące
Aby otrzymać świadczenie nale-

ży złożyć wniosek. Będzie można 
to zrobić przez Internet za pomocą 
platformy empatia.mpips.gov.pl. lub 
osobiście w gminie zamieszkania.  
Wniosek składa się z kilku części. 

Na początku osoba, ubiegająca się  
o dodatek, będzie musiała wpisać 
swoje dane osobowe takie jak imię, 
nazwisko, numer PESEL, datę uro-
dzenia, stan cywilny, obywatelstwo  
i adres. Następnie należy wpisać dane 
dzieci, na które chce uzyskać świad-
czenie.
Warto jednak pamiętać, że taki 

wniosek powinno złożyć tylko jedno  
z uprawnionych rodziców np. ojciec. 

Jeżeli do urzędu wpłyną wnioski za-
równo od ojca, jak i matki to pra-
cownicy będą musieli zweryfikować 
dokumenty, co może w konsekwencji 
wydłużyć czas, w jakim rodzina otrzy-
ma świadczenie.
W kolejnej części trzeba potwier-

dzić m.in, że wprowadzone dane są 
zgodne z prawdą a dzieci, na które 
ma być dodatek nie są uprawnione do 
świadczenia wychowawczego na wła-
sne dziecko, nie pozostają w związ-
ku małżeńskim i nie są umieszczone  
w „pieczy zastępczej”, czyli np. domu 
pomocy społecznej, placówce opie-
kuńczo-wychowawczej czy młodzie-
żowym ośrodku wychowawczym.
Należy także potwierdzić, że nie 

przysługuje na dziecko świadczenie 
wychowawcze lub świadczenie o po-
dobnym charakterze za granicą.
Osoby ubiegające się o wsparcie na 

pierwsze dziecko będą dokumen-
towały swój dochód, dołączając do 
wniosku odpowiednie oświadcze-
nie. Gdy rodzina będzie ubiegać się  
o świadczenie wyłącznie na drugie  
i kolejne dzieci, nie będzie konieczno-
ści dokumentowania sytuacji docho-
dowej.

Brak regulacji prawnych, zapisów 
w budżetach utrudnia samorządom 
przygotowania do wdrażania progra-
mu Rodzina 500 plus. Nie są znane 
standardy realizacji zadania. Wszyst-
kie czynności związane z realizacją 
projektu są po stronie samorządów. 
Niestety, do opinii publicznej nie 

przebijają się przeszkody realizacji 
tego zadania przez gminy. To najczę-
ściej czynności administracyjne, ale 
konieczne, aby program mógł funk-
cjonować. Dla urzędów gmin ozna-
cza to przyjęcie wniosków od osób 

zainteresowanych, wydanie decyzji 
administracyjnej, sprawdzanie, jak za-
siłki będą wydawane. Jeśli źle, to cze-
ka nas wykonawstwo zastępcze, czyli 
rzeczowe świadczenia na rzecz tych 
rodzin, które nieumiejętnie gospoda-
rują zasiłkami. 
Gminy muszą do tego czasu prze-
prowadzić, drogą konkursową, nabór 
na nowych pracowników. Poza tym 
trzeba ogłosić zamówienia publiczne 
na zakup sprzętu i przygotować po-
mieszczenia dla nowych pracowni-
ków. Te czynności wymagają dotrzy-
mania określonych procedur, których 
nie da się przeskoczyć. Podkreślić 
należy jednak, że Gminie Nadarzyn 
zależy przede wszystkim na tym, aby 
projekt wszedł w życie i był sprawnie 
prowadzony.

http://www.mpips.gov.pl/
wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/

rodzina-500-plus/

Szczegółowe informacje Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Nadarzynie
22 729 81 73 

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
na temat Programu Rodzina 500+

w iTV Nadarzyn. 

red.
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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 Nadarzyna, ale za-
meldowanym w Pruszkowie. W zezna-
niu podatkowym w części B dotyczącej 
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, na-
leży 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 
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

Lokalna Grupa Działania (LGD) Nadarzyn - Raszyn - Michałowice

Spotkania informacyjne w sprawie wdrażania 
Lokalnej Strategii Rozwoju

Konsultacja indywidualna z p. Michałem Siejkiem ze stadniny koni w Dawidach.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa Inwestująca w Obszary Wiejskie.”

Od stycznia 2016 r. trwa ocena 
naszej Lokalnej Strategii Rozwo-
ju (LSR) w Urzędzie Marszałkow-
skim Województwa Mazowieckiego 
i od jej wyników zależy, czy strate-
gia którą przygotowaliśmy zostanie 
wybrana do realizacji. O wynikach 
konkursu na wybór LSR poinformu-
jemy na stronie internetowej LGD,  
www.nadarzyn-raszyn.pl. Niezależnie 
od niej w najbliższym czasie planuje-
my spotkania informacyjne z lokalny-
mi organizacjami i mieszkańcami na 
temat możliwości i zasad uczestnictwa  
w realizacji projektów które, mamy 
nadzieję, zostaną wdrożone w wy-
padku pozytywnego zakończenia 
procedury konkursowej.

Wszystkich zainteresowanych 
uczestniczeniem w takich spotka-
niach bardzo prosimy o zgłosze-

nie, kontakt mailowy na adres 
LGD Nadarzyn – Raszyn – Micha-

łowice: lgd@nadarzyn-raszyn.pl 
celem umówienia terminu 

i miejsca spotkania.

Marcin Rybicki - Specjalista ds. komunikacji 
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Komuniakcja autobusowa
- połączenie Wolicy z Raszynem przywrócone
Autobus linii 703 ponownie zatrzy-

muje się na przystankach w Raszynie 
i Jankach. To wynik uzgodnień władz 
obu gmin. Negocjacje opłaciły się, 
choć trwały długo. Mieszkańcy gminy 
Nadarzyn mają teraz łatwiejszy do-
jazd do Janek i Raszyna.

Od połowy marca autobusy linii 
numer 703 ponownie obsługują przy-
stanki w Raszynie. O negocjacjach  
z władzami Raszyna i ZTM-em do-
tyczących przywrócenia przystanków  
w Raszynie informowaliśmy miesz-
kańców na bieżąco.

Przypominamy, zmiany w rozkła-
dzie jazdy wymuszone były przebu-
dową odcinka trasy S8. Dodatkowo 
gmina Raszyn zrezygnowała z obsłu-
gi raszyńskich przystanków znajdują-
cych na trasie linii autobusowej 703. 
Pogorszyło to połączenie między na-
szymi gminami. Raszyn deklarował 
jedynie udział w kosztach utrzymania 
linii 711. Samorządowcy utrzymywali, 
że mają już zapewnioną komunikację 
na swoim terenie czterema liniami,  
w związku z czym nie będą wydawać 
pieniędzy na kolejne. Taki stan rzeczy 
nie zaspokajał potrzeb mieszkańców 
naszej gminy (a wiadomo, że również 
i gminy Raszyn). W związku z tym, 
jeszcze na początku stycznia, Gmina 
Nadarzyn zwróciła się do wójta gmi-
ny Raszyn z prośbą o przedłużenie 
raszyńskiej linii 706 do przystanku 
zlokalizowanego przy drodze lokal-
nej (nr DL 118) na terenie Raszyna 
(w bezpośrednim sąsiedztwie Wolicy) 
i obsługę na tym odcinku nadarzyń-
skich przystanków. W zamian nasza 
gmina proponowała dodanie jedne-
go lub dwóch przystanków (w obu 
kierunkach) na trasie - finansowanej 
przez nas - linii 703. Po konsultacji 
tego pomysłu ze stołecznym Zarzą-
dem Transportu Miejskiego okazało 
się, że brak jest dogodnych warunków 
do zawracania autobusów (szczegól-
nie o długości 15m) linii 706 w rejonie 
skrzyżowania ulic drogi serwisowej /
Sąsiedzkiej. Dodatkowo ZTM zasu-
gerował, że rozwiązaniem korzyst-

nym dla mieszkańców obu gmin by-
łoby, gdyby autobus linii 703 jednak 
zatrzymywał się na terenie Raszyna.

Wszystko rozbijało się tak napraw-
dę o pieniądze. Raszyn nie chciał 
uczestniczyć w kosztach przejazdu 
autobusu 703 po swoim terenie. Gmi-
na Nadarzyn nie chciała pokrywać  
w całości kosztów przejazdu autobu-
su przez teren innej gminy. 

Gdy ustalony był już termin spo-
tkania wójtów obu gmin mieszkańcy 
Wolicy– przekonani o bezczynności 
gminy – umówili się na spotkanie  
z wójtem Januszem Grzybem. Do-
wiedzieli się, że gmina cały czas wal-
czy o przywrócenie dogodniejszego 
połączenia z Raszynem, a negocjacje 
są na finiszu. Rozmowy wójtów obu 
gmin odbyły się 2 marca br. Udało się 
wynegocjować rozwiązanie, w którym 
Gmina Raszyn pokryje 20% kosztów 
funkcjonowania linii 703 na swoim 
terenie, a od 15 marca autobusy tej 
linii obsługują przystanki w Raszynie.

Za sprawą determinacji ze strony 
władz naszej gminy trójstronne roz-
mowy zakończyły się przywróceniem  
przystanków linii 703 w Raszynie. 
Wprawdzie były szanse na wynego-
cjowanie korzystniejszych dla naszej 
gminy warunków; jednak osłabienie 

pozycji negocjacyjnej na niespełna ty-
dzień przed ostatecznymi rozmowa-
mi przekreśliły te możliwości. 

Pojawiły się również niepraw-
dziwe informacje między innymi  
o tym, że kursy linii 703 przywrócono  
w sześć dni. Uzgodnienia z Raszynem 
i ZTM-em trwały od grudnia ubie-
głego roku o czym mieszkańcy byli 
informowani na bieżąco. Nieprawdą 
jest również, że mieszkańcy złożyli  
w gminie petycję w tej sprawie z bli-
sko 500 podpisami.

Niestety krytykujący działania władz 
gminy, radny powiatowy nie wsparł 
w żaden sposób naszych dążeń do 
przywrócenia sprawnej komunikacji 
z gminą Raszyn. Nie podjął żadnych 
konstruktywnych działań, aby zmie-
nić tą uciążliwą dla mieszkańców sy-
tuację i przyspieszyć jej rozwiązanie. 
Nie wspierał Gminy Nadarzyn w roz-
mowach, wręcz działał na jej szkodę  
i osłabienie pozycji negocjacyjnej. Nie 
miał najmniejszego udziału w uzyska-
nym między gminami konsensusie,  
a co za tym idzie usprawnienieniu ko-
munikacji mieszkańców obu gmin. 

red.

Harmonogram 
wywozu odpadów

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”.  
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Drodzy 
Czytelnicy!

Przypominamy, że pod niektórymi 
artykułami w WN pojawiają się kody 
QR. Dzięki temu, przy pomocy bez-
płatnej aplikacji na smartfon lub ta-

blet, w prosty i szybki sposób zostaną 
Państwo przekierowani do materia-

łów filmowych iTV Nadarzyn.

Zapraszamy także 
do odwiedzania strony 

Gminy Nadarzyn: 
 www.nadarzyn.pl

facebook:  Gmina Nadarzyn 
twitter Gmina Nadarzyn

forum mieszkańców: 
www.forum.nadarzyn.pl

Zapraszamy do oglądania materia-
łów filmowych z uroczystości, imprez 

sportowych i kulturalnych
w samorządowej telewizji 

iTV Nadarzyn 

XVI Sesja Rady Gminy Nadarzyn 

Materiał filmowy
z XVI Sesji Rady Gminy Nadarzyn 

do obejrzenia w iTV Nadarzyn. 
Zapraszamy. 

XVI Sesja Rady Gminy Nadarzyn 
odbyła się 24 lutego br., w sali konfe-
rencyjnej Urzędu Gminy. 

Po powitaniu wszystkich zebranych 
Przewodnicząca Rady Gminy Danuta 
Wacławiak stwierdziła quorum. Rad-
ni jednogłośnie przyjęli zarówno pro-
ponowany porządek obrad jak i pro-
tokół z poprzedniej XV Sesji Rady 
Gminy Nadarzyn, która odbyła się  
27 stycznia 2016 roku. Także jednogło-
śnie radni przyjęli sprawozdanie wój-
ta Gminy Nadarzyn Janusza Grzyba  
z działalności za okres między sesjami. 

Następnie radni przyjęli kolejne 
punkty porządku obrad dotyczące 
wyrażenia zgody na oddanie w dzier-
żawę, na czas oznaczony dłuższy niż 
3 lata, części nieruchomości stano-
wiących drogę wewnętrzną, będącą 
własnością Gminy Nadarzyn. Cho-
dziło kolejno o ul. Główną i Ko-
niczyny w Ruścu, ul. Tymiankową  
w Starej Wsi oraz ul. Kazimierzowską 
w Strzeniówce.

Kolejna przyjęta przez radnych 
uchwała dotyczyła wyrażenia zgody 
na zawarcie w trybie bezprzetargo-
wym umowy najmu pomieszczenia 
mieszczącego się na parterze hali wi-
dowiskowo - sportowej w Nadarzynie 
przy ul. Żółwińskiej 41. W omawia-
nym pomieszczeniu o pow. 37 m2 
obecnie mieści się bufet, obok niego 
znajduje się stołówka. Umowa naj-
mu, której dotyczyła uchwała zosta-
nie zawarta do 1 września 2017 roku, 
tak jak to jest w przypadku umowy 
najmu stołówki. Tym sposobem ko-
lejna umowa mogłaby obejmować 
oba pomieszczenia łącznie. Radni 
jednogłośnie zaakceptowali uchwałę. 
Również bez uwag radni przyjęli pro-
jekt uchwały w sprawie przedłużenia 
obowiązywania dotychczasowych ta-
ryf  za zbiorową dostawę wody oraz 
zbiorowe odprowadzenie ścieków 
z nieruchomości z terenu Gminy 
Nadarzyn. Radni bez uwag przyjęli 
trzy kolejne projekty uchwał z zakre-
su oświaty. 

Dwa kolejne projekty uchwał zapre-

zentowała skarbnik gminy Magdalena 
Sieczka. Skarbnik wyjaśniła, że auto-
poprawka do uchwały budżetowej 
Nr XIV.185.2015 Rady Gminy Nada-
rzyn z dnia 30 grudnia 2015 r. wynika  
z grantu przyznanego z programu 
polsko-amerykańskiej fundacji wol-
ności. Chodzi o 1800 zł przezna-
czonych na dofinansowanie zakupu 
pomocy dydaktycznych i materiałów 
do nauczania języka angielskiego  
w przedszkolu w Nadarzynie. 

Drugi przedstawiony projekt do-
tyczył zmian Wieloletniej Prognozy 
Finansowej na lata 2016 – 2026. Jak 
wyjaśniła skarbnik gminy w projekcie 
uchwały ujęte są zmiany wprowadzo-
ne uchwałą budżetową. Obie uchwa-
ły zostały jednogłośnie przyjęte przez 
radnych. Następnie radni przyjęli 
sprawozdania z działalności komisji 
Rady Gminy za rok 2015 oraz plany 
pracy komisji na rok 2016. Wszystkie 
głosowania były jednogłośne tylko  
w przypadku komisji rewizyjnej dwie 
radne wstrzymały się od głosowania.

W ramach interpelacji, zapytań  
i wolnych wniosków Przewodnicząca 
Rady Gminy Nadarzyn przypomniała 
radnym o obowiązku złożenia do 30 
kwietnia oświadczeń majątkowych.

- Zgodnie ze Statutem Rady Gminy prze-
wodniczący nie musi udzielać głosu miesz-
kańcom. Po niemiłych doświadczeniach  
z ostatnich sesji, podczas której usłyszałam 
chyba najbardziej przykre słowa. Mieszka-
niec Wolicy wobec mnie i Wójta użył takich 
określeń, że należy się zastanowić czy nie le-
piej byłoby, aby sprawy mieszkańców przed-
kładali radni jako wybrańcy poszczególnych 
środowisk – zasugerowała Danuta Wa-
cławiak. – Zrobiliśmy rozeznanie. Oka-
zało się, że nie tylko w niektórych gminach, 
ale również w starostwie pruszkowskim nie 
ma takiego zwyczaju, że każdy ma prawo 
zabierać głos, a przy okazji używać niecen-
zuralnych słów wobec radnego czy wójta. 
Dlatego myślę, że dobrym rozwiązaniem 
będzie jeśli mieszkańcy będą swoje sprawy 
przedstawiali radnym, a ci z kolei przed-
kładali podczas sesji.
Z kolei zastępca wójta Tomasz Mu-
chalski zwrócił uwagę na to, że sesje 

odbywają się raz w miesiącu. Może to 
prowadzić do niepotrzebnego gro-
madzenia się tematów i wydłużenia 
ich realizacji. Mieszkańcy z przedsta-
wieniem swoich zagadnień czekają na 
sesję. Wiele z tych spraw, bez czekania 
na kolejną sesję mogliby zrealizować 
radni, gdyby ktoś się do nich zwrócił. 

red.
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Bohater z Nadarzyna 
  We wrześniu 2016 roku minie 68 lat 
od chwili, kiedy wykonano wyrok kary 
śmierci na moim Bracie, żołnierzu 
AK i WiN, uczestniku Powstania War-
szawskiego, więźniu UB 
– Karolu Łoniewskim ps. „Lew”. 

Kim był naprawdę Karol Łoniewski?

Urodził się w Nadarzynie 4 listo-
pada 1925 roku. W szkole podsta-
wowej wyróżniał się zdolnościami  
i pilnością. Z tego powodu ówcze-
sny proboszcz ks. kanonik Czesław 
Maliszewski skierował Go do gimna-
zjum w Jaciążku (woj. mazowieckie) 
prowadzonego przez księży Salezja-
nów. Pokrywał też połowę kosztów 
utrzymania i nauki Karola. Naukę  
w gimnazjum przerwał wybuch II 
wojny światowej
W czasie okupacji mieszkał z rodziną 

w Warszawie i tu kontynuował naukę 
na tajnych kompletach. Rozpoczął 
działalność konspiracyjną w Szarych 
Szeregach. Ukończył konspiracyjną 
podchorążówkę. Jako żołnierz AK 
walczył w Powstaniu Warszawskim. 
Powstanie przeżył, aby stać się ofiarą 
stalinowskiego terroru. 
Tuż po wojnie, świadomy zagroże-

nia, jakim była dla niepodległości 
Polski sowiecka władza, wyjeżdża do 
Wąchocka i działa w organizacji WiN. 
Zagrożony aresztowaniem pod ko-
niec 1945 r. przenosi się do Gdańska. 
W październiku 1946 r. rozpoczyna 
studia na stomatologii na Uniwersy-
tecie Łódzkim. 
Był studentem II roku, gdy w lutym 

1948 roku został aresztowany przez 
UB. Fakt ten był ogromnym zasko-
czeniem dla całej rodziny. Nikt, nie 
wiedział, nawet Mama, że studiowanie 
łączy z działalnością w podziemnych, 
antykomunistycznych organizacjach. 
Mamie, gdy próbowała się czegoś od 
niego dowiedzieć, odpowiadał: „Nie 
mogę Ci mówić, bo w czasie tortur 
nawet rodzona matka może wydać 
syna”. Po śmierci Karola przez wiele 
lat Mama  była wielokrotnie  upoka-
rzana, za to, że „wychowała bandytę”. 
W 1990 roku zwróciłam się do ów-

czesnego Ministra Sprawiedliwości 
Aleksandra Bentkowskiego z prośbą 
o udostępnienie akt sprawy dotyczą-
cych mojego brata. Przez kilka dni 

akta te, w archiwum sądu w Kielcach, 
przeglądał i analizował brat mojego 
męża Ludwik Kotoński – historyk  
i dziennikarz. Z lektury akt wyłonił 
się dramat Tych, którzy nie poddali 
się terrorowi stalinowskiemu – dra-
mat Ludzi Niepokornych i Niezłom-
nych. Prowadzący śledztwo ppor. UB 
Jerzy Majchrzyk z WUBP w Kielcach 
wypytywał Karola o Jego działalność 
konspiracyjną w okresie okupacji. 
Interesowała go ona na tyle, na ile 
obciążała aresztowanego. Wyciągnął 
z Karola to, że od 16-go roku życia 
tzn. od 1941 roku działał w Szarych 
Szeregach, że w 1943 roku „wstąpił 
do tajnej organizacji AK” (tak to ujął 
oficer śledczy UB), że w czasie Po-
wstania Warszawskiego za przeniesie-
nie meldunku na Pragę został odzna-
czony Krzyżem Walecznych. 
Z pożółkłych kart protokołów prze-

słuchań można było wiele wyczytać, 
także między wierszami. Podporucz-
nik Majchrzyk musiał ciągle pisać, 
że przesłuchiwany odpowiada: „nie 
wiem”, „nie znam”, „znam tylko 
pseudonim”. Zdarzało się, że w cza-
sie przesłuchania podawał imiona 
i nazwiska, ale ciągle te same m.in.: 
„Juliusz Słowacki”, „Adam Mickie-
wicz”, „Henryk Sienkiewicz”. Po 
usłyszeniu wyżej wymienionych na-
zwisk oficer śledczy żądał podania 
adresów tych osób. Wiadomo, czym 
przesłuchiwany musiał okupić takie 
odpowiedzi. Mama wspominała mi, 
że na jednym z nielicznych, ale przed-
ostatnim widzeniu nie mogła Karola 
poznać i krzyknęła: „Loluś, co oni  
z tobą zrobili”. O torturach w śledz-
twie Karolowi udało się wspomnieć 
w czasie rozprawy przed Sądem Woj-
skowym w Kielcach.
O działalności konspiracyjnej Karo-

la Łoniewskiego wspomina apologe-
ta organów bezpieczeństwa - Stefan 
Skwarek w książce pt. „Na wysunię-
tych posterunkach” wydanej w 1977 
roku. Autor napisał m.in. „W Wą-
chocku na terenie placówki WiN od 
lipca 1945 roku ukrywał się i działał 
Karol Łoniewski ps. „Lew”, były 
członek Szarych Szeregów (…). Pod 
koniec 1945 roku wyjechał do Gdań-
ska (…). W tym czasie nawiązał kon-
takt z bandą WiN  „Łupaszki” – stał 
się łącznikiem między nią, a nielegal-

nymi organizacjami działającymi na 
Kielecczyźnie i Lubelszczyźnie”.
Za jakie przestępstwa został osądzo-

ny i skazany mój brat?
Rozprawa odbyła się 27 lipca 1948 

roku. Sądzono czternastu członków 
„bandy” z Wąchocka. Czterech spo-
śród Nich skazano na karę śmierci.
Karol otrzymał dwa wyroki śmierci 

– jeden za rozbrajanie milicjantów, 
drugi za nielegalne posiadanie bro-
ni. W opinii składu sędziowskiego 
(jeden oficer i dwóch podoficerów 
z jednostki KBW w Kielcach) napi-
sano: „Skazany ze względu na jego 
wykształcenie, całkowitą świadomość 
bezprawnego działania, całkowicie 
dobrowolny akces do związku zbrod-
niczego na skorzystanie z prawa łaski 
nie zasługuje”. Działalność konspira-
cyjna w okresie okupacji niemieckiej, 
udział w Powstaniu Warszawskim  
i wykształcenie były też między inny-
mi powodem, nie skorzystania przez 
prezydenta Bolesława Bieruta z pra-
wa łaski, o którą dla swojego syna 
prosiła Matka. 

W ostatniej godzinie życia napisał list 
pożegnalny do Mamy, Babci i Rodzi-
ny. Oto fragment: „Jestem po Spowiedzi 
i Komunii św., tak, że jestem gotów iść do 
Pana Boga naszego. Przebaczam wszystkim  
i proszę również o przebaczenie”.
W tym liści napisał też: „Kochana 

Mamusiu, kreślę do Ciebie te ostatnie kil-
ka słów przed moim odejściem do Boga  
i Maryi. Proszę Ciebie o modlitwę za mnie 
i moich Kolegów”.
Wypełniając tę ostatnią wolę moje-

go Brata, każdego roku, 24 września,  
w naszym parafialnym kościele pw. 
św. Klemensa w Nadarzynie, odpra-
wiana jest Msza św. w tej właśnie in-
tencji.

Fot. arch. rodzinne
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Kapłan, który spowiadał brata przed 
śmiercią, ks. Józef  Walusiak, napisał  
8 października 1948 roku list do 
Mamy. List ten, przez ponad 40 lat 
był jedyną informacją o losie i bo-
haterskiej postawie mojego brata. 
Tak m.in. pisał kapłan: „Oświadczył, 
że umiera w walce o Dobro i Prawdę, cieszył 
się, że choć w tak tragiczny sposób, z Prawdą 
tą i Dobrem za godzin parę się spotka. (…) 
Pożegnał mię pozostawiając w mej pamięci 
niezatarty obraz szlachectwa młodzieńczego,  
a w sercu ból, na widok tak tragicznego końca 
młodego wieku”.

5 czerwca 1992 roku Sąd Wojewódz-
ki w Kielcach stwierdził nieważność 
wyroku byłego Wojskowego Sądu Re-
jonowego  z dnia 31.07.1948 r. Ozna-
cza to, że skazano na śmierć Człowie-
ka Niewinnego. 

Niestety nie udało się odnaleźć mo-
giły skazanych. Prawdopodobnie zo-
stali rozstrzelani w lesie, koło Zgórska 
pod Kielcami i w miejscu egzekucji 
pogrzebani we wspólnej mogile.
W miejscu, które wskazuje miejsco-

wa ludność i tamtejsza tradycja, jako 
miejsce Ich stracenia, znajduje się 
obecnie symboliczna mogiła, posta-
wiona dzięki staraniom Pani Józefy 
Życińskiej, żony jednego ze skaza-
nych- Aleksandra Życińskiego ps. 
„Wilczur”.
25 września 1994 roku w koście-

le parafialnym pw. św. Klemensa  
w Nadarzynie została odsłonięta ta-
blica poświęcona pamięci mojego 
Brata – Człowieka Niezłomnego.
13 grudnia 2001 roku, z inicjaty-

wy oraz na wniosek mieszkańców, 
uchwałą Rady Gminy Nadarzyn, dro-
dze położonej na terenie wsi Kajeta-
ny nadano nazwę ul. Karola Łoniew-
skiego. 
O Karolu pamiętają także nauczy-

ciele i uczniowie Gimnazjum im. św. 
Jana Pawła II w Nadarzynie. Są oni 
autorami i wykonawcami wielu pro-
jektów poświęconych Karolowi Ło-
niewskiemu . 
A oto niektóre  z tych projektów:
1. „Non omnis moriar…Nie dajmy 

umrzeć” – reportaż w WN (maj 2010 r.)
2. Izba Pamięci o Karolu Łoniew-

skim,  w podziemiach kościoła  
w Nadarzynie (24 maja 2010 r.) 
3. Ogólnopolska Prezentacja Projek-
tów Młodzieżowych CEO na Zamku 
Królewskim w Warszawie podczas, 
której przedstawiona została postać 

Karola Łoniewskiego (7 czerwca 
2010 r.)
 Pamięć o Karolu przywołują również 
wystawy okolicznościowe organizo-
wane w parku nadarzyńskim, z okazji 
rocznic i świąt związanych z  walką  
o niepodległość Polski.

Grażyna Kotońska
Siostra

  1 marca - Dzień 
Żołnierzy Wyklętych
1 marca 2016 r. na uroczystości  

Obchodów Dnia Żołnierzy Wyklę-
tych w Nowinach i Zgórsku (woj. 
świętokrzyskie, w miejscu, gdzie 
prawdopodobnie rozstrzelano Ka-
rola Łoniewskiego i Jego Kolegów 
- żołnierzy WiN) obecni byli m.in. 
delegacje powiatu kieleckiego, prusz-
kowskiego, gminy Sitkówka-Nowiny, 
Pani Józefa Życińska, żona zamor-
dowanego Aleksandra Życińskiego, 
miejscowi mieszkańcy i przedsta-
wiciele społeczności nadarzyńskiej. 
Obecna też  była siostra Karola Ło-
niewskiego, Grażyna Kotońska, któ-
rej towarzyszyła delegacja nauczycieli 
i uczniów Gimnazjum im. Jana Paw-
ła II w Nadarzynie wraz z Pocztem 
Sztandarowym szkoły. Ponadto tego 
dnia w nadarzyńskim gimnazjum od-
był się uroczysty apel z okazji święta 
Żołnierzy Wyklętych. 

Wieczorem zaś uroczystą Mszą św. 
Szczep Drużyn Harcerskich i Zucho-
wych Wataha rozpoczął Kampanię 
Bohater. Przez najbliższy rok harce-
rze podążać będą śladami polskich 
bohaterów poznając wydarzenia i po-
staci walczącego podziemia końca II 
Wojny Światowej i lat powojennych. 
Szczep „Wataha” chce się identyfiko-
wać z tymi niezłomnymi ludźmi, któ-
rych życiorysy w wielu przypadkach 
związane były z harcerstwem. Dlate-
go też zamierza przyjąć  imię „Żoł-
nierzy Wyklętych”. 

W ramach kampanii poszczegól-
ne drużyny przystąpią do przyjmo-
wania imion bohaterów dla swoich 
jednostek. Na placu Poniatowskiego  
w Nadarzynie zorganizowano symbo-
liczną inscenizację nt. Żołnierzy Wy-
klętych, przygotowana przez jedno  

z miejscowych stowarzyszeń.
   Pani Grażyna Kotońska - siostra 

Karola Łoniewskiego - od lat współ-
pracuje z nadarzyńską młodzieżą  
i jej opiekunami. Dzięki jej pomo-
cy i życzliwemu wsparciu, młodzież 
wraz z pedagogami przygotowała 
m.in. wystawę poświęconą Karolowi 
Łoniewskiemu. Absolwentka gimna-
zjum Weronika Rec napisała scena-
riusz sztuki o losach Karola, którą 
wystawili uczniowie z gimnazjum.

 Wspominając i czcząc naszego lo-
kalnego bohatera, mamy w myślach 
i sercu, tych wszystkich, którzy nie 
szczędzili swojego zdrowia i życia dla 
Ojczyzny. To dzięki nim Polska jest 
Polską.

 Zapraszamy do obejrzenia 
materiału filmowego iTV Nada-
rzyn poświęconego Karolowi 

Łoniewskiemu, a także materiału 
dotyczącego obchodów 

Dnia Żołnierzy Wyklętych 
w Zgórsku. 

Prezentacja o Karolu Łoniew-
skim autorstwa gimnazjalistów:

 
Ponadto zapraszamy do wysłu-

chania reportażu o Karolu Łoniew-
skim „Powrót z niepamięci”, który 
został wyemitowany w marcu br.  

w Programie III PR. 
http://www.polskieradio.pl/80/1007/

Artykul/1589299,Powrot-z-niepamieci-
reportaz-Hanny-BogoryjaZakrzewskiej
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Zespół pałacowo - parkowy  
w Młochowie - perła architektury 
klasycystycznej, wspaniały i harmo-
nijny przykład XIX-wiecznej siedziby 
ziemiańskiej na Mazowszu. W skład 
zespołu wchodzą: pałac, dwie oficyny 
- symetrycznie usytuowane po bokach 
dziedzińca, oranżeria i park krajobra-
zowy w stylu angielskim z końca XIX 
wieku.

Pałac został zbudowany w latach 
1804 - 1810 wg projektu światowej 
sławy architekta Jakuba Kubickiego, 
prawdopodobnie z inicjatywy Walere-
go Faustyna Sobolewskiego.

Oficyny (pawilony boczne) i oran-
żeria wzniesione współcześnie z pa-
łacem. Oranżeria przed wojną pełniła 
przypisaną funkcję. Obecnie mieści się 
w niej kościół parafialny – pw. św. Mi-
chała Archanioła.

Zabytkowy park w Młochowie (po-
wierzchnia ok. 17 ha) założony został 
najprawdopodobniej w I ćwierćwieczu 
XIX w przez budowniczego pałacu  
J. Kubickiego. W końcu XIX w. park 
został przebudowany według założeń 
Waleriana Kronenberga. Młochow-
ski park stanowi unikatowy, bogaty  
w rodzime gatunki zespół drzew. Jedna 
z alei parkowych, wiodąca w kierunku 
południowym (do lasu) aleja lipowa, 
jest pomnikiem przyrody. Podszycie 
parku tworzy głównie podrost starych 
drzew, jak również krzewy. W 2009 r. 
w parku przeprowadzone zostały pra-
ce rewitalizacyjne. Drzewostan objęto 
zabiegami pielęgnacyjnymi, odbudo-
wano i przywrócono świetność małej 
architekturze, zrewaloryzowano układ 
komunikacyjny nadając alejkom nową 
nawierzchnię, zrekonstruowano zabyt-
kowe ogrodzenie. Dokonano także na-
sadzenia ponad 20 tys. krzewów i bylin 
oraz ok. 200 drzew.

W parku znajdują się trzy stawy 
oparte na systemie rzeki Utraty. Jest 
tam również zabytkowy, ceglany, trój-
arkadowy most wybudowany nad 
połączeniem dwóch stawów, powstał 
prawdopodobnie za działań W. Kro-
nenberga (od 1890 r.). 

Na wyspie znajdującej się na naj-
większym z trzech stawów jest fi-
gurka sakralna ustawiona w 1890 r. 
przedstawiająca Matkę Bożą. Na co-
kole umieszczony jest napis: „Pamięci 
Aleksandry z Sobolewskich Kwileckiej 

1798 - 1878” i „O Maryjo bez grzechu 
poczęta, pod Twoją obronę uciekamy 
się”.

Park jest perełką naszej gminy – ma-
lowniczym i klimatycznym miejscem. 
Organizowane są tu imprezy spor-
towe, rekreacyjne, pikniki rodzinne. 
Na stałe zagościły tu imprezy biego-
we np. Walentynkowy bieg parami, 
czy też Cross Maraton, jak również 
ogólnopolska impreza kolarska Po-
land Bike Marathon. Swoje sztuki 
wystawiał tu NOKTeatr – amatorski 
teatr Nadarzyńskiego Ośrodka Kul-
tury. W każdą pierwszą sobotę mie-
siąca od maja do października mają 
tu miejsce spotkania modlitewne- na-
bożeństwa Fatimskie. Gromadzi się 
na nich wielu pielgrzymów nie tylko  
z terenu Gminy Nadarzyn. Park jest 
to także miejsce spacerów, lekcji przy-
rody dla przedszkolaków i uczniów  
z pobliskich placówek oświatowych. 
Tutaj swój początek ma szlak tury-
styczno –kulturowy „Przygoda z hi-
storią oraz bogactwem przyrody Gmi-
ny Nadarzyn” – prowadzący przez 
najpiękniejsze zakątki naszej gminy. 

Młochowski pałac podobnie, jak 
okalający go park jest objęty ochro-
ną konserwatorską. Dlatego do pod-
jęcia jakichkolwiek działań, zmian  
i modernizacji  potrzebna jest zgoda 
konserwatora zabytków. Dotyczy to 
zarówno drzewostanu parkowego jak 
i znajdujących się tu budowli. Nawet 

w przypadku szkód poniesionych  
w wyniku np. wichury – jak to miało 
miejsce latem 2015 roku - chcąc na-
prawić szkody Urząd Gminy zobli-
gowany jest do zgłoszenia zaistniałej 
sytuacji konserwatorowi zabytków.

 
 Rewitalizacja zabytkowego par-

ku przeprowadzona została w 2009 
roku. Było to olbrzymie przedsię-
wzięcie – dofinansowane ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalne-
go Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2007-2013. 
Po odnowieniu parku samorząd lo-
kalny – który jest właścicielem całe-
go kompleksu – rozpoczął starania 
o remont pałacu, chcąc uchronić 
go przed całkowitym zniszczeniem. 
Zdecydowano o zaadaptowaniu tego 
miejsca dla użyteczności publicznej. 
Władze nie chciały sprzedawać za-
bytku w ręce prywatnego właściciela.  
W 2011 roku podjęto działania zmie-
rzające do przygotowania stosow-
nego projektu. Zawarto umowę na 
przygotowanie dokumentacji projek-
towo – kosztorysowej renowacji pa-
łacu i jednej z oficyn. W 2012 roku 
zlecono również niezbędne badania 
geotechniczne. Jednak najważniej-
szą kwestią w tej sprawie była zgoda  
i ustalenia z konserwatorem zabyt-
ków. I tutaj rozpoczęły się „schody”. 

Konserwator nałożył na gminę 
zalecenia konserwatorskie, w tym 
dodatkowe ekspertyzy, których prze-
prowadzenie znacznie przekracza-

Zespół pałacowo - parkowy w Młochowie
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System powiadamiania SMS
Gminy Nadarzyn

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

dotyczących spraw istotnych dla mieszkańców 
może rejestrować się drogą elektroniczną na stronie 

Gminy Nadarzyn lub złożyć formularz w postaci papierowej 
w Kancelarii Urzędu Gminy 

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

Szczegóły na stronie Gminy Nadarzyn: 

www.nadarzyn.pl

ło ówczesne możliwości finansowe 
gminy. W kolejnych latach niestety 
nie było wystarczających funduszy 
na przeprowadzenie renowacji pa-
łacu. Niezbędnym załącznikiem do 
złożenia wniosku o dofinansowanie 
projektu zawsze jest dokumentacja 
projektowo – kosztorysowa wraz ze 
stosownymi uzgodnieniami z konser-
watorem zabytków, które w tym przy-
padku są niezbędne.  

Do tematu powrócono w 2015 roku 
ponieważ środki budżetowe skiero-
wane były na ważniejsze inwestycje 
– w tym m.in. budowę kompleksu 
oświatowego w Ruścu. Obecnie ogło-
szony został przetarg na przygotowa-
nie pełnej dokumentacji, która będzie 
podstawą do dalszych działań. 

Pani Anecie Kornatowskiej
wyrazy ubolewania z powodu śmierci 

MATKI
składają 

Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej 
w Nadarzynie 

Rodzinie 
Ś.P. Pani Krystyny 

Sztyk 
wyrazy szczerego współczucia

składają 
Dyrekcja i Pracownicy Szkoły Podstawowej w Nadarzynie 

Pani 
Annie Szczepaniak

wyrazy współczucia z powodu śmierci

 Teściowej
składają

Dyrektor oraz Pracownicy Publicznego 
Przedszkola w Nadarzynie

red.

Rodzinie 
Ś.P. Pana 

Tadeusza Wojciecha 
Dubieleckiego

wyrazy szczerego współczucia i ubolewania

składają Koleżanki i Koledzy 
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O Ś W I A T A

Maria Rosińska
 Dyrektor Zespołu Oświatowego

Na stronie internetowej Minister-
stwa Edukacji Narodowej dostępny 
jest poradnik „Rodzice, macie wy-
bór! Wychowanie przedszkolne  
i edukacja szkolna dziecka sze-
ścioletniego i siedmioletniego”

Jest to publikacja skierowana do ro-
dziców dzieci sześcio i siedmioletnich, 
którzy stoją przed ważną decyzją czy od 
1 września 2016 r. ich dzieci mają roz-
począć edukację szkolną, czy pozostać 
w przedszkolu. W poradniku można 
znaleźć informacje dotyczące m. in.
• zmian w ustawie o systemie oświaty,
• zasad rekrutacji do przedszkola,
• o procedurze odwoławczej w rekru-
tacji,

• wyjaśnień kwestii związanych z za-
sadami przyjmowania dzieci do klasy 
I szkoły podstawowej, czy odrocze-
niem dziecka z orzeczeniem o potrze-
bie kształcenia specjalnego,
• zestawień najważniejszych pytań 
rodziców i odpowiedzi ekspertów 
MEN.

Publikacja dostępna jest na stronie in-
ternetowej Ministerstwa.

W związku z nowelizacją ustawy 
oświatowej uruchomiono w MEN 
cztery numery telefonów dla rodzi-
ców i opiekunów. Są one dedykowa-
ne tym, którzy chcieliby zasięgnąć 
szczegółowych informacji w zakresie 

Rodzice, macie wybór! 
Wychowanie przedszkolne i edukacja szkolna

rozpoczęcia edukacji swoich dzieci. 
Eksperci ministerstwa są do dyspozy-
cji od poniedziałku do piątku w go-
dzinach 8.15–16.15. 

Numery telefonów to:
• 22 34 74 595 (sześciolatek  

w szkole)
• 22 34 74 717 (sześciolatek  

w przedszkolu)
• 22 34 74 589 (sześciolatek  

w przedszkolu, sześciolatek  
w szkole)

• 22 34 74 419 (sześciolatek  
w przedszkolu, sześciolatek  
w szkole).

Szanowni Państwo,
w związku z organizacją dowozu dzie-

ci niepełnosprawnych do szkół/ośrod-
ków w roku szkolnym 2016/2017 przez 
Gminę Nadarzyn, prosimy Państwa  
o składanie stosownych wniosków.
Wniosek_o_dowoz_dziecka_niepel-

nosprawnego.doc
Rozliczenie-załącznik do umowy-

-dowóz dzieci do szkoły, przedszkola, 
ośrodka.doc

Wnioski dostępne są na stronie inter-
netowej BIP Nadarzyn, po przejściu 
kolejno przez zakładki:

Karty Usług-Jak załatwić sprawy? 
> Oświata > Dowóz dzieci niepeł-
nosprawnych lub w Urzędzie Gmi-
ny Nadarzyn w Gminnym Zespole 
Oświatowym, ul. Mszczonowska 24, 
05-830 Nadarzyn, pokój 108.

Załącznikami niezbędnymi do wnio-
sku są:
1.aktualne orzeczenie o niepełno-

sprawności dziecka,
2.aktualne orzeczenie poradni psycho-

logiczno-pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego,
3.informacja od rodzica do jakiej pla-

cówki będzie uczęszczać dziecko, a po 
1 września-zaświadczenie o uczęszcza-
niu do szkoły/placówki/ośrodka,
4.skierowanie dziecka do kształcenia 

specjalnego w danej placówce (dotyczy 
tylko szkół lub ośrodków specjalnych).

W przypadku ubiegania się o zwrot 
kosztów dowozu dziecka niepeł-
nosprawnego samochodem osobo-
wym[1], niezbędne załączniki do wnio-
sku to:
1. opinia lekarza prowadzącego/specja-
listy świadcząca o tym, że dziecko nie 
może korzystać z transportu zbioro-
wego,
2. aktualne orzeczenie o niepełno-
sprawności dziecka,
3.aktualne orzeczenie poradni psycho-
logiczno-pedagogicznej o potrzebie 
kształcenia specjalnego,
4.informacja od rodzica do jakiej pla-
cówki będzie uczęszczać dziecko,
a po 1 września-zaświadczenie  

o uczęszczaniu do szkoły/placówki/

ośrodka,
5.skierowanie dziecka do kształcenia 

specjalnego w danej placówce (dotyczy 
tylko szkół lub ośrodków specjalnych),
6.kserokopia dowodu rejestracyjnego 

pojazdu,
7.kserokopia polisy ubezpieczeniowej 

OC i NNW,
8.kserokopia uprawnienia do kierowa-

nia pojazdem.
Dokumenty należy składać do Gmin-

nego Zespołu Oświatowego w termi-
nie do 13 maja 2016 r., ul. Mszczonow-
ska 24, 05-830 Nadarzyn, pokój 107 lub 
108. 
[1] W przypadku, gdy dziecko nie może ko-

rzystać z dowozu zbiorowego, rodzic ma prawo 
do wnioskowania o samodzielny dowóz dziec-
ka samochodem osobowym i zwrot kosztów za 
ten dowóz.

Rodzic zawiera umowę z Gminą 
Nadarzyn na dowóz dziecka niepełno-
sprawnego do szkoły/ośrodka i comie-
sięcznie dostarcza rozliczenie kosztów 
dowozu stanowiące załącznik do ww. 
umowy.
Wzór załącznika dostępny pod tym sa-

mym adresem co ww. wniosek

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Maria Rosińska
 Dyrektor Zespołu Oświatowego



3 (204) marzec 2016 15

Wiadomości Nadarzyńskie

KREATYWNOŚĆ, 
WYOBRAŹNIA, 

ROZWÓJ 
- to  wszystko na II SZKOLNEJ 
WYSTAWIE KLOCKÓW LEGO 
w Szkole Podstawowej w Młochowie 
dnia 22 lutego 2016 r. 

Kolejny raz nasi szkolni konstruk-
torzy mieli możliwość zaprezentować 
swoje budowle z klocków LEGO. 
Wszystkim zainteresowanym koleżan-
kom i kolegom właściciele ekspona-
tów udzielali szczegółowych informa-
cji dotyczących pomysłów, tematyki 
oraz ciekawych rozwiązań zastosowa-
nych w stworzonej konstrukcji. 

Wystawa cieszyła się ogromnym 
zainteresowaniem wśród uczniów, za-
równo wystawiających swoje budow-
le, jak i oglądających.

 Opiekun wystawy: 
Agnieszka Michalczyk

SP Młochów

Zaczytana szkoła
  W bieżącym roku szkolnym, po-

dobnie jak w poprzednim nasi ucznio-
wie mają wiele okazji do czytania. 

Należymy do programu „Czytające 
szkoły”, który jest szkolną kontynu-
acją ogólnopolskiej akcji „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”. Wszystkie klasy, 
wraz z nauczycielami, codziennie się-
gają po książki, a na koniec miesiąca 
oddają raport w formie pracy pla-
stycznej lub pisemnej na temat prze-
czytanych pozycji.

W szkole działa również grupa pro-
jektowa „PoczytajMy” we współpracy 
z Centrum Edukacji Obywatelskiej. 
Uczniowie starszych klas, tworzący 
grupę, czytają młodszym kolegom  
i przeprowadzają zajęcia, związane  
z tematyką danej lektury.

Celebrujemy również święta, zwią-
zane z czytaniem. Z okazji Dnia Gło-
śnego Czytania (29.IX), odwiedzili 
nas aktorzy NOK-teatru- Anna Bal-
sam i Marcin Szwed, którzy w profe-
sjonalny sposób przeczytali uczniom 
książkę  G.Kasdepke pt. „Pokój Nie-
gościnny”. 

Podczas „Miesiąca Bibliotek Szkol-
nych”, zorganizowaliśmy spotkanie 
autorskie z p.Wiesławem Drabikiem, 
autorem wierszyków i opowiadań dla 
dzieci i młodzieży, który opowiedział 
nam wiele ciekawych rzeczy na temat 
pisania książek, jak również ich ilu-
strowania.

W Dniu Życzliwości odwiedził 
nas p. Michał Malinowski, dyrektor 
Muzeum Baśni i Opowieści „MuBa-
BaO”, opowiadacz, pisarz, pedagog  
i podróżnik. Uczniowie poznali prze-
piękne legendy i baśnie z różnych za-
kątków świata. Mogli też sami stwo-
rzyć niesamowite historie.

W związku ze Światowym Dniem 
Pisarza (3.III.2016.r) nasze zapro-
szenie przyjęła p. Liliana Fabisińska, 
autorka wielu książek dla dzieci, mło-
dzieży, jak również dorosłych. Opo-
wiedziała nam, jak wygląda życie pisa-
rza i skąd czerpie inspiracje do swoich 
książek. 

Kolejnym miejscem, gdzie odbywa 
się edukacja czytelnicza, jest szkolna 
świetlica. Tutaj uczniowie słuchają 
audiobooków z polskimi baśniami  
i inspirując się nimi, wykonują osobli-
we prace plastyczne.

Również nasza biblioteka działa 
prężnie. W wybrane dni, na prze-
rwach, uczniowie mogą posłuchać 
różnych opowiadań i baśni w kąciku 
czytelniczym, który zachęca do sięga-
nia po książki w miłej atmosferze.

 Zgadzamy się ze stwierdzeniem, że  
„Dziecko, które czyta stanie się doro-
słym, który potrafi myśleć”, dlatego 
w naszej szkole czytanie jest jednym 
z priorytetów, jakie mamy.

Katarzyna Krysik

SP Wola Krakowiańska

PIT 
- dyżury pracowników 

URZĘDU 
SKARBOWEGO

Informujemy o dyżurach pra-
cowników Urzędu Skarbowego, 
które odbędą się w terminach 
19 i 26 kwietnia br., godz. 10.00 
-15.00, w siedzibie Biblioteki 
Publicznej Gminy  Nadarzyn  
w celu ułatwienia rozliczenia 
rocznego podatku dochodowe-
go od osób fizycznych za 2015 r.
W ramach dyżuru Podatnicy będą 
mieli możliwość:
- złożenia formularzy zeznań po-
datkowych systemem e-deklaracje,
- pobrania i złożenia formularzy 
zeznań podatkowych,
- uzyskania informacji w zakresie 
zasad rozliczenia rocznego podat-
ku dochodowego.
Zachęcamy do odwiedzenia stron www.szyb-
kipit.pl oraz www.portalpodatkowy.mf.gov.pl
Jednocześnie informujemy, że trwa „Naro-
dowa Loteria Paragonowa” szczegóły na 
stronie: www.loteriaparagonowa.gov.pl

Urząd Skarbowy w Pruszkowie
Spotkanie autorskie z p. Lilianą Fabisińską

Fot. arch.szkoły
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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                        12 zł             6 zł

90 dniowy imienny 
obowiązujący tylko w strefie 2                        30 zł           15 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.

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

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.
•„MIESZKO” ul. Młochowska 50, Roza-
lin; 5% prace remontowo-wykończeniowe, budo-
wa domów, prace ziemne koparko-ładowarką, 
10% alarmy i monitoringi. tel. 506907 807
• BEST-SEAW ul. Młochowska 56, 
Rozalin; 5% sieci komputerowe i serwis 
oraz dostawa sprzętu komputerowego; 10% 
systemy monitoringu oraz systemy alarmo-
we. Tel. 606 96 26 36
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Książki za 
elektrośmieci
W marcu w Szkole Podstawowej  

w Nadarzynie ruszyła akcja zbiórki 
elektrośmieci. Cel jest szczytny – ze-
brane fundusze zostaną przeznaczo-
ne na zakup książek do szkolnej bi-
blioteki.

Duże elektrośmieci jak pralki, lo-
dówki, zmywarki, telewizory etc. 
można będzie wrzucać do specjalne-
go kontenera ustawionego na terenie 
szkoły za halą sportową - dojazd od 
ul. Sitarskich i od ul. Turystycznej.

Terminy zbiórek dużych 
elektrośmieci - 

17 czerwca i 30 września 
bieżącego roku.

Małe elektroodpady jak baterie, aku-
mulatorki, suszarki do włosów, odku-
rzacze czy żelazka można wrzucać do 
ustawionego przed szkołą pojemnika 
na elektrośmieci małogabarytowe. 
Pojemnik ten opróżniany będzie suk-
cesywnie, po zapełnieniu.

Informacje dla firm
W zbiórce mogą uczestniczyć także 

firmy. Na hasło „Szkoła Nadarzyn” 
Remondis może odebrać sprzęt prze-
znaczony do złomowania na rzecz 
naszej szkoły i wystawić stosowne 
dokumenty dla działu księgowości.

Zbiórki ZSEE z kanału B2B od firm 
i instytucji zaprzyjaźnionych z Placów-
ką Oświatową na następujących wa-
runkach:
•odbiór na hasło „Szkoła Nadarzyn”
•odbiór min. 300 kg odpadów 
(w promieniu 0-70 km od Warszawy)
•odbiór min. 500 kg odpadów 
(w promieniu 71-200 km od Warszawy)
•odbiór min. 1000 kg odpadów 
(w promieniu pow. 200 km od Warszawy)

Nie byłoby to możliwe bez nieocenionej 
pomocy jednej z mam (członka prezydium 
Rady Rodziców przy SP w Nadarzynie), 
za co serdecznie dziękuję.

Tomasz Siwa 
Przewodniczący Rady Rodziców 

Fundacja Kultury Informacyjnej

 
zaprasza na otwarte spotkanie czwartkowe

Sieci wokół nas i my w sieciach
Korzyści, koszty, zagrożenia.

Wykład poprowadzi dr inż. Tomasz Kulisiewicz

7 kwietnia 2016 r. o g. 18.30
Centrum Edukacyjne, Nadarzyn, ul. Wiśniowa 26

Wstęp wolny

SP Nadarzyn 
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1 marca w Gimnazjum im. św. Jana 
Pawła II odbyła się konferencja me-
todyczna pt. „Kreatywna szkoła”. 
Organizatorem i pomysłodawcą 
było Ogólnopolskie Stowarzysze-
nie Anglistów OSA, które reprezen-
towała nauczycielka jęz. angielskiego, 
pani Magdalena Drzewiecka, amba-
sador English Teaching. Wydarzenie 
adresowane było głównie do nauczy-
cieli języka angielskiego, którzy przy-
jechali do nas z całego województwa 
mazowieckiego. Ponad 130 osób mia-

ło możliwość uczestniczenia w czte-
rogodzinnym wykładzie prof. UAM 
dr hab. Jacka Pyżalskiego na temat 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych 
oraz różnych metod motywowania 
uczniów do nauki. Wykłady profeso-
ra cieszą się ogromną popularnością 
ponieważ mają charakter praktyczny 
i pokazują realne metody stosowane 
w edukacji dzieci i młodzieży. Jacek 
Pyżalski jest trenerem w obszarze 
komunikowania i trudnych zachowań 
oraz ekspertem w zakresie edukacji 
medialnej. Jego najnowsza publikacja 
„Agresja elektroniczna wśród dzieci  
i młodzieży” to skarbnica pomysłów 
dla każdego nauczyciela.

W konferencji udział wziął również 
prezes OSA, pan Andrzej Wnuk, 
który zachęcał do wstąpienia do sto-
warzyszenia i nakreślał zasady i pole 
działania OSA. Współorganizato-
rem konferencji było wydawnictwo 
Oxford, którego przedstawicielka 

Teresa Okrasińska wprowadziła na-
uczycieli języka angielskiego w temat 
nieodpłatnych materiałów dydaktycz-
nych, dostępnych na stronach inter-
netowych.

Specjalne podziękowania kieruję do 
Pani Katarzyny Dombskej (kierownik 
referatu ds. funduszy zewnętrznych UG), 
której zaangażowanie w wyszukiwa-
nie ciekawych unijnych projektów 
spowodowało, iż nasze gimnazjum 
reprezentuje wyjątkowo wysoki po-

ziom w nauczaniu języka angielskie-
go. Możliwości, które zostały nam 
dane w pełni wykorzystaliśmy. 

Kreatywna szkoła
Gimnazjum w Nadarzynie Ogromne wsparcie dyrektora gim-

nazjum, Pana Zbigniewa Relugi oraz 
jego czynne uczestnictwo w projek-
tach to kolejna przyczyna naszego 
sukcesu. 

Organizatorzy mają nadzieję, że taka 
inicjatywa i współpraca to początek 
nowej formuły, która na stałe zago-
ści w naszym gimnazjum i będziemy 
mogli zapraszać do naszej placówki 
również innych, tak wspaniałych eks-
pertów jak prof. Jacek Pyżalski.

Gimnazjum w Nadarzynie 

Gospodarze konferencji: Magdalena Drzewiecka i Zbigniew Reluga 

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
z konferencji w iTV Nadarzyn:

Uczestnicy konferencji 

Fot. arch.szkoły

Fot. arch.szkoły
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Nadarzyński Szczep Drużyn Harcerskich 
i Zuchowych „Wataha” 

Marzec jest miesiącem szczegól-
nym dla naszego Szczepu, ponieważ 
z dniem 1. marca 2016 roku rozpo-
częliśmy Kampanię Bohater. Nasze 
środowisko za swojego patrona obra-
ło Żołnierzy Wyklętych. Bohaterów 
współczesnej i nieodległej nam hi-
storii, którzy do końca swojego życia 
walczyli w obronie ideałów,wartości  
i przede wszystkim w obronie wolno-
ści naszej Ojczyzny. Często poświę-
cając się do granic możliwości wiedli 
życie wykluczonych ze społeczeń-
stwa, określanego teraz jako życie 
„prawem wilka”. 

W drugi marcowy weekend, instruk-
torzy naszego Hufca wzięli udział  
w Zawodach Strzeleckich Upa-
miętniających Dzień Żołnierzy 
Wyklętych. Mogli spróbować swo-
ich sił w dwuboju - karabin i pistolet 
pneumatyczny. 

Wszyscy spędzili czas w sposób 
bardzo interesujący i wesoły, a dla 
niektórych z uczestników był to 
pierwszy raz, kiedy trzymali broń  
w ręku!

W kategorii mężczyzn podium zajęli 
I miejsce: Wojciech Bieńkowski
II miejsce: Krzysztof  Pawlina
III miejsce: Krystian Radziejewski
W kategorii kobiet podium zajęły:
I miejsce: Małgorzata Zielińska
II miejsce: Bogumiła Orłowska
III miejsce: Anna Murzynowska

Wszystkim druhnom i druhom gra-
tulujemy wyników! Wszyscy byliście 
najlepsi! Mamy nadzieje, że następ-
nym razem spotkamy się w większym 
gronie, by móc cieszyć się sportem  
i dobrą zabawą. 

Zapraszamy do przekazania jako wsparcie dla WATAHY 
- 1% podatku należnego 

Msza św. w kościele pw. św. Klemensa rozpoczynająca Kampanię Bohater

Zwyciężczynie zawodów strzeleckich
Fot. arch Szczepu

Fot. arch Szczepu

Dha Małgorzata Zielińska
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Niepubliczna Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna 
ul. Wiśniowa 26, 05-830 Nadarzyn

tel. 690 343 341
info@npppszansa.pl, www.npppszansa.pl

Jesienią 2015 roku rozpoczęła działalność Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna „Szansa”. Została 
ona wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych Powiatu Pruszkowskiego pod numerem 6 /SN/ 2015.  

Poradnia skupia doświadczonych specjalistów w zakresie psychologii, logopedii, pedagogiki specjalnej,  
integracji sensorycznej oraz arteterapii. Specjaliści Poradni pomagają dzieciom, młodzieży oraz doro-
słym, prowadząc
•	 diagnozy i wydając opinie (honorowane przez placówki oświatowe), np. opinie o wczesnym wspo-

maganiu rozwoju, gotowości szkolnej, odraczaniu obowiązku szkolnego, specyficznych trudnościach  
w nauce i ustalanie przyczyn tych trudności, dostosowaniu wymagań edukacyjnych do specyficz-
nych trudności dziecka,

•	  konsultacje i porady,
•	  terapie specjalistyczne (psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna, integracji sensorycznej oraz arteterapia),
•	 grupy wsparcia i warsztaty rozwojowe, np. pomoc ofiarom przemocy,
•	 szkolenia dla dorosłych w różnej formie, np. trening kreatywności i arteterapii, warsztat z muzyko-

terapii, wykłady, seminaria itp. wspomagające rozwój.

   Poradnia jest czynna w dni robocze w godzinach 8.00 – 20.00, w soboty do 14.00. Zgłoszenia są przyj-
mowane codziennie w godzinach 8.00 – 16.00. Zapraszamy po umówieniu telefonicznym lub mailo-
wym. Więcej na stronie www.npppszansa.pl.

***
W styczniu 2016 roku Przedszkole Niepubliczne „Jupik” skończyło 7 lat. Był to okres niezwykłego 
rozwoju, zważywszy na rozpoczęcie pracy z grupą liczącą 11 dzieci. Drugi rok dzieci uczą się w pięciu 
niewielkich liczbowo grupach wiekowych. Wiele się u nas zmieniło i zmienia nadal. 
Rozwijamy się jako przedszkole razem z dziećmi. Zapraszamy, by się o tym osobiście przekonać. 
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Gmina Nadarzyn okiem Malkontenta...
- prawda w krzywym zwierciadle czyli profesjonalna dezinformacja
„Dziwny jest ten świat” śpiewał Czesław 
Niemen. Nie sposób się z nim nie zgo-
dzić. Człowiek, który zawiódł oczeki-
wania swoich wyborców ma śmiałość 
ponownie prosić ich o głosy. Zapomniał 
najwyraźniej, że wybory uzupełniające 
odbędą się między innymi przez jego 
niedbałość i niefrasobliwość. Radny 
powiatowy z terenu naszej gminy za-
łatwił mieszkańcom lustro przydrożne 
czym sympatyków wprawił w zachwyt.
Gminne drogi, chodniki, oświetlenie  
i kanalizacja nigdy nie wywołały takiego 
aplauzu. Najwyraźniej nie użyteczność, 
a rzadkość występowania są w cenie.

Zwierciadełko czyli sposoby na lans

Nietrudno zauważyć, że na drogach po-
wiatowych w granicach naszej gminy 
lusterek przydrożnych jest stosunkowo 
niewiele. Mamy taką ludzką przypadłość, 
że im czegoś jest mniej, tym bardziej jest 
to dla nas wartościowe. Dlatego rdzenna 
ludność chętnie handlowała z kolonia-
listami wymieniając złoto na kolorowe 
szkiełka, paciorki i lusterka. Oddawali 
to, co dawała natura, w zamian za to-
wary, których nie potrafili produkować. 
Uważali, że taka wymiana była sprawie-
dliwa, dziś oceniamy to zupełnie inaczej. 
Tubylcy cieszyli się z handlu wymienne-
go nie przymierzając jak elektorat PiS z 
przydrożnego lusterka sprezentowanego 
przez radnego z powiatu. Ostatecznie 
to ich radny dał im to cudeńko. Zresztą 
radny słynie z uczciwości, sprawiedli-
wości i chęci pomocy. Gorliwie protest 
zorganizuje, albo do torów się przykuje. 
Z racji braku tych ostatnich w Nada-
rzynie, zostaje zmontowanie zadymy.

W mętnej wodzie niewiele widać

Jak tylko nasz reprezentant dostał się do 
władz powiatowych zapowiedział, że do-
tąd gmina Nadarzyn była uprzywilejowa-
na w powiecie, a teraz się to zmieni. No 
i się zmieniło, powiat inwestuje wszędzie, 
tylko nie u nas. Trudno zarzucać radnemu 
powiedzenie nieprawdy, skoro słowa do-
trzymał. Zamiast ronda w Krakowianach 
mamy przydrożne lusterko w Starej Wsi 
- hura! Zresztą na każdym kroku widać, 
że odkąd nasz radny jest w powiecie, 
dba o to, aby gmina miała „pod górkę”.
Najbardziej dziwi, że jego wyborcy za-
miast go za to ganić, wychwalają pod 
niebiosa. Taki swoisty masochizm. 

Przykładów jest wiele. W ulotkach wy-
borczych kandydata na radnego po-
wiatowego była zapowiedź likwidacji 
sortowni. Tymczasem radny i prezes 
sortowni z uśmiechami na twarzach dys-
kutują sobie na gminnych imprezach. 
Sortownia zamiast z Nadarzyna zniknąć, 
rozbudowuje się z akceptacją powiatu.
Dowiedzieliśmy się, że decyzje o miej-
scach zbiórki śmieci wydaje starostwo,  
a gmina nie ma nic do powiedzenia. Po-
twierdza to sprawa gruzowiska w Żabień-
cu! Radny na śmieciach wypłynął i pew-
nie dlatego z sentymentem na sortownie 
patrzy. Przecież nie mieszka w pobliżu,  
a o uciążliwości dla mieszkańców do-
wiedział się od innych. Zresztą podob-
nie jak były radny, który ponownie chce 
kandydować. Powiatowy radny, spe-
cjalista zadymiarz zawsze gotowy jest 
nieść pomoc. Nieważny skutek, liczy się 
widowisko. Podczas jednej z sesji rady 
powiatu niepełnosprawny radny zwrócił 
uwagę na trasę niemożliwą do pokonania 
przez osoby niepełnosprawne czy matki 
z wózkami. Nasz radny spiesznie zapro-
ponował pomoc w organizacji protestu, 
a nawet gotowość przykucia się do to-
rów. Spektakularne? Oczywiście, ale czy 
skuteczne? Czy naszemu radnemu cho-
dziło o widowisko, czy o skuteczne roz-
wiązanie problemu konkretnych ludzi?

Autopromocja za wszelką cenę

Kwestia ronda w Krakowianach wraca 
jak bumerang, niestety wszystko kręci 
się wokół chęci i deklaracji władz po-
wiatu. Uzgadniają, obiecują, zobowiązu-
ją się, a na koniec i tak zmieniają zdanie.
Mieszkańcy codziennie ryzyku-
ją przechodząc przez niebezpiecz-
ne skrzyżowanie, a powiat z ronda 
się kolejny raz chyłkiem wycofał.
Pewnie czekają, aż ktoś tam zginie i winę 
zrzucą na Wójta. Tak wygląda współpraca 
powiatu z gminą. Koniec z uprzywilejo-
waniem! Za poprzedniej władzy mieliśmy 
szczególne względy, teraz się to skończy-
ło. Cieszmy się dalej z lusterka w Starej 
Wsi, bo niczego więcej nie dostaniemy.
Rondo w Krakowianach nie jest od-
osobnionym przykładem. Ktoś 
stale podkłada nam jak nie świ-
nię, to nogę i czeka na potknięcie.
Sabotażysta dał o sobie znać przy nego-
cjacjach z Raszynem w sprawie autobu-
sów. Ogólnie przyjętą zasadą jest, że każdy 
sam płaci za przystanki na swoim terenie. 

Warszawa pokrywa koszty w granicach 
miasta, a Nadarzyn na swoim obszarze. 
Jest to logiczne. Dlaczego zatem ktoś 
oczekiwał, że Nadarzyn będzie płacił za 
przystanki w Raszynie? Po co było pod-
burzanie mieszkańców i robienie zadymy, 
skoro dwie gminy prowadziły rozmowy 
na temat dodatkowych przystanków na 
terenie Raszyna? Przecież o postępach 
byliśmy systematycznie informowani.
Przekonywanie, że „oni kłamią”,  
a „my chcemy dobrze” kolejny raz dało 
oczekiwany efekt. Zadymiarz zmącił 
przejrzystą wodę, podjudził ludzi i sta-
rym zwyczajem wywołał drakę, licząc, 
że ugra coś dla siebie na cudzej pracy. 
Ostatecznie nie sztuka zrobić, sztuka 
sprzedać. Nie ma to jak autopromocja.

Deja vu?

Na płocie człowieka, który zawalił spra-
wę oświadczenia majątkowego, przez co 
czekają nas wybory uzupełniające wi-
siał plakat Wójta z przepaską na oczach. 
Zdaje się, że nie tylko ja zauważyłem, że 
wkradł się tam błąd. O ile Wójt nie ma 
wyroku przesądzającego o jego winie, to 
na plakacie z zasłoniętymi oczami powin-
ni się pojawić dwaj byli radni skazani na 
wygaszenie prawomocnymi wyrokami! 
Mimo prawomocności wyroków Na-
czelnego Sądu Administracyjnego jeden 
z byłych radnych postanowił ponownie 
ubiegać się o mandat zaufania mieszkań-
ców. Co się zmieniło? Nie wiem. Jaką 
mamy pewność, że tym razem oświad-
czenie złoży terminowo? Żadnej. Może 
to celowe działanie na szkodę skarbu 
państwa, próba dekonstrukcji rady gminy 
albo przedziwna zabawa? Mam wrażenie, 
że „to już było, znikło gdzieś za nami. Choć 
w papierach lat przybyło, to naprawdę wciąż 
jesteśmy tacy sami”. Co ten radny wniósł 
swoją pracą? 1 grudnia 2014 roku został 
zaprzysiężony. Prawomocnym wyro-
kiem sądu jego mandat został ostatecznie 
wygaszony 13 października 2015 roku. 
Przepracował niespełna 11 miesięcy,  
w zaokrągleniu piątą część swojej kaden-
cji. Które z przedwyborczych obietnic w 
tym czasie spełnił, jaką wykonał pracę?

Smacznego wielkanocnego jaja Pań-
stwu życzę, radości i pogody du-
cha. Z optymizmem i uśmiechem 
na twarzy świat staje się życzliwszy.

AntyMalkontent
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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/dni wolne 9.00 - 21.00

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

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

Szanowni Państwo.
Niebawem rozpocznie się kalenda-

rzowa wiosna, chociaż aura za oknem 
wcale nas nie rozpieszcza. Nieza-
leżnie od tego nadszedł dobry mo-
ment, by przypomnieć o pewnych 
zasadach obowiązujących podczas 
robienia porządków po zimie, na 
działce czy przed domem. Zacznie-
my pielęgnować trawniki ale musimy 
pamiętać, że w myśl obowiązujących 
przepisów zarządcy nieruchomości 
są zobowiązani również do zadbania 
o tereny zielone oraz chodniki i dro-
gi dojazdowe do swoich posesji, jeśli 
stanowią one jej część. Wymienione 
obowiązki wynikają m. in. z Uchwały 
Nr XXVII/293/2012 Rady Gminy 
Nadarzyn z dnia 28 listopada 2012 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czy-
stości i porządku w gminie Nadarzyn.
Należy pamiętać również, że zabro-
nione jest wypalanie trawników jak 
też nieużytków. Takie zachowanie 
może spowodować odpowiedzial-
ność za wykroczenie, ale również 
poniesienie kosztów w przypadku 
prowadzenia akcji gaśniczej. Musi-
my wiedzieć, że jeśli straż gminna, 
czy pożarna zostanie powiadomiona  
o paleniu ogniska, to należy liczyć się 
z konsekwencjami takiego działania. 
Jeśli nasze „ognisko” spowoduje po-
żar i zagrożenie dla ludzi lub środo-
wiska, na pewno ukarani zostaniemy 
mandatem w kwocie 500 zł, a w skraj-
nych przypadkach sprawa zostanie 
skierowana do sądu. Osoba, której 
wyjątkowo uprzykrzane będzie życie, 
może też – powołując się na Kodeks 
cywilny – skierować sprawę do sądu.

Poniżej przedstawię przepisy 
związane z tematem m. in. pale-

nia ognisk, spalania śmieci, 
czy wypalania trawników:

• art. 82 § 1 pkt 1 Kodeksu wykro-
czeń – kto dokonuje czynności, któ-
re mogą spowodować pożar, jego 
rozprzestrzenianie się, utrudnienie 
prowadzenia działania ratowniczego 
lub ewakuacji, polegających na nie-

dozwolonym używaniu otwartego 
ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu 
innych czynników mogących zaini-
cjować zapłon materiałów palnych, 
podlega karze aresztu, grzywny albo 
karze nagany.
• art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń – ten 
przepis dotyczy ogólnie zakłócania 
porządku w miejscu publicznym, za 
co grozi kara aresztu, ograniczenia 
wolności albo grzywny, przy czym 
zakłócenie porządku może nastąpić 
nie tylko krzykiem, hałasem, czy alar-
mem, ale także innym wybrykiem, do 
którego zaliczyć można także palenie 
liści, czy innych odpadów roślinnych, 
w wyniku czego duszący dym utrud-
nia nam egzystencję.
• art. 144 Kodeksu cywilnego – wła-
ściciel nieruchomości powinien przy 
wykonywaniu swego prawa własności 
powstrzymywać się od działań, które 
by zakłócały korzystanie z nierucho-
mości sąsiednich ponad przeciętną 
miarę, wynikającą ze społeczno-go-
spodarczego przeznaczenia nieru-
chomości i stosunków miejscowych 
(czyli np. nie można „zadymić” sąsia-
da robiąc ognisko na swojej posesji).
Rozpalanie ogniska na terenach śród-
leśnych, blisko zabudowań, czy dróg 
(a w takiej lokalizacji zwykle usytu-
owane są działki) może być naprawdę 
groźne i przede wszystkim jest nie-
dozwolone. Dym może na przykład 
ograniczyć widoczność i spowodo-
wać zagrożenie dla samochodów,  
a nagły podmuch wiatru spowodo-
wać niekontrolowane rozprzestrze-
nienie się ognia w nieznanym kie-
runku. Działkowe ogniska mają to 
do siebie, że często spala się w nich 
także śmieci, a palenie śmieci np. folii, 
kartonów, plastikowych butelek itp. 
jest zabronione ustawą i absolutnie 
nie wolno tego robić. Zgodnie z art. 
191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
roku o odpadach, kto wbrew art. 155 
termicznie przekształca odpady poza 
spalarnią odpadów lub współspalar-
nią odpadów podlega karze aresztu 
albo grzywny do 5000 zł.

Kontynuując zeszłoroczne działania 
funkcjonariusze Straży Gminnej będą 
przeprowadzali kontrole pod kątem 
posiadania dokumentacji potwierdza-
jącej wywóz nieczystości wobec osób, 
których posesje nie są podłączone do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej (faktu-
ry, dowody wpłaty, przelewu itp.). Ma 
to związek z sygnałami od mieszkań-
ców zaniepokojonych zachowaniem 
sąsiadów, którzy wylewają nieczysto-
ści (opróżniają szamba) do rowów, 
czy też na tereny zielone. 

Kolejnym zjawiskiem, które w dal-
szym ciągu jest zauważalne  to pozby-
wanie się różnych śmieci w rowach, 
lasach, czy też w innych nieprzezna-
czonych do tego celu miejscach. Po-
ciesza fakt, że skala tego problemu 
jest już mniejsza oraz, że zauważone 
przypadki zaśmiecania zgłaszane są 
do nas wraz ze zdjęciami, na których 
widać sprawców tych wykroczeń, co 
znacznie ułatwia wyciągnięcie wobec 
nich konsekwencji.

Za dotychczasowe informacje bar-
dzo wszystkim dziękuję, natomiast  
w przypadku spraw, w których mo-
żemy Państwu służyć pomocą, pro-
szę przekazywać Dyżurnemu Straży 
Gminnej pod nr 22 720 08 67, lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej 
strazgminna@nadarzyn.pl.

Najserdeczniejsze życzenia 
zdrowych i spokojnych świąt 

Wielkiej Nocy, 
smacznego jajka, mokrego dyngusa, 

a także odpoczynku w rodzinnym gronie-
składają

Komendant 
oraz 

Funkcjonariusze 
Straży Gminnej 
w Nadarzynie
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński
Komendant KP Nadarzyn

• W dniach 11 i 14 lutego 2016 r. poli-
cjanci Komisariatu Policji w Nadarzynie, 
podczas realizacji czynności służbo-
wych, podjęli interwencje wobec spraw-
ców przemocy domowej, w ramach 
ustawowych działań związanych z prze-
ciwdziałaniem temu zjawisku, w oparciu 
o procedurę „Niebieskiej Karty”. 
W obu przypadkach doszło do za-
trzymania sprawców fizycznego i psy-
chicznego znęcania się nad członkami 
rodzin, którzy zostali osadzeni w poli-
cyjnym areszcie, na czas niezbędny do 
zgromadzenia niezbędnego materiału 
dowodowego umożliwiającego przed-
stawienie im zarzutów. Po przedsta-
wieniu zarzutów Jakubowi D. i Paw-
łowi Cz., wystąpiono z wnioskiem do 
Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie, 
o zastosowanie środków zapobiegaw-
czych. Prokurator przychylając się do 
wniosków w stosunku do każdego  
z podejrzanych zastosował na-
kaz natychmiastowego opuszczenia 
mieszkania zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonymi, zakaz zbliżania  
i kontaktowania się z tymi osobami, jak 
również dozór policji, polegający na 
obowiązkowym zgłaszaniu się w wy-
znaczonych terminach do Komisariatu 
Policji w Nadarzynie. 
•  W lutym 2016 r. funkcjonariusze KP 
w Nadarzynie dokonali ponadto za-
trzymania dwóch sprawców kierowania 
samochodem w stanie nietrzeźwości, 

osoby kierującej pojazdem mechanicz-
nym wbrew decyzji o cofnięciu upraw-
nień do kierowania oraz pięciu osób po-
szukiwanych nakazem doprowadzenia. 

WŁAMANIA
Przestępcy włamują się do domu lub 

mieszkania i kradną wartościowe przed-
mioty podczas naszej nieobecności  
o różnych porach dnia i nocy. Radzimy, 
co zrobić aby nie stać się ofiarą prze-
stępstwa i utrudnić kradzież rabusiowi.
Włamywacz, zanim zdecyduje się do-

konać włamania, zdobywa informację 
o stanie majątkowym, wyposażeniu 
mieszkania, zabezpieczeniach, z jaki-
mi może się spotkać oraz zwyczajach 
domowników. Źródłem informacji dla 
włamywacza mogą być osoby trzecie, 
sami lokatorzy, jak również okoliczności 
związane z życiem codziennym lokato-
rów. Zdarzają się przypadki, że korzysta-
jąc z różnego rodzaju usług, np. podczas 
remontu domu/mieszkania, pracownicy 
firm remontowych zbierają informacje, 
które później wykorzystywane są pod-
czas włamania. Dla włamywacza ważne 
jest rozpoznanie w jakie zabezpieczenia 
wyposażone jest Twoje mieszkanie czy 
dom oraz ustalenie codziennych zwycza-
jów domowników. Tego, czy lokatorzy 
są w domu, o której godzinie wracają np. 
z pracy oraz jaka jest liczba lokatorów.  
Włamywacze często sprawdzają naszą 
czujność poprzez wykonywanie głuchych 
telefonów, dzwonków domofonem.
   Co możemy zrobić, aby utrudnić działa-
nie włamywaczowi?
- zawsze zamykaj drzwi i zabezpiecz okna 
oraz wejścia balkonowe tak, aby nie były 
one łatwe do otwarcia,
- w drzwiach zamontuj tylko atestowane 
zamki,

- jeżeli zauważysz podejrzane osoby w two-
im otoczeniu poinformuj o tym najbliższą 
jednostkę Policji pod nr 997 lub 112,
- po wejściu do domu zamknij za sobą 
drzwi i nigdy nie zostawiaj dokumentów 
i kluczy do samochodu 
w przedpokoju,
- zamontuj system alarmowy, który 
może zniechęcić rabusia do działania,
- jeżeli posiadasz cenne przedmioty np. 
dzieła sztuki, oznakuj je w dyskretnym 
miejscu, w przypadku utraty będzie ła-
twiej je zidentyfikować,
- jeżeli posiadasz psa, zwracaj uwagę na 
zachowanie swojego czworonogiego 
przyjaciela – jego nerwowe zachowanie 
może sygnalizować że dzieje się coś nie-
bezpiecznego,
- pamiętaj każde zabezpieczenie antyw-
łamaniowe, certyfikowane zamki, alarm, 
rolety antywłamaniowe, w znacznym 
stopniu podniesie poziom Twojego 
bezpieczeństwa!!!
- pamiętaj, że Twój sąsiad to jedno z naj-
lepszych zabezpieczeń przed złodzieja-
mi – również Ty nie bądź bierny, jeżeli 
zauważysz niepokojącą Cię sytuację, nie 
wahaj się i poinformuj o swoich spo-
strzeżeniach najbliższa jednostkę Policji 
pod nr 997 lub 112.
   Gdy staniesz się ofiarą włamania we-
zwij na miejsce Policję, staraj się niczego 
nie dotykać, nie sprzątaj, nie przeglądaj 
swoich rzeczy, aby ustalić co zginęło –  
w ten sposób zacierasz ślady pozostawio-
ne przez rabusia. 

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

rzynie, pod nr tel. 22 729 81 77 
lub 22 604 68 75.

Z okazji zbliżających 
się Świąt Wielkanocnych wszystkim 

Mieszkańcom Gminy
życzymy spokoju, radości i czasu spędzonego 

w rodzinnej pełnej miłości atmosferze
Komendant 

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

Krzysztof Hamernik - Naczelnik OSP Nadarzyn

Pranie wykładzin, tapicerki
Tel. 604 408 618, 22 662 30 20

Mycie kostki, parkanów, elewacji, dachów
Tel. 604 408 618, 22 662 30 20

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

• 08.02.2016 r. udział zastępu w po-
mocy Pogotowiu Ratunkowemu pod-
czas interwencji (pomoc w dostaniu 
się do mieszkania) w Nadarzynie przy 
ul. Mszczonowskiej.
• 10.02.2016 r. udział zastępu w zabez-
pieczeniu oraz posprzątaniu skutków 
po kolizji dwóch samochodów ciężaro-
wych w Ruścu przy al. Katowickiej. Na 
miejscu obecny był WRD Pruszków.
• 11.02.2016 r. udział zastępu  
w usunięciu zwalonego drzewa przy  
ul. Młochowskiej w Rozalinie.
• 11.02.2016 r. wyjazd zastępu do 
wypadku drogowego, lecz w czasie 
dojazdu - cofnięcie przez PSP Prusz-
ków.
• 11.02.2016 r. udział zastępu w za-
bezpieczeniu oraz usunięciu plam ro-
popochodnych przy ul. Błońskiej. 
• 16.02. 2016 r. udział zastępu  
w zabezpieczeniu miejsca kolizji dro-
gowej mającej miejsce w Parolach,  
gdzie samochód osobowy dachował  
w rzece. Na miejscu obecne były PSP 
Pruszków, OSP Młochów, OSP Mro-
ków, WRD Pruszków oraz Pogoto-
wie Ratunkowe z Mrokowa. 

• 22.02.2016 r. udział zastępu w ga-
szeniu pożaru budynku mieszkalnego 
w Komorowie przy ul. Żwirowej. Na 
miejscu obecne były 2 zastępy PSP 
Pruszków, 2 zastępy OSP Nowa Wieś 
oraz Policja z Michałowic.
• 22.02. 2016 r. udział zastępu w usu-
nięciu zwalonego na ulicę Pruszkow-
ską drzewa.
• 26.02.2016 r. udział zastępu w usu-
nięciu plamy ropopochodnej przy  
al. Katowickiej. Na miejscu obecna 
była Policja z Raszyna oraz Służba 
Drogowa z Grójca. 
• 27 lutego ćwiczenia z przedstawicielem 
DELTA SERVICE z zakresu ratownic-
twa drogowego (fot. poniżej). Szkolenie 
przeprowadził Tomasz Makowski.

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 

serdecznych spotkań w gronie rodziny 
i wśród przyjaciół życzą 

Strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie 

Testowanie najnowocześniejszego stroju 

Fot. FB

Fot. arch.OSP
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WYWŁASZCZENIA POD BUDOWĘ S8 !!!!!!!!!!!!!!!
                    

Profesjonalna pomoc prawna w sprawach dotyczących przejęcia 
przez Skarb Państwa nieruchomości pod inwestycje drogowe

Nasza kompleksowa pomoc obejmuje:
•	reprezentację	interesów	klienta	w	postępowaniu	administracyjnym	i	sądowym	–	na	każdym	
jego etapie (od momentu wszczęcia procedury administracyjnej o wykup gruntów oraz budyn-
ków – do chwili prawomocnego zakończenia postępowania) w tym:
•	udział	w	negocjacjach	cenowych;
•	profesjonalną	analizę	i	weryfikację	operatów	szacunkowych	rzeczoznawcy	majątkowego	po-
wołanego z ramienia Skarbu Państwa (współpracujemy z najlepszymi rzeczoznawcami w kraju).

Zapraszamy do współpracy z nami.

DZIAŁAMY NA OBSZARZE CAŁEGO KRAJU!

DOJEŻDŻAMY DO KLIENTA!!

NIE POBIERAMY OPŁAT WSTĘPNYCH!!!

Kancelaria CREDO Sp. z o.o.
ul. Piotrkowska 276 (Topaz Business Park, Budynek A)

90-361 Łódź

e-mail: kancelaria.credo@gmail.com

Kontakt:
tel. kom.+48 668 320 685 
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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, zakładanie ogrodów zimowych, 
sadzenie roślin. Usuwanie zarośli z terenów działek. 

Prace porządkowe, odśnieżanie. 
Przyłącza kanalizacyjne (od budynku do studzienki). 

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

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. 

Tel. 602 828 088 Salon fryzjersko - kosmetyczny TESSA w Nadarzynie 
zatrudni ucznia/fryzjerkę, ewentualnie pomoc fryzjerską. 

Tel. 606 132 233

Poszukuję pieca węglowego z dmuchawą. 
Tel: 696 565 954

Przyjmę do pracy przy sprzątaniu, wymiana pościeli itp. 
Warunki do uzgodnienia. Pokoje gościnno-noclegowe. 

Tel.: 500 100 317.
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Rozliczenia podatku VAT
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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

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.

Z radością informujemy, że w lu-
tym 2016 Sakrament Chrztu przy-
jęli: Bartosz Janiszewski, Maksymi-
lian Luty, Bartosz Korycki.

Z przykrością informujemy, że  
w lutym 2016 odeszli z naszej Pa-
rafii: śp. Aleksander Brzeczkowski, 
śp. Halina Strupińska, śp. Zdzisław 
Piętka, śp. Ewa Kocewa, śp. Boże-
na Katana, śp. Cecylia Burakowska,  
śp. Barbara Teodorescu.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... 
Pamiętajmy w modlitwach o zmar-
łych z naszych rodzin.

Parafialny Zespół Caritas 
dziękuje za wszelką pomoc 

i z okazji Świąt Wielkanocnych 
składamy życzenia wszelkiego 
dobra i radości płynącej z faktu 
Zmartwychwstania Pańskiego.

 up. PZ Caritas

                 Stefania Łęcka

Drodzy Parafianie.  

Niech tajemnica Zmartwychwstania Chrystusa stanie 
się źródłem nadziei, radości i pokoju. 

Niech dojrzewa nasza wiara  
w zwycięstwo dobra nad złem. Niech Zmartwychwstały 

Chrystus otwiera nasze serca na działanie 
Bożej Opatrzności. 

Księża z Nadarzyna
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K U L T U R A

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

Rubrykę redaguje  Ewa Marjańska  Dyrektor Biblioteki 

Propozycje:

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

KRAFFTÓWNA B.: Krafftówna 
w krainie czarów

Niezapomniana aktorka legendarne-
go Kabaretu Starszych Panów, która 
przeklinała Bohdana Łazukę, szarpa-
ła bas i nudziła się w czasie deszczu.  
W filmowej roli Honoratki swoim go-
rącem topiła serce nie tylko Gustlika. 
Prawdziwa mistrzyni teatru, piosenki 
i kabaretu. Genialna interpretatorka 
kryminałów Joanny Chmielewskiej, 
które często nagrywała dla radia,  
i głos Czerwonego Kapturka ze 
słynnej bajki słuchanej z winylowych 
płyt. Głos, którego nie można pomylić  
z żadnym innym. Nie ma polskiej kultu-
ry bez Barbary Krafftówny, która z cie-
kawością dziecka i zarazem mądrością 
dorosłej Alicji wędruje przez świat, przy-
glądając mu się, zadając pytania i zagadki. 
Właściwie nie ma oczekiwań, więc i nie 
przeżywa rozczarowań. Po prostu jest 
Krafftówną w Krainie Czarów!

PILECKI A.: 
Pilecki: ślada-
mi mojego taty 
Witold Pilecki 
walczył z bolsze-
wikami w 1920 
roku. Bronił Pol-
ski we wrześniu 
1939. Był jed-
nym z pierwszych  

organizatorów konspiracji. Na ochotnika 
poszedł do Auschwitz, by zaświadczyć  
o ludobójstwie. Po ucieczce służył w AK 
i walczył w Powstaniu Warszawskim. Gdy 
upadło, trafił do Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie. Ale wrócił do kraju. By nie dopu-
ścić do wyniszczenia narodu. Tu dopadli 
go agenci UB. Polska Ludowa odpłaci-
ła mu hańbiącym procesem, torturami  
i strzałem w tył głowy. Syn rotmistrza Pi-
leckiego ma dziś 83 lata. Nie musi już i nie 
chce milczeć. Rusza śladami ojca. Trafia 
do miejsc, które pamiętają Witolda. I daje 
świadectwo o życiu jednego z najwięk-
szych polskich patriotów. 

SPOTKANIE 
KONFERENCYJNE 

W BIBLIOTECE
 

We wtorek, 22.02.2016, Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Nadarzyn zorganizowa-
ła spotkanie konferencyjne dedykowane 
dyrektorom oraz pracownikom pobli-
skich bibliotek publicznych. W efekcie 
podjętej współpracy pracownicy Biblio-
teki Instytutu Biologii Doświadczalnej 
Polskiej Akademii Nauk zaprezentowali 
Repozytorium Cyfrowe Instytutów 
Naukowych PAN (RCIN). 

Jest to baza zdigitalizowanych zbio-
rów, które stanowić mogą uzupełnienie 
popularnonaukowych zasobów biblio-
tek publicznych i służyć ich czytelni-
kom. Już dziś zachęcamy wszystkich 
czytelników do korzystania ze zbiorów 
Repozytorium Cyfrowego Instytutów 
Naukowych PAN. Platforma jest całko-
wicie bezpłatna, dostępna pod adresem: 
http://rcin.org.pl

ŁAZAREWICZ C: 
Żeby nie było 
śladów
Cezary Łazare-
wicz szczegóło-
wo opisuje hi-
storię Grzegorza 
Przemyka – od 
zatrzymania na 
placu Zamko-

wym po wydarzenia, które nastąpiły 
później. Pokazuje cynizm władz komu-
nistycznych, zacierających ślady zbrod-
ni, a także bezsilność władz III RP, 
którym nie udało się znaleźć i ukarać 
winnych. W opowieść o Przemyku au-
tor wplata historie jego rodziców – po-
etki Barbary Sadowskiej i ojca Leopol-
da, przyjaciół, świadków jego pobicia 
czy sanitariuszy, niesłusznie oskarża-
nych o zabójstwo. Jednocześnie odkry-
wa kulisy działań władz i wpływ, jaki 
na tuszowanie sprawy wywarli między 
innymi Wojciech Jaruzelski, Czesław 
Kiszczak czy Jerzy Urban.

KRAWCZYK A.: Siostry
Pierwszy tom nowej sagi, Czary co-
dzienności. Młoda kobieta, Aga-
ta Niemirska chce poznać prawdę  
o swojej przeszłości. Dostaje zawia-
domienie o śmierci matki, której ni-
gdy nie znała. Razem z przyrodnią 
siostrą, Danielą, jedzie do Zmysłowa, 
maleńkiego miasteczka w górach, by 
znaleźć odpowiedź na pytania, które 
dręczyły ją całe życie.
Nic nie jest jednak tak proste jak 
może się wydawać na pierwszy rzut 
oka. Pytania nie mają łatwych odpo-
wiedzi, podobnie jak życie, które nie 
układa się według naszych planów.

DOBBS M.: House of  Cards
Francis dzięki swojej przebiegłości i bez-
względnym wybiegom wygrał wszystko, 
co na scenie politycznej było do wygra-
nia. Dla niego to jednak wciąż za mało. 
Tylko miesiące dzielą go od tytułu naj-
dłużej urzędującego premiera Wielkiej 
Brytanii. Wyniki sondaży są jednak coraz 

gorsze. Groźba utraty władzy staje się 
realna. Francis musi posunąć się dalej niż 
kiedykolwiek, by nie utracić swojej po-
zycji. Nawet niebezpieczny pomysł wy-
wołania międzynarodowego konfliktu 
stanie się opcją wartą zaryzykowania… 
Mroczny thriller polityczny Michaela 
Dobbsa to trzymająca w napięciu opo-
wieść, która prześwietla uniwersalne 
mechanizmy władzy. Postać Francisa 
Urquada jest pierwowzorem bohate-
ra, którego w serialu tak rewelacyjnie 
wciela się Kevin Spacey.

Wesołych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych 

życzą Dyrekcja i Pracownicy 
Biblioteki 
Publicznej 

Gminy Nadarzyn 
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

 www.nok.pl

Dzień Książki 
Grzegorz Uzdański 

w NOK
16 kwietnia o godz. 18.00

Święta Książki nie trzeba ob-
chodzić w sposób majestatyczny  
i nobliwy. My z tej okazji zapew-
nimy mnóstwo dobrej zabawy.  
A wszystko to za sprawą  naszego 
niezwykłego gościa. 

Grzegorz Uzdański to poeta, proza-
ik, gimnazjalny nauczyciel filozofii i etyki, 
wokalista i... komik związany z kultowym 
warszawskim Klubem Komediowym. Naj-
szerzej znany jest jako autor popularnego (jego 
profil na Facebooku polubiło ponad 26 tysięcy 
fanów) projektu „Nowe Wiersze Sławnych 
Poetów”, na który składają się znakomite  
(i doskonale osadzone we współczesnej rzeczy-
wistości) pastisze poetyckiej twórczości klasy-
ków literatury. Tych właśnie świetnie napisa-
nych (i okraszonych dowcipnymi dygresjami) 
tekstów będziecie mogli Państwo wysłuchać 
podczas naszego Dnia Książki. To znako-
mity (i zabawny!) pretekst do przyjrzenia się 
warsztatowi mistrzów.

Nasz gość pisze  także własne utwory. 
Podczas sobotniego wieczoru z literaturą nie 
zabraknie prezentacji, jego wydanej niedawno 
nakładem wydawnictwa WAB, powieści pt. 
„Wakacje”. Książkę będzie można kupić  
i otrzymać dedykację od autora.

WSTĘP WOLNY!

  Klancyk jest jedną z pionierskich grup impro w Polsce. Autorskie ko-
mediowe spektakle powstają na bieżąco, bez przygotowania -inspiro-
wane podpowiedzią publiczności. „Longplay”, to jeden z najpopular-
niejszych spektakli Teatru, jest to tzw. długa forma, czyli seria luźno 
powiązanych ze sobą scen układających się w kolaż skojarzeń i nawiązań.  
A początkiem wszystkiego jest głos publiczności. Wystarczy jedno słowo, 
aby wrzucić aktorów w wir historii, opowiadań i dziwnych bohaterów.

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

W dniu przedstawienia sprzedaż biletów od godz. 18.00
Więcej na www.klancyk.pl

Proponuje...

2 kwietnia 2016 r. godz. 19:00

„KLANCYK GRA LONGPLAY”

Dalekie podróże i przygoda. We-
soła i kolorowa małpka postanawia 
znaleźć tygrysa, który ma nieopa-
nowany apetyt i zagraża leśnym 
zwierzętom. Szukając go, spotyka 
przemądrzałą papugę – modelkę; 
krokodyla którego boli ząb (bo nie 
słuchał mamy i nie nauczył się za-
sad higieny); węża tańczącego przy 
dźwiękach muzyki i groźnego pira-
ta, który przy pomocy dzieci – pi-

ratów łapie małpkę i sprzedaje ją 
do cyrku. Ale małpka jest sprytna, 
więc zawsze daje sobie radę. A kiedy 
wreszcie spotyka tygrysa – okazuje 
się on smutnym zwierzakiem, któ-
ry po prostu potrzebuje przyjaciela. 
Przedstawienie interaktywne.

Wstęp: 5zł/dziecko

Z cyklu Teatrzyk w walizce
3 kwietnia o godz. 16.00 

zapraszamy na przedstawienie 
Teatru Kuffer

Przygody Małpki Malwinki

3 kwietnia o godz. 15.00 
– przed teatrzykiem 

zapraszamy na kolejne
Warsztaty Filozoficzne 

dzieci w wieku 5 - 7 lat
Tematem spotkania 

będzie pytanie:
Czas, czy biegnie?

 Prowadzi Agata Kłocińska 
Płacze pani Słowikowa w gniazdku na aka-
cji….Wiersz „Spóźniony słowik” Juliana 
Tuwima zainspiruje dzieci do podjęcia dyskusji 
na temat czasu, jak go rozumiemy, czy to tyl-
ko następstwo zdarzeń, czy jest względny, czy 
absolutny. Dla rodziców: będziemy dociekać  
w umiłowaniu mądrości na temat czasu, w uję-
ciu arystotelesowym, jako z natury nieskończo-
nego, złożonego z momentów „teraz” .

Więcej informacji na stronie: 
www.pracownia-filozoficzna.pl
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Rubrykę redaguje  Kamila Michalska - Dyrektor NOK

Wykłady otwarte - na wszystkie spotkania wstęp wolny!
„W drodze na najwyższe szczyty Afryki:

 Tanzania, Kenia, Uganda, Rwanda, Burundi”
Robert Gondek - podróżnik, fotograf  i miłośnik Afryki

zaprasza na opowieść o Afryce oraz pokaz zdjęć
4 kwietnia 2016r., godz. 19.00 sala widowiskowa NOK 

Historia sztuki
„Sztuka baroku i architektura wielkich przemian” 

prowadzi Natalia Obrębska
13 kwietnia br. godz. 11.00-12.30(NOK, sala nr 2)

FILOZOFIA - „Stoicyzm i postawa stoicka” 
prowadzi Joanna Wągiel

14 kwietnia br., godz.18.00 (NOK, sala nr 2)

Historia sztuki
„Od klasycyzmu do postimpresjonizmu”

prowadzi Natalia Obrębska
27 kwietnia br. godz. 11.00-12.30 (NOK, sala nr 2)

„Las Katyński”- projekcja filmu Marcela Łozińskiego
 oraz spotkanie z Witoldem Wasilewskim historykiem, autorem 

książki „Ludobójstwo. 
Kłamstwo i walka o prawdę. Sprawa Katynia 1940-2014”

11 kwietnia, godz. 19.00- sala widowiskowa NOK

Przedstawienie Teatru Kiosk Ruchu z Podkowy Leśnej
25 kwietnia, godz. 19.00 (sala widowiskowa NOK)

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Zapraszamy 
16 kwietnia 2016 r.
 na I Gminny 

FotoMaraton!!!
W FotoMaratonie może wziąć 

udział młodzież od 10-16 r. ż,  która 
fotografuje zarówno 

aparatem analogowym,
 jak i cyfrowym. 

Liczy się kreatywność, 
indywidualny sposób patrzenia na 

otaczający nas świat i... 
wytrwanie do końca 

Fotomaratonu.
Regulamin oraz karta 
zgłoszenia do pobrania 
na stronie www.nok.pl

Z cyklu 
Czym skorupka 

za młodu…
10 kwietnia o godz. 16.00 

zapraszamy na koncert
„ Z akordeonem przez świat”.

Będzie to spotkanie z muzyką polską, 
rosyjską, niemiecką i francuską. Podczas 
koncertu prezentowane będą różne akorde-
ony. Na jednym z nich grał będzie wirtuoz 
tego instrumentu Rafał Grząka.

Wstęp wolny

Warsztaty 
dla Rodziców i Par
Zapraszamy pary, małżeństwa, rodziców na 
trzy sobotnie spotkania warsztatowe. Warszta-
ty to przede wszystkim praktyczne zastosowa-
nie wiedzy i doświadczeń. Zajęcia odbywają się 
w max .12 osobowej grupie.
Zaczynamy 23.04, kolejne spotkania to 
7.05 i 21.05. w godzinach 9.00 – 13.30  
w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury. Wszel-
kich informacji nt. zajęć udzielają prowadzące 
– żony i mamy: Dobromiła Fruga – pedagog,  
tel: 723 227 272, Małgorzata Szybińska – 
psycholog, tel: 601 520 889.

„Jesteśmy waszymi przyjaciółmi” 
- DKF „Człowiek w kinie” 

Zapraszamy 15 kwietnia o godz. 19.00 do siedziby NOK
 Amnesty International, Docs Against Gravity oraz Kino Nokowe zapraszają na niezwykły w historii 
nadarzyńskich spotkań filmowych wieczór - wyjątkowy zarówno z uwagi na znakomitych partnerów, jak 
i temat spotkania. Pokażemy poruszający film dokumentalny „Jesteśmy waszymi przyjaciółmi” (nazwany 
przez recenzenta Onet.film – Michała Zygmunta „powrotem do jądra ciemności”), a po projekcji zaprosimy 
na rozmowę z ekspertem. Zarówno obsypany nagrodami film Huberta Saupera (nominowanego do Oscara 
za głośny Koszmar Darwina) relacjonujący powstanie najmłodszego państwa świata - Sudanu Południo-
wego, jak i dyskusja dotyczyć będą rozwoju krajów globalnego południa i praw człowieka. Porozmawiamy 
o zjawisku neokolonializmu, naszej współodpowiedzialności za wydarzenia, które mają miejsce w rejonach 
uważanych przez nas za krańce świata i o tym, jak to wszystko odbija się na naszej rzeczywistości.
„‚Człowiek w Kinie” to cykl spotkań, podczas którego film jest punktem odniesienia do szerszej dyskusji 
na temat naszego społeczeństwa, na temat praw człowieka i problemów cywilizacyjnych, z którymi my, jako 
ludzkość, musimy się skonfrontować.” Można przeczytać na stronie Amnesty International 
Polska - jednego z organizatorów projektu. Drugim organizatorem jest Docs Against Gravity, 
dystrybutor ważnych i wybitnych filmów oraz organizator  Millenium Docs Against Gravity, 
największego festiwalu filmów dokumentalnych w Polsce. 
WSTĘP WOLNY!
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S P O R T

Turniej piłki siatkowej o Puchar 
Zastępcy Wójta Gminy Nadarzyn  

Sport szkolny

W rozegranych mistrzostwach powiatu 
pruszkowskiego w piłce siatkowej szkół 
gimnazjalnych zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy z nadarzyńskiego gimnazjum 
wywalczyli mistrzostwo powiatu. Tur-
niej odbył się  w dniu 8 marca 2016 roku  
w halach sportowych GOS przy Szkole 
Podstawowej i przy Gimnazjum im. św. 
J.P. II w Nadarzynie. Gratulujemy naszym 
uczennicom i uczniom z gimnazjum 

Końcowa klasyfikacja w kategorii 
dziewcząt:

I m. - Nadarzyn, II m. - Pruszków,
III m. - Michałowice, IV m. - Raszyn,
V/VI m. - Otrębusy i Piastów. 

W kategorii chłopców:
I m. - Nadarzyn, II m. - Piastów,
III m. - Michałowice, IV m. - Raszyn,
V/VI m. - Brwinów i Pruszków.

Chłopcy, którzy trenują w Klubie Spor-
towym „Orzeł” Nadarzyn, wyjadą na 
rozgrywki rejonowe do Międzyborowa 
w dniu 5 kwietnia br.

 Dziewczęta 17 marca 2016 roku 
reprezentowały powiat pruszkowski  
w finale miedzypowiatowym, który 
również rozegrano w hali sportowej 
GOS przy gimnazjum w Nadarzynie. 
Reprezentacja dziewcząt z Nadarzyna 
(fot.obok) wywalczyła awans do wo-
jewódzkich finałów Mazowieckich 
Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Dziew-
częta zarówno w grach fazy grupowej 
jak i w półfinale i finale nie straciły seta 
pokonując wysoko notowane zespoły 

Mistrzostwa szkół 
podstawowych 
w piłce ręcznej

W hali sportowej GOS przy Szkole 
Podstawowej w Nadarzynie we wto-
rek 1 marca br. rozegrano mistrzo-
stwa szkół podstawowych Gminy 
Nadarzyn w piłce ręcznej. W turnieju 
wzięły udział trzy drużyny dziewcząt 
i cztery chłopców.

Klasyfikacja końcowa:
Dziewczęta: I m SP Nadarzyn, II m. 
 SP Młochów, III m. SP Rusiec.
Chłopcy: I m. SP Rusiec, II m. SP 
Nadarzyn, III m. SP Wola Krako-
wiańska, IV m. Młochów.

Dziewczęta z Nadarzyna i chłopcy  
z Ruśca będą reprezentowali naszą 
gminę w mistrzostwach powiatowych.

 
Wiesław Iwaniuk 

Koordynator sportu szkolnego

Zapraszamy do obejrzenia relacji 
z turnieju na iTVNadarzyn

W sobotę 12 marca tego roku odbył 
się kolejny 28. amatorski turniej pił-
ki siatkowej o puchar zastępcy wójta 
gminy Nadarzyn Tomasza Muchal-
skiego. Wzięło w nim udział 8 dru-
żyn.

Zawody przebiegały w bardzo sym-
patycznej atmosferze, zawodnicy 
walcząc o jak najlepszy wynik dawali  
z siebie wszystko.

Najlepszą drużyną okazał się zespół 
z Grodziska Mazowieckiego Tutti 

Frutti wygrywając w finale z drużyną 
z Warszawy PPPT.
Bogdan Malinowski, kierownik hali

mi. n. z Międzyborowa, Żyrardowa, 
czy Pruszkowa. Był to turniej rangi 
finałów międzypowiatowych.  

Klasyfikacja końcowa finału 
międzypowiatowego:

I m. - Gimnazjum w  Nadarzynie,
IIm. - Gimnazjum w Międzyborowie,
III m. - Gimnazjum nr 7 w Żyrardowie
IV m. - Gimnazjum nr 3 w Pruszkowie,
Miejsca V-VI - Gimnazjum z  Lomia-
nek i Kozłowa Szlacheckiego
Najlepsza zawodniczka turnieju - 
Wiktoria Kunicka (Nadarzyn).

Gratulujemy i życzymy sukcesów  
w rozgrywkach wojewódzkich.

Wiesław Iwaniuk 
Koordynator sportu szkolnego

Mistrzostwa Powiatu Pruszkowskiego w piłce siatkowej
i awans nadarzynianek do wojewódzkich finałów 

Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej

Półmaraton Warszawski
3 kwietnia 2016 r. w niedzielę, rusza  
11 PZU Półmaraton Warszawski. Za-
pisy:www.pzupolmaratonwarszawski.com 
(jeszcze są wolne miejsca startowe). 
  Jak co roku mieszkańcy Gminy Nada-
rzyn walczą o Puchar Wójta Gminy 
Nadarzyn. Życzę powodzenia i sukce-
sów (rekordów życiowych).

Jacek Nowocień, 

sekcja biegowa GLKS Nadarzyn

Fot. arch.szkoły
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Kickboxing 
w Woli Krakowiańskiej

Kickboxing narodził się w Stanach 
Zjednoczonych w połowie lat 70, 
początki kickboxingu w Polsce przy-
padły na rok 1984. Kickboxing jest 
sportem walki, gdzie dozwolone jest 
zadawanie uderzeń rękoma i nogami. 
Skuteczne ciosy bokserskie są połą-
czone z technikami nożnymi znany-
mi z karate czy taekwondo, sport ten 
doskonale spełnia rolę samoobrony. 
Podczas treningów równomiernie roz-
wija się wszystkie cechy motoryczne, 
jak siła, szybkość, wytrzymałość, gib-
kość, skoczność i koordynację rucho-
wą. Rywalizacja sportowa odbywa się 
wg licznych regulaminów i formuł, 
wśród których można wyróżnić mię-
dzy innymi: full-contact, low-kick, k-1, 
tai-boxing, pointfighting, light-contact, 
light-kick.

W Szkole Podstawowej im. bł. ks. Bro-
nisława Markiewicza, w ramach zajęć 
pozalekcyjnych odbywają się treningi 
kickboxingu. Udział w treningach dla 
uczniów szkoły jest bezpłatny, (zajęcia 
prowadzi nauczyciel wychowania fizycznego 

Mariusz Niziołek. - red.). Na treningach 
uczniowie uczą się technik stosowanych 
w kickboxingu, podstaw samoobrony 
i doskonalą swoje sportowe umiejęt-
ności. Pracują nad własną tężyzną fi-
zyczną w miłej koleżeńskiej atmosferze 
i duchu fair-play, z poszanowaniem 
współćwiczących. 
Jedna z uczennic szkoły w Woli Kra-

kowiańskiej, Emilia Markowska ma na 
swoim koncie dwa medale międzynaro-
dowego turnieju kickboxingu w Tarczy-

nie. Inni uczniowie, w przyszłości chcą 
iść w ślady swojej koleżanki, zdobywa-
jąc medale na podobnych imprezach. 
Gratulujemy Emilii i życzymy powo-

dzenia kickboxerom z Woli Krakowiań-
skiej w realizacji sportowych marzeń. 

Mariusz Niziołek 
Nauczyciel wychowania fizycznego 

w SP Wola Krakowiańska, wielokrotny Mistrz 
Polski, Wicemistrz Świata w kickboxingu

„Jeden Dzień Więcej 
dla Siatkówki”

Rok 2016 jest wyjątkowy nie tylko 
ze względu na Igrzyska Olimpijskie 
w Rio, gdzie po raz kolejny sporto-
wa rodzina z całego świata zbierze 
się, aby świętować i uczestniczyć  
w sportowej rywalizacji na najwyż-
szym światowym poziomie, ale także 
z powodu tego dodatkowego, bonu-
sowego dnia, w którym możemy cie-
szyć się życiem i robić to, co najbar-
dziej kochamy.
29 lutego zdarza się tyko raz na 

cztery lata i Europejska Konfedera-
cja Piłki Siatkowej chciała sprawić, 

by tego roku miał szczególne znacze-
nie. Rozpalaliśmy siatkarską gorącz-
kę w całej Europie, jednocząc ludzi  
z różnych środowisk: profesjonali-
stów i amatorów, młodych i starych, 
w duchu przyjaźni i fair play. 

Szkoła patronacka S.O.S. Gim-
nazjum w Nadarzynie dołączyła 
do akcji: „1DayMore4 Volleyball” 
- jeden dzień więcej dla siatkówki. 
Przed meczami odbyła się rozgrzew-
ka z ME. Rozegrane zostały w tym 
dniu 3 spotkania. Kadra nauczy-
cieli zagrała z klasami sportowymi,  
a klasy sportowe zagrały przeciwko 
sobie. Również GLKS Nadarzyn za-

angażował się w akcję. Od najmłod-
szych adeptek siatkówki (Akademia 
siatkówki GLKS Nadarzyn) zebrane 
zostały prace plastyczne. Na treningu 
klubowym odbył się kolejny mecz,  
w którym zwyciężyła II-ligowa dru-
żyna GLKS Nadarzyn. Wszystkim 
zaangażowanym osobom bardzo 
dziękuję. Gratuluję postawy zawod-
niczkom i zawodnikom, a przede 
wszystkim Zwycięzcom - kadrze na-
uczycielskiej i GLKS-owi Nadarzyn.
Zróbmy wspólnie ten jeden krok 
„OneDayMore4Volleyball”
Wyniki:
Kadra vs klasa I c-29:21
klasa II c vs klasa I c-29:13
Kadra vs klasa II c 29:26
GLKS Nadarzyn vs UKS SPARTA 
Grodzisk Mazowiecki 29:26.

Dominika Leśniewicz, trener i zawodniczka 
sekcji piłki siatkowej GLKS Nadarzyn

Fot. arch.szkoły
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Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn 

GLKS Nadarzyn
W telegraficznym 

skrócie
.
Sekcja tenisa stołowego 

GLKS Nadarzyn

• Ekstraklasa kobiet. GLKS Wanzl 
Scania Nadarzyn wygrywa bardzo 
ważne trzy spotkania z AZS Wrocław 
(3-0), KS Bronowianką Kraków (3-2) 
i SKTS Sochaczew (3-1). Dzięki nim 
zespół trenera Marcina Krusińskiego 
zajmuje II miejsce w tabeli i ma 
pewny udział w półfinałach play-
-off.

 

• Mistrzostwa Mazowsza Seniorów. 
Turniej odbył się w Nadarzynie. 
Zawodniczki GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn zdobyły 7 medali. 
Mistrzynią województwa seniorek zo-
stała Aleksandra Dąbrowska, II miej-
sce Wiktoria Ziemkiewicz, III miejsce 
Paulina Krzysiek. Wszystkie z GLKS 
Nadarzyn. W deblu nasze zawodniczki 
wywalczyły również komplet medali. 
W seniorkach na Mazowszu rządzi 
Nadarzyn.

• Adaś Kostecki najlepszy na 
Mazowszu w kategorii żaków 
(U-10). Młody sympatyczny zawod-
nik GLKS-u wygrał w marcu III 
Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjnych 
w Wyszogrodzie. W tej samej kategorii 
wśród dziewcząt III miejsce wywal-
czyła Dorotka Sass.

• W III WTK w kategorii kadetek 
Natalia Draniak wywalczyła II 
miejsce i awans do III Grand Prix 
Polski w kategorii kadet.

• Ogromnym sukcesem organiza-
cyjnym zakończyło się rozgrywa-
ne pod koniec lutego w Nadarzynie  
w hali GOS-u przy Żółwińskiej 41 III 
Grand Prix Polski juniorów (U-18) 
w tenisie stołowym. W trzydniowych 
zawodach wystartowała rekordowa 
liczba 278 zawodników i zawodniczek 
z całej Polski. Razem z trenerami, 
działaczami i rodzicami do Nadarzyna 
przyjechało ponad 500 osób. Tym 
razem nadarzyńscy pingpongiści nie 

zajęli miejsc na podium jednak pod 
względem organizacyjnym zawody zo-
stały przeprowadzone perfekcyjnie.

Sekcja piłki siatkowej 
GLKS Nadarzyn

• Nadarzyńskie gimnazjalistki po 
wygraniu Mistrzostw Powiatu SZS  
w piłce siatkowej okazały się najlepsze 
również w turnieju międzypowiato-
wym. Zespół złożony z uczennic klas 
sportowych I i II awansował bez straty 
seta na finały Mazowieckich Igrzysk 
Młodzieży Szkolnej, które zostaną 
rozegrane w dniach 3-5 czerwca 2016  
w Wyszkowie. 

• Ruszyły rozgrywki dla dzieci w mi-
ni-siatkówce, cykl turniejów Kinder 
+Sport. Najmłodsze siatkarki sekcji 
GLKS Nadarzyn odniosły w pierw-
szych turniejach parę cennych zwy-
cięstw. 
W kategorii „czwórek” (rocznik 2003) 
jedna drużyna zajęła II miejsce, a eki-
pa Nadarzyn 2 III miejsce w swoich 
grupach eliminacyjnych. W „trójkach„ 
(2004) nadarzynianki bez większych 
problemów odniosły komplet zwy-
cięstw. 
W najmłodszej kategorii „dwójek” 
(2005) na 9 naszych zespołów – naj-
większa grupa klubowa w Kinderze 
– 2 ekipy wygrały swoje grupy, a dwie 
inne zajęły II miejsce. Kolejny turniej 
Kindera już na początku kwietnia po 
świętach wielkanocnych.

To tylko wybrane osiągnięcia naszych 
sportowców na przełomie lutego i 
marca. Startów było znacznie więcej i 
duża ich część okraszona była świetny-
mi rezultatami.

Sekcja piłki siatkowej GLKS Nadarzyn
 zaprasza dziewczęta w rocznikach: 

  2009-2007, 2006-2005, 2004 i 2003 na zajęcia mini-siatkówki 
prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę trenerską. 

Więcej informacji pod numerem 604 462 392.
Zapraszamy także maluchy na zajęcia tenisa stołowego,  

informacje pod numerem 
 502 754 839 – trener Piotr Witkowski.

Zdrowych, radosnych Świąt Wielkanocnych 
Sponsorom, Sympatykom, Przyjaciołom 

i Współpracownikom życzą Zawodnicy,Trenerzy 
i Zarząd GLKS Nadarzyn 

Fot. arch.GLKS
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GLKS 
- piłka nożna

10 marca, zasłużony dla nada-
rzyńskiego sportu trener i hono-
rowy prezes GLKS Nadarzyn, pan 
Bogdan Lewandowski, obchodził 
swoje 80 urodziny. Z tej okazji 
klub GLKS Nadarzyn zorganizo-
wał uroczystość - niespodziankę, 
która stała się świetną okazją do 
spotkania wielu pokoleń nada-
rzyńskich sportowców. Panu Bog-
danowi życzymy STO LAT!
Poniżej rozmowa z Panem Bogda-

nem Lewandowskim:

- Od kiedy jest Pan związany ze 
sportem w Nadarzynie? Jak to się 
stało, że trafił Pan do naszej gmi-
ny?
- Ze sportem w Nadarzynie je-

stem związany od 1971 r. Trafiłem 
tu przez  przypadek. Pracowałem 
w Pruszkowie, w Urzędzie Miasta 
jako Inspektor Sportu. Przewodni-
czący Powiatowego Komitetu Kul-
tury Fizycznej poprosił mnie żebym 
przyjechał do Nadarzyna jako trener 
piłkarzy. Na spotkaniu LZS zagwa-
rantował on bez porozumienia, że na 
najbliższy trening przyjedzie trener  
z Pruszkowa. Pojechałem. Okazało się, 
że zawodników było około 40, piłka 
jedna, zapał duży. Przeprowadziliśmy 
wstępny trening z tą jedną piłką. Na 
drugi dzień przyjechałem do Powia-
towego Komitetu Kultury Fizycznej  
i mówię: „ja tam mogę trenować, ale 
tam nie ma czym trenować”. Dosta-
łem pieniądze na piłki. Kupiłem ich 
10. Przyjechałem, zostawiłem te piłki, 
nie mówię nic o treningu, bo to nie 
było uzgadniane. Zobaczyłem zapał  
i tak przeprowadziłem drugi trening  
z tymi piłkami. A zawodnicy pytają na 
koniec: kiedy następny trening? No  
i musiałem się umówić. Pojechałem 
do Komitetu i mówię, że nie dość, że 
oni chcą trenować to jeszcze chcą grać  
w rozgrywkach. Przewodniczący na 
to: „no to niech grają”. Na co ja: „ale  
w czym? Trzeba koszulki ku-
pić, spodenki, getry.” Dostałem 
pieniądze, kupiłem to wszystko. 
Żona kolegi naszyła numery. Ge-
try ciężko było dostać, to kupi-
łem pończochy damskie białe  
i tą górną część jak się odpowiednio 
zawinęło, to wyglądało estetycznie  

i spełniało rolę getrów. Wszyscy prze-
ciwnicy nam zazdrościli, bo mieliśmy 
ładne stroje, żółte koszulki, niebieskie 
spodenki, białe getry, a buty to każdy 
jakie miał. Tak to się zaczęło i trwało 
kilka lat. 
Potem wyjechałem do Czechosłowa-

cji do pracy. Wróciłem do Nadarzyna 
i chyba w 1995 roku awansowaliśmy 
do A-klasy. Jak awansowaliśmy, to ja 
przez skromność, mówię, że to po-
ważna liga, że ja chyba nie podołam 
i poszedłem do B-klasy do Anprelu 
Nowa Wieś. Tam po jednym sezonie 
też awansowaliśmy do A-klasy. Wtedy 
w Nadarzynie trenerem był Stanisław 
Terlecki i było tak, że graliśmy mecz 
Anprel – Nadarzyn w Nowej Wsi. 
Anprel przegrał 3-2, ale mecz był 
bardzo dobry. W Nadarzynie był wtedy 
taki wysoki bramkarz, że tylko rękę wy-
stawiał i bronił fantastycznie. 3-2 to też 
był dla mnie dobry wynik, sukces z niską 
przegraną. 
Kolejna przygoda z Nadarzynem to 

były grupy juniorskie, najpierw rocz-
nik 1988 potem 1990, 1993 i 1996r.  
Z tym, że jak prowadziłem rocznik 93 to 
jednocześnie trenowałem też 96. Trenin-
gi były oczywiście oddzielnie i odbywały 
się naprzemiennie. Przyjeżdżałem treno-
wać 4-5 razy w tygodniu. Często wpro-
wadzałem do gry zawodników młod-
szych do starszej drużyny i tam chłopcy 
bardzo dobrze ich przyjmowali.

- Jakie towarzyszą Panu uczucia, 
kiedy będąc na stadionie ogląda Pan 
zawodników, którzy zaczynali u Pana 

trenować? 
- Jest to przyjemna sprawa, cieszę się 
jak jest kilku zawodników, których 
trenowałem, to jest frajda. Nawet 
teraz w czwartek (red. spotkanie z oka-
zji 80. urodzin) było dużo młodzieży  
i też było to przyjemnie.

- Jak Pan ocenia dzisiejsze po-
dejście młodzieży do uprawiania 
sportu? 
- Z młodymi adeptami jest mały kło-

pot, większy jest z ich rodzicami. Ro-
dzice każdego dziecka, zresztą ja się 
temu nie dziwię, często nie potrafią 
ocenić innych. Zawsze uważają, że 
ich syn jest najlepszy, pytają dlaczego 
nie gra? 
Zawsze stawiałem na wychowanie 

przez sport. Rodzice w tym cza-
sie również się „wychowywali”. Jak 
kończyłem pracę w Nadarzynie to 
dostałem piękną dedykację z podzię-
kowaniami za wychowanie sportowe, 
techniczne i tak dalej. 
Kiedyś na trening chłopcy przypro-

wadzili nowego kolegę. Ten podczas 
treningu zaczął przeklinać, to ja mó-
wię: „idź pod ten słup postój tam tro-
chę, popilnuj żeby nikt nie ukradł”. 
Po treningu podleciał do kolegi i pyta 
o co chodziło, a ten mu odpowie-
dział, że to przez przeklinanie. To ja 
mówię do tego co go przyprowadził: 
„czemu nie powiedziałeś mu przed 
treningiem, że tu się nie przeklina, bo 
trawa nie chce rosnąć” I tak to było. 
Po jakimś czasie odszedłem, bo czu-

łem, że już jestem zmęczony, ale po 

Jubilat podczas świętowania urodzin
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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

roku jednak żałowałem.
- Jak Pan ocenia warunki do upra-

wiania sportu w Gminie Nada-
rzyn?
- Świat idzie z postępem, na pewno 

jest 100% lepiej teraz niż kiedyś. Bo-
iska, szatnie, sprzęt piłkarski. Wszyst-
ko jest na najwyższym poziomie. 
Technicznie teraz jest łatwiej wszyst-
ko zrobić. Praca działaczy, szkole-
niowców jest prostsza. Kiedyś wyko-
nywałem terminarze ręcznie, nawet 
robiłem mapkę z miejscowościami  
w których gramy.

- Czy uważa Pan, że seniorzy GLKS 
Nadarzyn mają szanse na awans do 
Ligi Okręgowej w tym sezonie?

- Mają 5 punktów straty do pierwsze-
go miejsca, ale warunki i przygoto-
wanie do sezonu mają bardzo dobre. 
Wiele drużyn musi wypożyczać bo-
iska żeby grać, a tu wszystko jest na 
miejscu. Wszystko zależy od trenerów  
i zawodników. To co wypracowali  
w okresie przygotowawczym muszą 
przenieść na ligowe boiska. 
Ważne, żeby byli jedną drużyną, zde-
terminowaną i głodną sukcesu.

- Jak Pan ocenia szanse piłkar-
skiej reprezentacji Polski na Euro?
- Widzę to w jasnych kolorach  

i myślę, że przy takim zaangażowaniu tre-
nerów i zawodników zrodzi się sukces, bo 
sukces jest wtedy, jak jest drużyna, dobra 
atmosfera, wzajemne zaufanie. Dobrze, 
że Robert Lewandowski jest kapitanem, 
ma duży autorytet i bardzo duże umie-
jętności. Jak jeździliśmy do Stręgielka na 
obozy letnie, to jeździła tam też Varsovia,  

w której grał Robert. Podczas spa-
ringów, widać było gołym okiem, 
że przerasta swoich rówieśników. 
Teraz jest liderem w reprezentacji  
i może poprowadzić drużynę do sukcesu. 
Myślę, że z grupy to na pewno wyjdzie-
my, dalej zobaczymy na kogo trafi dru-
żyna. W takich turniejach bywa różnie.  
Są kontuzje inne sprawy, duże oczekiwania  
i trzeba im sprostać. Uważam, że powin-
no być dobrze.
Dziękujemy za rozmowę.

R. Ćwiertniewicz, M.Sielski

Pan Bogdan Lewandowski - jako trener drużyny seniorów GLKS Nadarzyn -1996 rok

Fot. arch.GLKS
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NOK w obiektywie

Teatrzyk w walizce

Księżniczka na ziarnku grochu 
czyli marchewka z groszkiem

Darcie pierza, 

zamiast darcia kotów...

- Dzień Kobiet w NOK

Awanturka z leśnego 
podwórka

Zumba dla seniorów

Kino nokowe 
- Golgota wrocławska

- Jan Komasa

Katarzyna Kołeczek w monodramie 
-Co modna pani wiedzieć powinna

Magdalena Schweinitz-Kulisiewicz 
i  Grażyna Siczek

Kaja Ogorzałek 
z prowadzącą Katarzyną Wołkowycką


