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Wiadomości Nadarzyńskie

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

Szanowni Mieszkańcy Gminy Nadarzyn,
oddajemy w Wasze ręce kwietniowy numer „Wiadomości Nadarzyńskich”, 
w którym m.in. informacja o prowadzonych i planowanych w najbliższym  
czasie inwestycjach, w tym krótka relacja z wmurowania kamienia węgielnego 
pod świetlicę Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury w Parolach. 

Ważną informacją szczególnie dla wyborców z Nadarzyna są wyniki wy-
borów uzupełniających, które musiały się odbyć ze względu na niezłożone 
oświadczenia majątkowe dwóch poprzednich radnych.

Kolejną istotną informacją jest sprawa protestu związanego z planowanym 
na terenie naszej gminy, na wysokości sołectawa Wolica, gazociągiem. 

Polecam także Państwa uwadze informację, w której podany jest bezpo-
średni kontakt telefoniczny do wykonawców oraz przedstawicieli Generalnej 
Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, odpowiadających za rozpoczynającą 
się wkrótce rozbudowę „trasy katowickiej” na odcinku przebiegającym przez 
naszą gminę.

Jak zwykle w Wiadomościach, wśród innych stałych rubryk, sprawozdanie  
z ostatniej sesji Rady Gminy Nadarzyn. Tutaj chciałbym przypomnieć o moż-
liwości oglądania relacji filmowych z sesji  w samorządowej telewizji interne-
towej iTV Nadarzyn. 

Zapraszam także do lektury informacji o sukcesach naszych sportowców, które są dowodem na wielkie zaangażowanie 
i ciężką pracę zarówno zawodników, jak i ich trenerów. A niezaprzeczalnym powodem do radości nas wszystkich jest fakt 
wciąż rosnących szeregów młodych, utalentowanych sportowców z naszej gminy.

Gorąco zachęcam do zapoznania się z ofertą na njabliższe tygodnie Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, a tych wszyskich  
z Państwa którzy jeszcze nie przystąpili do Programu Karta Nadarzyniaka - do zapoznania się z jego zasadami i skorzystania.

Życząc spokojnego, wiosennego pełnego słońca czasu namawiam do korzystania z piękna otaczającej nas przyrody.

Z wyrazami szacunku, 
Janusz Grzyb - Wójt Gminy Nadarzyn 

W dniach 20 – 21 kwietnia b.r wójt 
Gminy Nadarzyn Janusz Grzyb oraz 
Dyrektor Gminnego Zespołu Oświa-
towego w Nadarzynie Maria Rosińska, 
odwiedzili placówki oświatowe gminy 
Nadarzyn. Podczas spotkań z dyrek-
torami szkół, przedszkoli i żłobka 
konsulotwali wnioski inwestycyjnych  
i remontowych. Omówili także 
projekty arkuszy organizacji pracy  
9 prowadzonych przez gminę placówek 
na kolejny rok szkolny.

Do głównych przedsięwzięć remon-
towych i modernizacyjnych w tym roku 
(prowadzone są one w okresie waka-
cyjnym) należeć będzie m.in.: wymiana 
instalacji elektrycznych, malowanie sal 
dydaktycznych, świetlic oraz korytarzy 
placówek, a także prace konserwatorskie.

Przebieg i kolejność prac remontowo 
- inwestycyjnych będzie jeszcze konsul-
towana z pracownikami referatów inwe-
stycji, ds. funduszy zewnętrznych oraz  
z Przedsiębiorstwem Komunalnym 
Nadarzyn Sp. z o.o. 

Gminny Zespół Oświatowy

Konsultacje w placówkach oświatowych

Janusz Grzyb Wójt Gminy Nadarzyn wraz z Małgorzatą Nowak Dyrektor Przedszkola Publiczne-
go w Nadarzynie podczas oględzin terenu wokół przedszkola.
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W niedzielne popołudnie 17 kwiet-
nia 2016 r. w Parolach odbyło się 
uroczyste wmurowanie kamienia wę-
gielnego pod budowę nowej siedziby 
świetlicy Nadarzyńskiego Ośrod-
ka Kultury. Oprócz przedstawicieli 
władz samorządowych Gminy Nada-
rzyn, Urzędu Marszałkowskiego, pro-
boszcza miejscowej parafii, który po-
święcił budowę, Rady Sołeckiej Parol, 

Sołtysa obecni byli także mieszkańcy 
(na fot.).

Dotychczasowa świetlica zaadap-
towana po starym, maleńkim sklepie 
od lat była zbyt ciasna by pomieścić 
wszystkich chętnych i organizować 
większe imprezy kulturalne. Miesz-
kańcy wraz z Sołtysem i Radą Sołec-
ką starali się za pośrednictwem Wójta  
i radnego ze swojego terenu przeko-

Budowa kompleksu oświatowego - Projekt realizowany w ramach programu priory-
tetowego „Efektywne wykorzystanie energii” LEMUR – Energooszczędne Budynki 

Użyteczności Publicznej Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Kamień węgielny – świetlica w Parolach nać Radę Gminy Nadarzyn, aby ta 
poparła realizację tej oczekiwanej od 
lat inwestycji.

17 kwietnia Wójt Gminy Nadarzyn 
Janusz Grzyb, Sołtys Parol Mirosław 
Chruściak oraz zaproszeni goście 
symbolicznie wmurowali kamień wę-
gielny pod świetlicę. Nowa placówka 
zapewni przestrzeń dla różnorodnych 
imprez kulturalnych organizowanych 
przez NOK. Wystarczy w niej miejsca 
na zajęcia dla dzieci i młodzieży, spo-
tkania mieszkańców, a także na dzia-
łalność miejscowego Koła Gospodyń 
Wiejskich. 

Na terenie wokół świetlicy powsta-
nie plac zabaw dla najmłodszych oraz 
plenerowa siłownia. Dla mieszkańców 
tego sołectwa jak i przyległych, wysu-
niętych najdalej na południe miejsco-
wości Gminy Nadarzyn, z pewnością 
będzie to miejsce sprzyjające integracji  
i pozwalające na korzystanie z bogatej 
oferty NOK.

red.

Realizowane inwestycje gminne
Kompleks oświatowy 

w Ruścu.
Budowa gimnazjum wraz 

z halą widowiskowo- sportową  

Zostały wznowione prace dekarskie, 
trwają prace ciesielsko – zbrojarskie. 
Rozpoczęto wznoszenie ścianek 
działowych, trwa montaż stolarki 
okiennej oraz prowadzone są prace 
instalacyjne (c.o., c.t., wod-kan oraz 
elektryka).

Budowa budynku świetlicy 
w Parolach 

Trwa montaż więźby dachowej .
W ostatnim tygodniu kwietnia roz-

pocznie się łacenie połaci dachowej 
wraz z ułożeniem membrany dacho-
wej wiatroszczelnej paroprzepuszczal-

nej. Zakończono roboty murowe ścian 
szczytowych i kominów wentylacyj-
no - spalinowych. Rozpoczęto roboty 
montażowe instalacji sanitarnych – oru-
rowanie instalacji co. i wodno - kana-
lizacyjnej. Wykonano przyłącza wody, 
gazu i energii elektrycznej. W przyszłym 
tygodniu rozpoczną się prace związane 

Treść aktu erekcyjnego odczytał Mirosław Chruściak -Sołtys Parol
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z wykonaniem zbiornika retencyjnego 
wód opadowych. Zakres prowadzo-
nych prac wyprzedza terminy założone  
w harmonogramie.

Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków w Kostowcu

Trwa rozbudowa oczyszczalni ście-
ków wraz z budową kanalizacji sani-
tarnej w granicy pasa drogowego drogi 
krajowej Nr 8 (przejście poprzeczne)  
w miejscowości Kostowiec.

 Wyłączono z użytkowania starą 
oczyszczalnię, a dopływające ścieki 
przekierowano do ustawionej mobil-
nej oczyszczalni ścieków. Wykonano 
demontaż wraz z utylizacją zbiornika 
oczyszczalni. 

Wykonano prace ziemne związane  
z posadowieniem hali i zbiornika 
oczyszczalni. Wykonano kanalizację 
podposadzkową oraz kolektor ście-
ków oczyszczonych. Obecnie trwa 
montaż prefabrykowanych stóp fun-
damentowych oraz zbrojenia płyty 
fundamentowej zbiornika oczyszczal-
ni ścieków. Wykonywany jest kolektor 
ścieków surowych wraz z podłącze-
niem do pompowni ścieków. 

Na początku maja br. planowany 
jest początek dostaw i montażu pre-
fabrykatów zbiornika oczyszczalni.  

Naprawa dróg gminnych 
Trwa profilowanie dróg. Na bieżąco, 

w miarę potrzeb usuwane są ubytki  
w gminnych jezdniach.

Na początku maja rozpoczną się 
prace związane z naprawą dróg tłucz-
niem betonowym i kamiennym (do-
stawa tłucznia kamiennego 3500t  
i tłucznia betonowego 2500t).

Budowa nakładek:
- budowa nakładki bitumicznej  
ul. Aksamitnej w Wolicy. Plac budowy 

został przekazany, na początku maja 
rozpoczną się prace.
- budowa nakładki bitumicznej  
w Woli Krakowiańskiej (droga na Pławy) 
- trwają roboty związane z budową nowej 
nawierzchni. 
            Oświetlenie uliczne:
- zaprojektowanie i budowa oświe-
tlenia ulicznego w Nadarzynie przy  
ul. Pruszkowskiej, od ul. Akacjowej do  
ul. Jaworowej. Umowa została podpisana, 
rozpoczęły się prace projektowe. Termin 
realizacji całej inwestycji 30.08.2016 r.

- zaprojektowanie i budowa oświetlenia 
ulicznego w Walendowie, przy ul. Brzo-
zowej. Umowa została podpisana, rozpo-
częły się prace projektowe. Termin reali-
zacji całej inwestycji 30.08.2016 r.
- budowa oświetlenia ulicznego w Rozali-
nie przy ul. Młochowskiej. Umowa zosta-
ła podpisana, a plac budowy przekazany 
wykonawcy. Rozpoczęcie robót planowa-
ne jest w drugim tygodniu maja.
- budowa oświetlenia ulicznego  
w Nadarzynie przy ul. Maciejki. I etap – 

rozpoczęły się prace.
- budowa oświetlenia ulicznego  
w Krakowianach. Tutaj także rozpoczęto 
prace.
- budowa oświetlenia ulicznego  
w Urzucie przy ul. Baletowej oraz  
w Młochowie przy ul. Naturalnej. Trwa 
postępowanie przetargowe.

 Referat Inwestycji

Kompleks oświatowy w Ruścu - powstająca część gimnazjalna

Prace przy budowie oczyszczalni ścieków w Kostowcu

Podwórko 
NIVEA

Gmina Nadarzyn zgłosiła 
do konkursu utworzenie 

nowego placu zabaw 
w Wolicy na terenie 
przy ul. Oliwkowej. 

Zasada jest prosta: KAŻDEGO 
DNIA trzeba oddać głos na nasz 
plac zabaw! W ub. roku zwyciężyły 

te lokalizacje, na które oddawano 
ponad 1000 głosów dziennie.

 Zapraszamy do głoso-
wania od 5 maja na 

PLAC ZABAW 
W WOLICY  

www.nivea.pl/podworko2016
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Wyniki wyborów uzupełniających do Rady Gminy
 Nadarzyn w okręgach nr 1 i nr 2 (Nadarzyn) 

Eugeniusz Kucharski i Tomasz 
Siwa nowymi radnymi w Gminie 
Nadarzyn. Wybory uzupełniające 
rozstrzygnięte. Klub radnych „Zie-
lona Gmina” stracił dwa mandaty.

 
W wyborach uzupełniających do 

Rady Gminy Nadarzyn, które odbyły 
się 10 kwietnia udział wzięło niespeł-
na 30% mieszkańców uprawnionych 
do głosowania. Wybory odbywały się 
w dwóch okręgach, z których radni - 
wyłonieni podczas wyborów 16 listo-
pada 2014 roku - stracili mandaty. Piotr 
Miszczuk i Marcin Zaborowski nie 
złożyli w terminie pierwszego oświad-
czenia majątkowego i z mocy prawa 
ich mandaty zostały wygaszone. Radni 
podważali słuszność uchwały podjętej 
przez Radę Gminy w tej sprawie i od-
wołali się od niej do sądu. Wyrok sądu 
pierwszej instancji potwierdził zgod-
ność uchwały z prawem. Ostatecznie 
wygaszenie mandatów obu radnych 
orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
 

Wybory uzupełniające odbyły się 10 
kwietnia w Okręgu nr 1 i Okręgu nr 
2. Cztery komitety wyborcze zgłosiły  
5 kandydatów na radnych. Z 1496 
osób uprawnionych do głosowania, 
ze swojego prawa skorzystało i prawi-
dłowo zagłosowało 414 wyborców. To  
o 550 osób mniej niż podczas wybo-
rów samorządowych w 2014 roku. 

Podczas tegorocznych wyborów 
uzupełniających w Okręgu nr 1 na Mi-
chała Śledzieckiego z KWW Zielona 
Gmina oddano 71 głosów. Zwyciężył 
Eugeniusz Kucharski z KWW Ponad 
Podziałami, który otrzymał 114 gło-
sów. W 2014 roku w okręgu tym zwy-
ciężył Piotr Miszczuk z KWW Zielo-
na Gmina, na którego głosowało 178 
osób. Po prawomocnym wygaśnięciu 
jego mandatu nie zdecydował się po-
nownie startować.
 
W Okręgu nr 2 prawidłowo zagłoso-
wały 224 osoby, frekwencja była po-
nad połowę mniejsza niż podczas wy-
borów w 2014 roku. Zwyciężył wtedy 
Marcin Zaborowski z KWW Zielona 
Gmina, na którego zagłosowało 265 
osób. Startował on również w tego-
rocznych wyborach uzupełniających. 

Jego poparcie spadło do ledwie 81 
głosów. Wygrał Tomasz Siwa z KWW 
„Sąsiedzi”, którego poparło 130 wy-
borców. 
Nowi radni zostaną zaprzysiężeni pod-
czas najbliższej Rady Gminy Nada-
rzyn. Większość w Radzie stanowią 
radni z KWW Ponad Podziałami - 10 
radnych. Osłabł klub radnych Zielo-
na Gmina, który stracił dwa mandaty  
i teraz reprezentuje go czworo rad-
nych. Skład Rady uzupełnił nowo wy-
brany radny z KWW „Sąsiedzi”.
 
Dlaczego konieczne były wybory 

uzupełniające? 
Redakcja WN starała się na bieżą-
co informować czytelników o prze-
biegu całej sprawy. Przypominamy, 
że podczas wyborów listopadowych  
w 2014 roku w całym kraju wybra-
nych zostało blisko 47 tysięcy radnych 
rad gmin, powiatów i sejmików woje-
wódzkich, a także prawie 2,5 tysiąca 
wójtów, burmistrzów i prezydentów. 
Wszyscy oni zgodnie z prawem mu-
sieli złożyć oświadczenia majątkowe. 
Z mandatów rezygnowały osoby, któ-
re z różnych powodów nie mogły lub 
nie chciały ujawnić swoich dochodów, 
czyli złożyć (podawanych do publicz-
nej wiadomości) oświadczeń mająt-
kowych. Jednak nadarzyńscy radni 
z Klubu Radnych „Zielona Gmina” 
mimo, że oświadczeń w ustawowym 
terminie nie złożyli, to rezygnować nie 
zamierzali. Zgodnie z prawem radni 
na złożenie oświadczeń majątkowych 
mają 30 dni od zaprzysiężenia. W na-
szej gminie przysięgę złożyli 1 grudnia 
2014 roku. Zatem ostatni dzień dodat-
kowego terminu na złożenie oświad-
czenia majątkowego minął 5 lutego 
ubiegłego roku.
 
Podczas V sesji Rady Gminy Nada-
rzyn, podjęła ona uchwałę stwierdza-
jącą o wygaśnieciu mandatów. Rada 
nie miała wyjścia. Wygaśnięcie man-
datu radnego następuje z mocy prawa,  
a uchwała Rady Gminy stanowi jedynie 
potwierdzenie tego stanu. Rada gminy 
ma obowiązek podjęcia takiej uchwały, 
a jeśli tego nie zrobi, wojewoda wzywa 
radę do jej podjęcia w terminie 30 dni. 
Jeżeli pomimo wezwania, rada gminy 

nadal nie podejmie uchwały, wojewo-
da na podstawie art. 98a ust. 2 ustawy  
o samorządzie gminnym wydaje zarzą-
dzenie zastępcze, w którym stwierdza 
wygaśnięcie mandatu radnego.
 
Radni z Nadarzyna odwoływali się od 
uchwały do kolejnych instancji sądu. 
Za każdym razem orzeczenia sędziow-
skie potwierdzały prawomocność de-
cyzji Rady. Ostatecznie Naczelny Sąd 
Administracyjny wydał wyroki w spra-
wach obu radnych prawomocnie wy-
gaszając ich mandaty.
 
Wybory uzupełniające przebiega-

ły spokojnie, a ich wyniki nie zostały 
zaskarżone. Odmienna sytuacja miała 
miejsce podczas wyborów samorządo-
wych w 2014 roku. Po wyborach dwa 
komitety wyborcze (KWW Zielona 
Gmina - Nasz Dom oraz KWW Ar-
kadiusz Koper - Platforma dla Nada-
rzyna) zgłosiły protesty wyborcze  
i domagały się unieważnienia wyni-
ków wyborów. Skarżący w proteście 
wyborczym wymienili cztery zarzuty. 
Wszystkie obalił przedstawiając swo-
je stanowisko Komisarz Wyborczy  
w Warszawie. Wnioskodawcy doma-
gali się unieważnienia wyborów tylko  
w tych okręgach, w których przegra-
li. Komisarz stwierdził, że „protest  
w całości nie zasługuje na uwzględ-
nienie”. Sprawa poprawności wy-
borów ciągle czeka na prawomocny 
wyrok.
 
Protest wyborczy zgodnie z zawiado-

mieniem z dnia 9 października 2015 r. 
sygnatura akt XXIV Ns 127/14 zo-
stał oddalony prawomocnie. Posta-
nowienie sądu uprawomocniło się 18 
września br. Jednak 7 grudnia 2015 
roku Sąd Okręgowy w Warszawie 
wydał postanowienie o przywróceniu 
terminu do wniesienia zażalenia na 
postanowienie z 21 maja 2015 roku. 
Wystąpili o nie skarżący. Oznacza to, 
że wyrok nie uległ zmianie. Nato-
miast skarżącym sąd przywrócił moż-
liwość złożenia odwołania z czego 
skorzystali.
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Twarde negocjacje - Gazociąg Rembelszczyzna 
- Mory - Wola Karczewska

Wiele kontrowersji budzi wyznaczenie 
trasy gazociągu relacji Rembelszczy-
zna-Mory-Wola Karczewska. Ma on 
przebiegać również przez tereny naszej 
gminy. Dlatego, aby wzmocnić pozycję 
negocjacyjną w listopadzie 2015 roku 
zawiązała się, z inicjatywy władz samo-
rządowych Nadarzyna, koalicja bronią-
ca interesów mieszkańców. Negocjacje 
trwają, stanowisko władz gminy jest 
twarde. 
Przez tereny powiatu pruszkowskiego 

w tym i naszą gminę wytyczono część 
gazociągu wysokiego ciśnienia relacji 
Rembelszczyzna-Gustorzyn. To linia  
o znaczeniu strategicznym co oznacza, 
że jej budowa podlega pod tak zwaną 
„specustawę gazową”. Operator Gazo-
ciągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM 
S.A. swoje działania opiera o uprawnie-
nia wynikające z ustawy z dnia 24 kwiet-
nia 2009 r. o inwestycjach w zakresie ter-
minalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U.  
z 2014 r. poz. 1501). W praktyce oznacza 
to prawo do wejścia z inwestycją na tere-
ny cudzych nieruchomości nie licząc się 
ani z prawem własności, ani z planami 
zagospodarowania przestrzennego, czy 
też wieloletnią strategią rozwoju. 
Dlatego najistotniejszą dla mieszkańców 

kwestią jest planowana trasa gazociągu 
oraz to, czy będzie on przebiegał przez 
ich teren lub przyległe działki. Urząd 
gminy Nadarzyn udostępnił do wglądu 
mapy spornego gazociągu, a 29 marca 
odbyło się w gminie kolejne spotkanie 
dotyczące jego planowanego przebiegu. 
Uczestniczyli w nim zastępca wójta To-
masz Muchalski, pracownicy Geodezji  
i Gospodarki Nieruchomościami, przed-
stawiciele inwestora oraz reprezentanci 
nadleśnictwa.
 
- Twierdzimy, że zarówno zabudowa miesz-
kaniowa jak i las są ważnymi elementami. 
My bronimy interesu mieszkańców, a Państwo 
(przedstawiciele GAZ SYSTEMU) doskona-
le wiecie, że jesteście w uprzywilejowanej pozycji, 
gdyż macie specustawę gazową – tłumaczył 
zastępca wójta Tomasz Muchalski pod-
czas spotkania. - Jednak my będziemy do 
końca bronić naszej pozycji. Jeśli gazociąg ma 
przecinać działki z zabudową mieszkaniową 
my będziemy się temu sprzeciwiać. Sprzeciwiać 
tak długo, aż wypracujemy optymalne rozwią-
zanie, które będzie do minimum ograniczało 

wejście na tereny mieszkaniowe gminy. 
Inwestor przedstawił dwie propozy-

cje przebiegu gazociągu przez teren 
gminy Nadarzyn. Pierwsza zakładała 
pozostanie przy wariancie pierwotnym. 
Jak ocenił przedstawiciel inwestora  
„z przejściem przez Wolicę – rozwiąza-
nie problematyczne społecznie jednak 
wykonalne technicznie”. Lub wariant 
alternatywny, o tyle problematyczny, że 
najpierw zakłada prawie dwa kilometry 
dodatkowego przejścia przez las. Póź-
niej wejście w okolice węzła drogowego 
i przejście pod nim co jest kłopotliwe 
technicznie. Jednak jak zauważyli repre-
zentanci wykonawcy, to rozwiązanie jest 
„mniej problematyczne społecznie”. 
Wersja alternatywna – jak przyznał wójt 

Muchalski - bliższa jest naszym oczekiwa-
niom i to ona była omawiana podczas 
spotkania. Zastępca wójta podtrzymał 
wcześniejsze stanowisko tj. brak zgody 
na przeprowadzenie gazociągu przez 
tereny przeznaczone w Miejscowym 
Planie Zagospodarowania Przestrzen-
nego pod budownictwo mieszkaniowe. 
Zaproponował również, aby linię gazo-
ciągu, którą wytyczono przez południo-
wo – wschodnią część Wolicy przesunąć 
jeszcze dalej na południowy wschód  
i przeprowadzić ją przez las. 
- W omawianym wariancie poświęciliśmy już 

sporo lasów. Łącznie to jest ponad 18 kilome-
trów przy szerokości pasa roboczego 18 metrów 
to są 32 hektary – wyjaśniali przedstawiciele 
nadleśnictwa. - Na tym gruncie rośnie około 
10 tysięcy metrów sześciennych drewna. Chcieli-
byśmy, chociaż w niewielkim fragmencie zaoszczę-
dzić tego przejścia przez las i to jest główny powód 
naszego uczestnictwa w spotkaniu.
 
- Nie chcemy konfrontacji czy sporu z nad-

leśnictwem, ani niepotrzebnie niszczyć lasów. 
Nie o to nam chodzi. Reprezentujemy interesy 
wszystkich mieszkańców naszej gminy. Chcemy, 
aby gazociąg szedł poza terenami mieszkalny-
mi – wyjaśniał Tomasz Muchalski. - Nie 
wskazujemy, że gazociąg ma przebiegać lasem. 
My tylko nie zgadzamy się, aby wytyczono go 
przez tereny pod zabudowę mieszkaniową. 
Kierując się interesem mieszkańców chcemy, aby 
gazociąg ominął zabudowę mieszkaniową. 
Tomasz Muchalski podkreślił, że nie 

zgadza się na stawianie interesu miesz-
kańców w sprzeczności ze stanowiskiem 
nadleśnictwa.
 - Koncepcja alternatywna (przedstawiona 

przez przedstawicieli GAZ SYSTEMU) 
ogólnie jest dla nas do zaakceptowania, jednak 
przedstawili państwo jedynie mapę koncepcyjną 
– wyjaśnił Tomasz Muchalski. - Proszę  
o przedstawienie proponowanej trasy gazociągu 
na mapach szczegółowych. Wtedy będziemy mo-
gli stwierdzić czy taki przebieg gazociągu jest dla 
nas możliwy do akceptacji.
 
Podczas spotkania strona samorządo-

wa zgłosiła uwagi do omawianej wersji 
alternatywnej trasy gazociągu. Na koniec 
zastępca wójta poprosił o dostarczenie 
szczegółowych map omawianych tere-
nów z uwzględnionymi uwagami zgło-
szonymi podczas spotkania.
  
Zapraszamy także do wysłuchania rozmowy, 

która 07.04.2016r. wymemitowana została 
na antenie POP radia, na temat planowanej 
budowy gazociągu wysokiego ciśnienia z udzia-
łem pracownika UG Nadarzyn merytorycznie 
odpowiedzialnego za prowadzenie w/w sprawy 
Anny Rodkiewicz - Kierownik Referatu Geode-
zji i Gospodarki Nieruchomościami. Audycja jest 
dostępna na stronie www.nadarzyn.pl w zakładce 
„Planowana budowa gazociągu Rembelszczyzna-
-Mory-Wola Karczewska”

Budowa S8
W związku z planowaną rozbu-

dową kolejnego odcinka S8, któ-
ry przebiegał będzie przez Gmi-
nę Nadarzyn Generalna Dyrekcja 
Dróg Krajowych i Autostrad będzie 
na bieżąco informować  o przebiegu 
inwestycji na stronie internetowej 
kontraktu: http://www.s8radziejo-
wice-paszkow.pl/?aktualnosci,444

W zakładce kontakt znajdują się 
wszelkie dane niezbędne do komu-
nikacji.

Dodatkowe informacje Wydział 
Nieruchomości GDDKiA, pod nr 
tel. 22 209 24 15.

Kontakt do Kierownika Projektu 
(osoby kierującej kontraktem z ra-
mienia GDDKiA Oddz.w Warsza-
wie) i jego zespołu: Maciej Buczyń-
ski, 22 209 24 84. 

red.
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XVII Sesja Rady Gminy Nadarzyn 

Materiał filmowy z XVII Sesji Rady 
Gminy Nadarzyn do obejrzenia 
w iTV Nadarzyn. Zapraszamy. 

red.

W związku ze zmianą banku obsługującego Urząd Gminy w Nadarzynie, 
na Bank Spółdzileczy w Tarczynie, podajemy nowe numery kont 

(poprzednie funkcjonować będę do końca 2016 roku):
• rachunek bieżący 97 8008 0008 2008 0011 3306 0001

•  z tytułu podatków i opłat 14 8008 0008 2001 0011 3306 0002
• z tytułu mandatów wystawionych przez Straż Gminną

84 8008 0008 2001 0011 3306 0003
• z tytułu opłaty za wywóz odpadów komunalnych 

57 8008 0008 2001 0011 3306 0004

XVII Sesja Rady Gminy Nadarzyn od-
była się 23 marca 2016 r., w Urzędzie 
Gminy. Była to ostatnia sesja w trzyna-
stoosobowym składzie. Mandaty dwóch 
radnych z ramienia KWW Zielona 
Gmina Nasz zostały wygaszone decyzją 
Naczelnego Sądu Administracyjnego. 
Radni Piotr Miszczuk i Marcin Zabo-
rowski nie spełnili swojego obowiąz-
ku i nie złożyli w terminie pierwszych 
o świadczeń majątkowych. W wyniku 
czego stracili miejsce w Radzie Gminy 
Nadarzyn. W kwietniu odbyły się wy-
bory uzupełniające, a miejsca wygaszo-
nych radnych podczas XVIII sesji zajmą 
nowo wybrani reprezentanci wyborców 
Eugeniusz Kucharski i Tomasz Siwa. 
XVII sesja rozpoczęła się od powita-

nia zebranych, stwierdzenia quorum, 
przyjęcia proponowanego porządku 
obrad i protokołu z poprzedniej XVI 
Sesji. Następnie radni przyjęli przed-
stawione przez Tomasza Muchalskiego 
sprawozdanie wójta Gminy Nadarzyn 
z działalności za okres między sesjami.  
W dalszej kolejności sprawozdanie  
z działalności Nadarzyńskiego Ośrod-
ka Kultury za rok 2015 złożyła jego 
dyrektor Kamila Michalska. Wyjaśniła 
między innymi, że dzięki funduszom 
unijnym budynek NOK przeszedł re-
mont i modernizację. Uniwersytet Trze-
ciego Wieku cieszy się sporym zaintere-
sowaniem, mamy około 70 studentów. 
Jeden z sołtysów pytał o dofinanso-

wanie na organizowane w jego miej-
scowości imprezy sąsiedzkie.
 - Tendencja jest taka, aby nie rozbudowywać 

oferty o kolejne pikniki, z dwóch już zrezy-
gnowaliśmy – wyjaśniła Kamila Michal-
ska. - Piknik, który chcieliście państwo orga-
nizować w jakimś sensie dublował się będzie  
z piknikiem, który od wielu lat organizujemy 
z GODM „Tęcza”. Myślę, że takie dublo-
wanie imprez jest bezsensowne. 

Radni większością głosów przyjęli 
sprawozdanie z działalności NOK. 
Jako kolejna sprawozdanie złożyła 
Ewa Mariańska dyrektor Biblioteki 
Publicznej Gminy Nadarzyn. 
- W 2015 roku łącznie odwiedziły nas  

2 922 osoby. Czytelnicy wypożyczyli 42 369 
woluminów na zewnątrz oraz 2 691 na miej-
scu – wyjaśniła dyrektor Biblioteki. 
Radni wysłuchali kolejnych sprawoz-

dań i od razu przechodzili do gło-
sowania. Wszystkie zostały przyjęte.  
W dalszym punkcie obrad radni od-
rzucili wezwanie do usunięcia naru-
szenia prawa, które dotyczyło uchwały 
Rady Gminy Nadarzyn określającej 
zasady korzystania z obiektów sporto-
wych GOS w Nadarzynie oraz cennika 
opłat. 
Kolejne wezwanie do usunięcia na-

ruszenia prawa złożyła pani Miro-
sława K., a dotyczyło uchwały Rady 
Gminy Nadarzyn w sprawie ustalenia 
liczby punktów sprzedaży napojów 
zawierających powyżej 4,5% alkoholu  
(z wyjątkiem piwa), przeznaczonych 
do spożycia w miejscu, jak i poza miej-
scem sprzedaży oraz zasad usytuowa-
nia na terenie gminy Nadarzyn miejsc 
sprzedaży i podawania napojów alko-
holowych. Radni większością głosów 
odrzucili wezwanie.
 
Kolejny punkt porządku obrad dotyczył 

likwidacji funduszu sołeckiego w 2017 
roku. 
- Postanowiliśmy o zlikwidowaniu tego fun-

duszu, natomiast nie o likwidacji samych środ-
ków przeznaczonych na sołectwa – wyjaśniła 
skarbnik gminy Magdalena Sieczka. 
Sołtys Rozalina pytała, czy wobec likwi-

dacji funduszu, nadal sołectwom będą 
przyznawane środki o rozdysponowa-
niu których będą mogli decydować sami 
mieszkańcy podczas zebrań sołeckich? 

- Tak jak dotąd decydowaliście Państwo jako 
mieszkańcy poszczególnych sołectw, o tym co 
w tych sołectwach się dzieje, tak będzie nadal. 
Zamiast do „funduszu sołeckiego” zgłosicie te 
zadania czy inwestycje we wnioskach do bu-
dżetu – wyjaśnił zastępca wójta Tomasz 
Muchalski. - W jednych sołectwach fundusz 
dobrze funkcjonował. W innych miejscowościach 
zdarzały się sytuacje, kiedy na spotkania przy-
chodziła jedna osoba, która decydowała o tym, 
że ponad 50 tys zł będzie przekazane akurat 
na tę ulicę przy której dana osoba mieszka. 
Taka sytuacja jest dużym nieporozumieniem 
– wyjaśnił zastępca wójta. - Drugą istotną 
sprawą było to, że wyodrębniając fundusz sołec-
ki mieliśmy możliwość otrzymania zwrotu 20% 
tego funduszu. Mówiąc kolokwialnie gdybyśmy 
wydali milion złotych, to otrzymywalibyśmy 
200 tys zwrotu. Był to zysk dla gminy. 
Obecnie fundusz sołecki nie gwarantuje nam 
tego zwrotu. Równie ważne jest również to, 
że większość sołectw w ramach tych fundu-
szy wykonała projekty. Projektów mamy 
za ponad 120 mln zł, a za trzy lata minie 
termin ich realizacji, gdyż tyle ważne jest 
pozwolenie na budowę. W tym roku przy-
będą następne projekty i oczekiwania, że 
wykonamy to, co zaprojektowaliśmy. Teraz 
w „dobrych latach” na inwestycje wydajemy 
kilkanaście milionów, tymczasem samych 
projektów mamy za ponad 120 milionów. 
Trzeba pamiętać, że realizacja tych inwesty-
cji kosztuje znacznie więcej niż sam projekt. 
Zadanie z funduszu sołeckiego powinno 
zaczynać się i kończyć w danym roku oraz 
zawierać w przyznanej puli - wyjaśnił To-
masz Muchalski. 
Radni nie mieli pytań, większością gło-
sów przegłosowali likwidację fundu-
szu sołeckiego w 2017 roku.
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ZAPROSZENIE dla MIESZKAŃCÓW
Zapraszamy do Urzędu Gminy Nadarzyn 9 czerwca od godziny 9:30 do godziny 13:30 

wszystkich mieszkańców zainteresowanych pozyskiwaniem funduszy unijnych.
Przyjadą do nas konsultanci z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. 
Będą udzielać bezpłatnie indywidualnych porad, odpowiadać na pytania. Rozdawane będą także 
materiały informacyjno-promocyjne. Osoby fizyczne, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe 

będą mieć możliwość uzyskania konkretnych informacji dotyczących możliwości realizacji 
projektów ze środków Funduszy Europejskich w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020.

red.

Gmina Nadarzyn na Targach Bulding 
Solutions Warsaw Expo Nadarzyn

Materiał filmowy
z targów 

do obejrzenia w iTVNadarzyn. 
Zapraszamy. 

Gmina Nadarzyn była partnerem 
Targów Bulding Solutions, które 
odbyły się w dniach 15-17 kwietnia  
w Warsaw Expo Nadarzyn w Wo-
licy. Targi te były kolejną ogólno-
polską imprezą wystawienniczą or-
ganizowaną w tym miejscu. Wśród 
imprez towarzyszących były m.in. 
targi ogrodnicze, Otwarte Mistrzo-
stwa Polski i Eliminacje Mistrzostw 
Świata STRONGMAN, bicie rekor-
du Guinessa w największym grillu 
na świecie, zawody BIG BAU MA-
STERS (operatorów maszyn budow-
lanych).

Gmina Nadarzyn zaprezentowa-
ła m.in. osiągnięcia swoich miesz-
kańców – zarówno sportowców, jak  
i muzyków Orkiestry OSP Nadarzyn, 
czy też dzieci i młodzieży z Ogniska 
Dziecięco - Młodzieżowego „Tę-
cza”. A także prezentacja tenisistów 
stołowych GLKS Nadarzyn. Były 
warsztaty artystyczne przygotowane 
przez pracowników GODM „Tęcza”  
i NOK. Jak również prezentacje in-
westycji realizowanych i już zakoń-
czonych prowadzonych przez gminę. 
Zainteresowani mieszkańcy Gminy 
mogli przystąpić do Programu Karta 

Nadarzyniaka i „od ręki” wyrobić so-
bie Kartę. Skorzystało z tego niemal 
czterdzieści osób. Prezentowała się 
również jednostka Ochotniczej Stra-
ży Pożarnej w Nadarzynie – ku ucie-
sze najmłodszych odwiedzających 
targi, którzy mogli usiąść w wozie bo-
jowym strażaków.

Ptak Warsaw Expo to najwięk-
sze centrum targowo - kongresowe  
w Europie Środkowej. Powstało  
z myślą o organizacji międzynarodo-
wych targów, kongresów, konferencji, 
szkoleń, imprez masowych i innych 
eventów komercyjnych również przez 
firmy zewnętrzne. Ptak Warsaw Expo 
tworzy 6 nowoczesnych hal wysta-
wienniczych o łącznej wewnętrznej 
powierzchni wynoszącej 143 000 m2 

oraz ponad 500 000 m2 powierzchni 
zewnętrznej.
http://warsawexpo.eu/o-firmie

Uroczyste rozpoczęcie targów.

Katarzyna Dombska  Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych 
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Historia administracji w Gminie Nadarzyn 

DO POŁOWY XIX WIEKU  
 Od niepamiętnych czasów istnia-

ły różne formy ustroju samorządu 
wiejskiego. Początkowo był to wiec – 
zgromadzenie wszystkich dorosłych 
męskich mieszkańców danej wsi czy 
okręgu. W czasach piastowskich ogra-
niczano uprawnienia wiecu. Dopiero 
przeniesienie do Polski tak zwanego 
„prawa niemieckiego” zmieniło sytu-
ację. Był to wzorzec ustroju wsi sto-
sowany w Niemczech i ustanawiany 
na polskiej wsi od XIII wieku. Nie 
musiało to wiązać się z osadnictwem 
niemieckim. We wsi na prawie nie-
mieckim chłopi mieli ściśle określone 
prawa i obowiązki, dzierżawili ziemię 
opłacając czynsz. Mieli prawo wycho-
du, czyli prawo odejścia ze wsi po speł-
nieniu pewnych obowiązków. Na cze-
le wsi stał sołtys (zwany też wójtem) 
posiadający to stanowisko na prawach 
dziedzicznych. Sołtys miał prawo za-
kładania karczm i jatek rzeźniczych. 
Przysługiwało mu prawo do 1/6 czę-
ści z czynszów i 1/3 z opłat sądowych. 
Samorząd wiejski wyrażał się głównie  
w samorządowym sądownictwie. 
Mieszkańcy wsi sami wybierali ławni-
ków sądowych, którzy pod przewod-
nictwem wójta (zwanego też sołtysem) 
sądzili głównie sprawy cywilne pod-
ległej im ludności. Był to sąd wiejski 
zwany też ławą wiejską.1
Od XVI wieku nastąpił upadek prawa 

niemieckiego odnośnie wsi. Zaczęła 
dominować gospodarka folwarczno-
-pańszczyźniana, w której główną po-
zycję zajmował pan danej wsi. Nawet 
jednak w tych trudnych czasach wieś 
posiadała, oparte na prawie zwyczajo-
wym, pewne formy samorządu. Całość 
gromady wiejskiej stanowiła pewną siłę, 
z którą pan musiał się liczyć i respekto-
wać jej uprawnienia. Istniały wewnętrz-
ne sądy pod nadzorem pana. Ludność 
danej wsi zbierała się na wiecach, aby 
omówić najważniejsze sprawy gromady. 
Wybierano wójta lub sołtysa do repre-
zentowania społeczności wiejskiej. 
Okolice Nadarzyna początkowo były 

częścią Księstwa Mazowieckiego. Po 
1526 roku była to już część Korony 

Królestwa Polskiego. Nadarzyn włą-
czono w skład województwa mazo-
wieckiego, ziemi warszawskiej oraz 
powiatu błońskiego.2    

Nasze państwo upadło w 1795 roku 
i dawna ziemia warszawska zosta-
ła włączona do zaboru pruskiego.  
W tym okresie nie nastąpiły większe 
i trwalsze zmiany ustroju wsi. W 1807 
roku w wyniku wojen napoleońskich 
Mazowsze włączono w skład nowego 
państwa - Księstwa Warszawskiego.3  
W tym okresie rozpoczęły się duże 
zmiany odnośnie samorządu wiejskiego. 
W czasach Księstwa Warszawskiego 

powołano (dekretem z lutego 1809 
roku) gminy wiejskie. Każda większa 
wieś licząca co najmniej 10 dymów 
(gospodarstw) stanowiła oddzielną 
gminę pod przewodnictwem wójta, 
którym z urzędu był pan danej wsi. 
Wójt miał zadania: rozsyłać i podawać do 
publicznej wiadomości rozkazy i zarządzenia 
rządowe, administrować majątkiem gminy, 
wypłacać pieniądze dla pracowników gminy, 
kierować robotami publicznymi. 4
Polska przyjęła wtedy nowocze-

śniejsze rozwiązania administracyjne 
stosowane przez Francję. Gminy po-
mocne były przy zbieraniu podatków, 
poborze rekrutów do wojska i przy 
ewidencji ludności. Powołano nawet 
radę gminy jako organ doradczy wójta. 

Gmina licząca do 100 mieszkańców 
miała trzech, a od 100 mieszkańców 
pięciu radnych.5 Gminy powołane  
w Księstwie Warszawskim funkcjonowa-

ły nadal w Królestwie Polskim6 (od 1815 
roku). Według Konstytucji Królestwa 
Polskiego wójt to było ostatnie ogni-
wo administracji krajowej. Do obo-
wiązków wójta należało: tamować rozpo-
wszechnianie czynów obrażających moralność, 
prowadzić statystykę ludności, zasiewów 
zboża i bydła, rozkwaterować przyrzeczoną  
w przychodzie ilość wojska, wydawać za-
świadczenia i paszporty, zapobiegać próż-
niactwu i żebractwu, zatrzymywać dezerte-
rów, przystawiać powołanych rekrutów do 
wojska, przestrzegać, aby osoby przybywające 
do gminy wykazywały się właściwymi za-
świadczeniami, utrzymywać protokoły ode-
branych rozkazów rządowych i w ogóle czynić 
zadosyć wszystkim poleceniom władz.7 
W latach 1809-1859 gminy wiejskie 

w okolicach Nadarzyna rozlokowa-
ne były według położenia majątków 
ziemskich w tych stronach. Te okolice 
przynależały do województwa mazo-
wieckiego i następnie do guberni war-
szawskiej. 
W 1859 roku, ustanowiono większe 

gminy - liczące po kilka lub kilkanaście 
wsi. Od tej pory gmina musiała skła-
dać się z przynajmniej 50 dymów8 pod 

W kilku kolejnych numerach „Wiadomo-
ści Nadarzyńskich” przedstawimy Państwu 
opracowanie historyczne autorstwa Lesz-
ka Zugaja dotyczące historii administracji 
Gminy Nadarzyn. 

Fragment mapy województwa mazowieckiego Karola de Perheesa z 1790 roku.
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zarządem jednego wójta. Mniejsze ma-
jątki ziemskie łączono w większe gmi-
ny. Właściciele ziemscy sami wybierali 
spośród siebie wójta9.  

NADARZYN I JEGO 
USTRÓJ DO 1870 ROKU

Nadarzyn notowany jest w źródłach 
od czasów XV wieku. Od 1453 roku 
dawna wieś zyskała prawa miejskie na 
prawie chełmińskim, często stosowa-
nym na Mazowszu.      
W 1795 roku miasto Nadarzyn stało 
się częścią Królestwa Prus (III rozbiór 
Polski). W 1807 roku miasto weszło  
w skład Księstwa Warszawskiego – au-
tonomicznego państwa podlegającego 
Francji. 

W czasach Księstwa Warszawskie-
go administracja miejska należała 
do burmistrza mianowanego przez 
władcę. Burmistrzowi w urzędowa-
niu pomagali ławnicy pełniący funkcje 
bezpłatnie. Organem samorządowym 
była rada miejska, której członków 
mianował prefekt z listy kandydatów 
przedstawionych przez zebranie po-
siadaczy miejskich. W Królestwie Pol-
skim na mocy postanowienia namiest-
nika państwa z 1816 roku w miastach 
wprowadzono zwierzchność miejską. 
Składała się ona z burmistrza oraz 
ławników. Burmistrza mianowała Ko-
misja Rządowa Spraw Wewnętrznych  
i Policji na wniosek komisji wojewódz-
kich. Zwierzchność miejska zobowią-
zana była do zarządzania własnością 
gminną, czuwała nad przestrzeganiem 
prawa, zajmowała się doglądaniem ro-
bót publicznych, utrzymaniem dróg  
i mostów, co roku przeprowadza-
ła spis ludności, zasiewów, zbiorów, 
zajmowała się kwaterunkiem wojska, 
poborem podatków, rozkładaniem kar 
na ludność miejską. Sprawowała także 
sądownictwo cywilne. Burmistrz po-
bierał wynagrodzenie, natomiast ław-
nicy w miarę możliwości budżetowych 
miasta. W 1818 roku termin zwierzch-
ność miejska zastąpiono nazwą urząd 
municypalny.10 Na czele miasta stał 
burmistrz i ławnicy. Urzędy municy-
palne z czasem zwano magistratami. 
Po powstaniu listopadowym ograni-
czono rolę urzędów municypalnych. 
Większość funkcji samorządowych 
przejęli naczelnicy powiatów. Od 1846 
roku zakazano nawet zebrań miejskich  
w celu wyboru radnych. Radnych i ław-
ników powoływały same magistraty  

w porozumieniu ze znaczniejszymi 
obywatelami miast.  

Po powstaniu styczniowym (1863) 
burmistrz miasta był powoływany 
przez władze gubernialne. Burmistrz 
mianował podległych sobie urzędni-
ków- magistrat. Dochody miejskie po-
chodziły głównie z dzierżawy majątku 
miejskiego. Dzierżawie podlegały też 
podatki. Miasto zajmowało się utrzy-
maniem ulic, latarń, studni, zieleni 
miejskiej. Magistraty finansowały tak-
że szkolnictwo oraz opłacały urzędni-
ków.
W ciągu kilku następnych lat (lata 

1869-1871) radykalnie zmniejszono 
liczbę miast w Królestwie Polskim. 
Władze carskie postanowiły ujednoli-
cić status miejski w całym kraju. Wiele 
dawnych miast było już tylko cieniem 
dawnej świetności stając się w zasadzie 
większymi wsiami. Odbierano maso-
wo prawa miejskie. Dla wielu małych 
miasteczek było to nawet korzyst-
ne. Dawne miasto i okolice łączono  
w jedną gminę wiejską, przez co rady-
kalnie zmniejszały się koszty admini-
stracji. Do tej pory utrzymanie burmi-
strza, urzędników i magistratu wiązało 
się z dużym obciążeniami dla, często 
biednych, mieszkańców miasta. Był 
to kosztowny prestiż. Dawne miasta 
zamieniano w tak zwane „osady miej-
skie”, które posiadały pewne formy 
samorządu miejskiego. Na przykład 
mieszkańcy takiej osady sami decydo-
wali o wydatkowaniu dochodów z or-
ganizacji targów i jarmarków.
Odpowiednia komisja orzekła, że 

Nadarzyn nie spełnia „norm” miej-
skich i odebrano mu prawa miejskie.  
Ukazem z 1 czerwca 1869 r. - red.

Nadarzyn został przemianowany na 
osadę miejską i włączono go do są-
siedniej gminy wiejskiej Młochów. 
Rozporządzenie w tej sprawie wydano 
19 (31) maja 1870 roku.11

Leszek Zugaj

cd. w kolejnym numerze WN

1Zarys historii gospodarstwa wiejskiego  
w Polsce, tom I, Warszawa 1964, s. 409 
2Mazowsze w drugiej połowie XVI wieku, 
Warszawa 1973, mapy. Mapy z XVIII 
wieku przyporządkowują Nadarzyn do po-
wiatu warszawskiego (przyp. Leszek Zugaj). 
3Państwo istniejące w latach 1807-1815 
powstałe w wyniku wojen napoleońskich  
i z woli cesarza Francuzów, podległe Francji. 
4Mencel T., Gmina dominalna w Królestwie 
Polskim przed uwłaszczeniem, [w:] Gmina 
wiejska i jej samorząd, pod red. H. Brodow-
skiej, Warszawa 1989, s. 107–108. 
5Tamże. 
6Państwo zależne od Rosji istniejące w la-
tach 1815-1915. 
7Mencel T., Gmina dominalna w ..., s. 109. 
8Gospodarstw domowych. 
9Mencel T., Gmina dominalna w Królestwie 
...., s. 107-108.  
10Dekret namiestnika Zajączka z 30 maja 
1818 roku. 
11Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 
1870, s. 131
Leszek Zugaj (ur. 1977) w Ostrowcu Świę-
tokrzyskim. Absolwent UMCS Lublin na 
Wydziale Politologii o specjalizacji samo-
rząd i polityka lokalna (2001). Dokto-
rant Wydziału Humanistycznego UMCS. 
Specjalizuje się w dziejach administracji 
lokalnej w czasach PRL-u. Autor licznych 
publikacji dotyczących historii regionalnej  
i dziejów administracji.

Fragment „Dziennika Prawa Królestwa Polskiego” o odebraniu praw miejskich niektórych 
miast w guberni warszawskiej. (Dziennik Praw Królestwa Polskiego, 1870, s. 129)
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Panu 
Sylwestrowi Kosińskiemu

wyrazy współczucia z powodu śmierci

 Ojca 
składają

Sołtys i Rada Sołecka wsi Urzut i Kostowiec

Pani 
Iwonie Dymowskiej wyrazy współczucia z powodu śmierci

Mamy
składają

Dyrektor oraz Pracownicy 
Publicznego Przedszkola w Nadarzynie

Pani Jadwidze Żyta 
wyrazy ubolewania z powodu śmierci 

Brata
składają 

Dyrektor oraz Koledzy i Koleżanki z SPG ZOZ Nadarzyn/Młochów

Informujemy, ze Gmina Nadarzyn 
rozważa możliwość złożenia wniosku 
o dofinansowanie dla mieszkańców  
w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazo-
wieckiego na lata 2014-2020 Działanie 
4.1 Odnawialne źródła energii. 

Proponujemy mieszkańcom pomoc  
w zdobyciu dofinansowania na budo-
wę indywidualnych instalacji wyko-
rzystujących odnawialne źródła ener-
gii do produkcji energii cieplnej. 

W programie możliwe będzie uzy-
skanie dofinansowania do poziomu 
80% kosztów kwalifikowanych. PO-
ZOSTAŁE KOSZTY REALIZACJI 
PRZEDSIĘWZIĘCIA czyli ok. 20%  
STANOWIĆ BĘDZIE WKŁAD 
WŁASNY MIESZKAŃCA. 
Złożenie wniosku jest uwarunkowa-

ne zebraniem około 300 gospodarstw 
domowych chętnych do udziału w 
tym programie. 

Gmina weźmie na siebie koszt przy-
gotowania dokumentacji projektowej,  
w tym studium wykonalności i Pro-
gramu Funkcjonalno-Użytkowego 
oraz dokumentacji dla poszczegól-
nych gospodarstw domowych. 

POMPY CIEPŁA DO CWU, POMPY CIEPŁA DO CO I CWU, 
KOLEKTORY SŁONECZNE DO CWU ORAZ FOTOWOLTAIKA 

DLA MIESZKAŃCÓW GMINY NADARZYN

Instalacje przeznaczone są dla budynków mieszkalnych i nie mogą być wykorzystywane do 
prowadzenia gospodarstw rolnych.

Planowany nabór wniosków o dofinansowanie przypada na maj-czerwiec 2016 roku. 
Osoby zainteresowane montażem OZE proszone są o wypełnienie ankiet oraz deklaracji 
uczestnictwa wraz ze złożeniem oświadczenia dotyczącego zapewnienia wkładu własnego  
w projekcie i składanie ich w terminie od 29 kwietnia 2016 do 9 maja 2016 roku  
w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn. Ankietę oraz deklarację można pobrać ze 
strony internetowej: www.nadarzyn.pl oraz w Kancelarii Urzędu Gminy Nadarzyn.

Katarzyna Dombska  Kierownik referatu ds. funduszy zewnętrznych 
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Rozalin wysprzątany 
po zimie –

6 kwietnia 2016 
To była dobrze zorganizowana akcja 

sprzątania naszej wsi. Ale od począt-
ku.

Jak co roku na wiosnę przyszła pora 
na uporządkowanie przydrożnych pa-
sów drogowych i oklicznych lasów po 
zimie. A było co sprzątać – niezliczo-
na ilość butelek, puszek, papierków, 
plastikowych torebek, styropianów, 
kołpaków, opon i innych śmieciowych 
ciekawostek. To wszystko uprząt-
nęliśmy my – mieszkańcy Rozalina  
w ciągu zaledwie dwóch godzin. Ak-
cja pewnie trwałaby dłużej, gdyby nie 
to, że było nas naprawdę sporo i nikt 
się nie oszczędzał. O godzinie 10:00 
spotkaliśmy się na pętli autobusowej 

– każdy otrzymał worki, kamizelki, 
rękawiczki i ruszył w teren. Po 12:00 
wszyscy spotkaliśmy się pod świetlicą, 
gdzie już czekały dziewczyny z Koła 
Gospodyń Wiejskich, które odpowia-
dały za część kulinarną – był orientalny 
Dahl, kiełbski z grilla, ciasta i ciastecz-
ka. Było słońce, muzyka i super atmos-
fera. Ponieważ w akcji uczestniczyło 
bardzo dużo młodych pomocników 
z Rozalina, podziękowaniem dla nich 
zajęła się Ochotnicza Straż Pożarna  
z Młochowa. To był gwóźdź programu. 
Dzieciaki ramię w ramię ze strażakami 
mogły spróbować swoich sił w różnych 
strażackich czynnościach. Myślę, że my 
– starsi trochę żałowaliśmy, że już nie 
jesteśmy dziećmi. To była dobra i po-
trzebna akcja, która odbyła się dzięki 
wielu zaangażowanym w organizację, 
dlatego największe podziękowania dla:
Radnego, Rady Sołeckiej, Koła Go-
spodyń Wiejskich, Księdza Proboszcza 
naszej parafii, OSP Młochów, Urzędu 
Gminy Nadarzyn, Przedsiębiorstwa 
Komunalnego, firmie Widok z Nieba. 
Sprawdziło się powiedzenie Sołtys tyle 
może, ile mu wieś pomoże. Brawo My!
Sprzątanie Rozalina w liczbach:
• w akcji wzięło udział ponad 60-ciu 
mieszkańców i prawie 30-cioro dzieci,
• sprzątanie trwało 2 godziny,
• zużyliśmy 200 stulitrowych worków 
na śmieci,
• zebrane śmieci zapełniły cały jeden 
kontener.

Agnieszka Palmowska 
Sołtys Rozalina

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

ZAWIADOMIENIE   
 Sołtys i Rada Sołecka Nadarzyn II zapraszają na zebranie, 
które odbędzie się w dniu 11 maja 2016 roku o godz. 18.00 

w OSP Nadarzyn (ul. Warszawska 15)
Tematem zebrania będzie przedstawienie projektu 
i planu zagospodarowania terenu tzw. pastewnika.
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Egzaminy gimnazjalne 
Gimnazjum w Nadarzynie

Do egzaminu gimnazjalnego  
w roku szkolnym 2015/16 przystąpi-
ło w nadarzynskim gimnazjum 104 
uczniów. 

Pierwszego dnia uczniowie rozwiązy-
wali zadania z historii i wiedzy o społe-
czeńtwie oraz z języka polskiego.

Drugiego dnia uczniowie zmierzyli 
się w części pierwszej z biologią, fizyką, 
chemią i geografią, a w drugiej części  
z matematyką.

Trzeci dzień to dzień języków ob-
cych. Uczniowie gimnazjum rozwią-
zywali zadania z języka angielskiego 
na poziomie  podstawowym i rozsze-

W tegorocznych eliminacjach po-
wiatowych Ogólopolskiego Tur-
nieju Wiedzy Pożarniczej Daniel 
Kołakowski uczeń  Gimnazjum im.  
św Jana Pawła II w Nadarzynie zajął 
III miejsce.

Konkurs ma na celu popularyzowa-
nie przepisów, kształtowanie umiejęt-
ności w zakresie ochrony ludności, 
ekologii, ratownictwa i ochrony prze-
ciwpożarowej.

Magdalena Drzewucka
 Gimnazjum im. św. Jana Pawła II 

w Nadarzynie 

rzonym oraz z języka niemieckiego  
i rosyjskiego. Wyniki egzaminu ucznio-
wie otrzymają 17.06 2016 r.

Magdalena Drzewucka
 Gimnazjum im. św. Jana Pawła II 

w Nadarzyni

Powiatowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 
Pożarniczej ,,Młodzież Zapobiega Pożarom”

Uczestnicy eliminacji z Gminy Nadarzyn z prezesem OSP Nadarzyn Mirosławem Chilmanowi-
czem. Pierwszy z prawej Daniel Kołakowski

Zapraszamy do obejrzenia materiału 
filmowego o egzaminach 

w nadarzyńskim gimnazjum 
w iTV Nadarzyn. 

Fot. arch.szkoły

Fot. arch.szkoły
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SP Kostowiec

SP Wola Krakowiańska

Wycieczka
do Centrum Nauki 

Kopernik
Od wielu lat 22 kwietnia obchodzo-

ny jest Dzień Ziemi. Aby go uczcić, 
uczniowie wszystkich klas Szkoły 
Podstawowej im. bł. ks. Bronisława 
Markiewicza wybrali się 19 kwietnia 
2016 roku na wycieczkę do Centrum 
Nauki Kopernik w Warszawie. 

Misją Centrum Nauki Koper-
nik jest inspirowanie do obserwa-
cji, doświadczania, zadawania pytań  
i poszukiwania odpowiedzi. Ucznio-
wie mieli do tego okazje, zwie-
dzając kolejne wystawy, dotykając 
eksponatów a co najciekawsze - sa-
modzielnie przeprowadzając ekspe-
rymenty. Wszystko to pod czujnym 
okiem nauczycieli i animatorów  
z CNK.

PIERWSZY 
DZIEŃ WIOSNY 
W dniu 21.03.2016 r. w naszej szko-

le „ZDROWO, WIOSENNIE, 
BEZPIECZNIE” powitaliśmy wio-
snę. 
W tym dniu zajęcia rozpoczęły się 

pokazami ratownictwa medycz-
nego, które przeprowadzili straża-
cy z Ochotniczej Straży Pożarnej   
w Nadarzynie. Polegały one na ode-
graniu konkretnych sytuacji wymaga-
jących udzielenia pierwszej pomocy. 
Uczniowie mogli zobaczyć m. in. jak 
się tamuje krwotok, w jaki sposób 
usztywniać kończyny w przypadku 
złamań. Zapoznali się takze z zasto-
sowaniem i działaniem sprzętu me-
dycznego ratującego życie.
Po pokazach uczniowie zadali straża-

kom wiele pytań dotyczących ratownic-
twa medycznego. 
Następnie wszyscy udali się na teren 

przed szkołą gdzie był zaparkowany 
wóz strażacki. Z bliska mogli zobaczyć 
jego niezbędne wyposażenie do gasze-
nia pożarów i innych interwencji, do 
których są wzywani strażacy - ochotnicy. 

Po odjeździe gości z OSP i krótkiej 
przerwie śniadaniowej odbył się quiz 
pt. „Wiem co jem”. Sześcioosobo-
we drużyny uczniowskie, w których 
skład wchodzili reprezentanci klas 
1-6 odpowiadały na różne pytania 
dotyczące zdrowego odżywiania. 
Każda z drużyn miała też swój fan-
klub, który oprócz dopingowania 
mógł zdobywać punkty dla swojego 
zespołu np. za najszybsze obieranie 
warzyw, za najdłuższą skórkę od jabł-
ka, albo za odpowiedzi na pytania.
Gdy emocje po turnieju opadły prze-

szliśmy do ostatniego punktu imprezy, 

a mianowicie rozstrzygnięcia konkursu  
pt. ”Bocian”.
Każda klasa prezentowała swojego, 

wcześniej przygotowanego, bociana  
i jego krótki „życiorys”. Prace były tak 
piękne, pomysłowe i estetyczne, że jury 
miało bardzo duży problem z wyłonie-
niem zwycięzcy.
Pierwszy dzień wiosny upłynął w naszej 

szkole pod znakiem nauki i zabawy, jak 
to w pierwszy dzień wiosny wypada...

Marta Kuczewska

Uczniowie mogli doświadczać na-
uki wszystkimi zmysłami. Zarówno 
maluchy, jak i nastolatki, znaleźli wy-
stawy dostosowane do swojego po-
ziomu. W ciągu kilku godzin dzieci 
przeszły przez zagadnienia związane 
m.in. ze światłem, ruchem i otaczają-
cymi człowieka zjawiskami przyrod-
niczymi. 
Wielkim zainteresowaniem cieszy-

ły się zwłaszcza eksponaty związane 
z wiatrem (np. mini tornado), wodą 
(cała wystawa), bańki mydlane i wiele, 
wiele innych. 
Uczniowie w ten sposób mogli roz-

budzić w sobie pasję poznawczą.
Z pewnością każdy z uczestników 

wycieczki, trochę inaczej będzie teraz 
patrzył na towarzyszące codzienne-
mu życiu zjawiska fizyczne, chemicz-
ne, czy przyrodnicze... na otaczający 
nas świat.

Ewelina Golianek
Nauczyciel przyrody, SP Wola Krakowiańska

Fot. arch.szkoły

Mali naukowcy z Woli Krakowiańskiej-

podczas zwiedzania Centrum

„Wiem co jem” - sprawdzian wiedzy o zdrowym odżywianiu

Fot. arch.szkoły
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Wydarzyło się w TĘCZY
Trzy pierwsze miesiące tego roku 

obfitowały w Ognisku w różnorodne 
wydarzenia.

Styczeń tradycyjnie rozpoczął się od 
przygotowania prac na 24. Finał WOŚP. 
Obrazy wykonane techniką spray spodo-
bały się licytującym i osiągnęły atrakcyjne 
ceny.

W lutym, podczas ferii zimowych re-
alizowany był program profilaktyczny 
na temat szkodliwości palenia tytoniu.
Rozmawialiśmy również o bezpieczeń-
stwie podczas zabaw zimowych w ra-
mach kampanii „Krucha wyobraźnia”. 
Odbyły się zajęcia kulinarne zakończone 
uroczystym obiadem i zajęcia plastyczne, 
podczas których chętni szyli poduszecz-

ki, a z uwagi na zbliżające się Walentynki 
większość z nich miała kształt serduszek. 
W drugim dniu ferii odbyły się pierwsze 
zajęcia ruchowe prowadzone metodą Ru-
chu Rozwijającego Weroniki Sherborne. 
4 lutego grupa Ogniskowiczów wyje-
chała na całodniową wycieczkę do Parku 
Trampolin oraz do Domu Zagadek. 

Aby lepiej chronić siebie i najbliższych 
przed zagrożeniami w sieci, również  
w lutym na zaproszenie Biblioteki Pu-
blicznej Gminy Nadarzyn uczestniczyli-
śmy w warsztatach pod nazwą „Portale 
społecznościowe - codzienne wyzwania”. 

Warsztaty florystyczne – w styczniu  
i w lutym w świetlicy w Młochowie od-
były się dwa spotkania z florystką panią 
Martą Stefańską. Uczestnicy warsztatów 
dowiedzieli się, że florystyka to nie tylko 
ciekawy zawód ale to również styl życia. 
Florysta oprócz niezbędnej wiedzy, musi 
kochać kwiaty i posiadać zmysł artystycz-
ny. Ten zawód to również wspaniała 
okazja na poznawanie innych, ciekawych 
ludzi, którzy realizują swoje pasje. 

Zawody strzeleckie – pierwsze w tym 
roku zawody strzeleckie, w których brali 
udział nasi juniorzy, odbyły się w ramach 
upamiętnienia 152. rocznicy Powstania 
Styczniowego. Tradycyjnie uczestnicy za-
wodów mogli wysłuchać prelekcji pana 

Franciszka Antonika na temat najwięk-
szego powstania narodowego wywołane-
go przeciwko Rosji. 

Drugie zawody odbyły się w marcu, 
a uczestnicy walczyli o Puchar Wójta 
Gminy Nadarzyn. Chociaż nasi junio-
rzy nie mieli w swojej kategorii wieko-
wej „przeciwnika” i wygrali puchary, to  
w osiągnięciach strzeleckich mogli śmiało 
konkurować z dorosłymi. Zawody strze-
leckie odbywały się w świetlicy NOK  
w Rozalinie.

Warsztaty wielkanocne – w marcu od-
były się dwa spotkania z rodzicami pod-
czas których w Nadarzynie wykonywana 
była palma na konkurs ogłoszony przez 
Nadarzyński Ośrodek Kultury, a w Mło-
chowie koszyczki z filcu. Palma okazała się 
dosłownie dużym wyzwaniem. Początko-
we zdumienie zamieniło się w zespołową 
pracę, w efekcie której powstała prawie  
3 metrowa palma wykonana z własnoręcz-
nie zrobionych kwiatów z bibuły.

Wspólnie spędzony czas podczas 
warsztatów i zabaw w gry planszowe stał 
się dla nas okazją do poznawania siebie 
nawzajem, a przede wszystkim okazał się 
dobrą zabawą i alternatywą dla samotne-
go siedzenia przed ekranem komputera, 
czy telewizora. 
Krystyna Masłowska – dyrektor GODM „Tęcza”

W grudniu Sejm przywrócił obowią-
zek szkolny dla dzieci w wieku sied-
miu lat, a zniósł go dla sześciolatków. 
Istotna zmiana czeka  dzieci z rocznika 
2009, które poszły do szkoły obowiąz-
kowo jako sześciolatki. Minister Eduka-
cji chce, by rodzice mogli zdecydować, 
czy pójdą one do drugiej klasy, czy zo-
staną na kolejny rok w pierwszej, po-
wtarzając materiał. Rodzic będzie decy-
dował o powtórnym zapisaniu dziecka 
do klasy pierwszej. Cofnięcie sześcio-
latków do przedszkoli spowoduje dez-
organizację pracy szkół. Nie wiadomo, 
ile sześcioletnich dzieci zacznie naukę  
1 września. Nawet jeśli sześciolatków 
w szkołach będzie bardzo mało, zosta-
ną utworzone klasy dla tego przedzia-
łu wiekowego; z drugiej  strony obawę 
budzi prawdopodobieństwo zwolnień 
nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. 
Zwolnienia mogą dotknąć również 
opiekunek w najmłodszych grupach 
przedszkolnych (3 latków); powód jest 
podobny: rodzice niechętnie posyłają 

sześcioletnie dzieci do klasy I, wobec 
tego liczba miejsc w przedszkolach 
jest niewystarczająca; zabraknie miejsc  
w przedszkolach zwłaszcza dla naj-
młodszych. Na podstawie danych ze-
branych do tej pory, na jedno miejsce 
w przedszkolu przypada średnio 1,2 
dziecka w wieku 3–5 lat. 

Aby zapewnić wychowanie przed-
szkolne wszystkim chętnym dzieciom, 
gmina  powierzy je niepublicznym pla-
cówkom. W tej sprawie przygotowany 
jest już projekt uchwały, który zostanie 
przedstawiony Radzie Gminy na naj-
bliższej sesji.

Budzą obawę skutki finansowe refor-
my. Swój plan wydatków na 2016 r. Gmi-
na Nadarzyn opracowała przed przyję-
ciem ustawy o sześciolatkach, zatem 
nie uwzględniła mniejszych dochodów  
z tytułu subwencji oświatowej.  Zatrzy-
manie sześciolatków w przedszkolach 
oznacza  niższą subwencję oświatową. 
Na jednego ucznia szkoły podstawowej 
samorząd otrzymuje rocznie blisko 5,4 

Przywrócenie obowiązku szkolnego dla siedmiolatków
tys. zł subwencji, podczas gdy na jed-
nego przedszkolaka – niespełna 1,4 tys. 
zł dotacji.

Znaczenie ma nie tylko wysokość 
wpływów, lecz także różne możliwości 
wydawania pieniędzy. Kwoty przezna-
czone na uczniów szkół podstawo-
wych samorządy otrzymują w postaci 
subwencji ogólnej (części oświatowej), 
a na przedszkolaków – dotacji celowej.  
W przypadku subwencji (na uczniów) 
decyzja o jej przeznaczeniu i rozdyspo-
nowaniu należy do samorządu (może 
być wydana np. na wynagrodzenie na-
uczycieli, remonty szkół, ale i na budo-
wę dróg), a dotacja (na przedszkolaków) 
jest sztywnym przypisaniem wydatków 
na określone zadanie, w tym przypadku 
– wychowanie przedszkolne.

Przeciw zmianom wypowiedzieli się 
przedstawiciele organizacji zrzeszających 
samorządy, m.in. Związek Miast Pol-
skich oraz Związek Gmin Wiejskich.

Maria Rosińska
 Dyrektor Zespołu Oświatowego



4 (205) kwiecień 2016 17

Wiadomości Nadarzyńskie

„Uzależnienia można traktować w róż-
ny sposób (…), ale neurobiolog traktuje 
je jako chorobę mózgu. Uzależnienie jest 
patologicznym stanem ośrodkowego układu 
nerwowego, spowodowanym zaburzeniem 
układu nagrody. Polega ono na natrętnym, 
niekontrolowanym poszukiwaniu czynnika 
nagradzającego - określonego typu nagrody 
- oraz jego stosowaniu, mimo oczywistych 
poważnych zagrożeń dla zdrowia i życia. 
Uzależniającym czynnikiem nagradzają-
cym może być substancja chemiczna albo 
specyficzne zachowania, jak np. hazard, 
kleptomania, seksoholizm, pracoholizm.” 
(Vetulani J. Uzależnienia, porozma-
wiajmy o tym głośno, Neurobiologia 
uzależnień a zwalczanie narkomanii, 
PAU, Kraków 2011).

Po raz pierwszy zjawisko kompulsyw-
nego kupowania zostało opisane na 
początku XX wieku przez Kraepelina 
(1915) i Bleulera (1924), który użył na-
zwy oneomania (z greckiego oneomai 
- kupić). Następnie przyjęła się nazwa 
oniomania (gr. onios - na sprzedaż, ma-
nia - szaleństwo). W latach 80. ubiegłego 
stulecia w literaturze amerykańskiej po-
jawiły się pierwsze wzmianki na temat 
badań pacjentów doświadczających tego 
specyficznego natręctwa. Obecnie uży-
wana jest nazwa: uzależnienie od zaku-
pów i zakupoholizm.
Dr n. med. Bohdan Woronowicz,  

w oparciu o kryteria diagnozowania 
uzależnień według ICD-10, sformuło-
wał listę sześciu symptomów, spośród 
których w przypadku wystąpienia trzech 
w ciągu roku, można wnioskować  
o zakupoholizmie:
1. Silna potrzeba albo poczucie przy-

musu dokonywania zakupów.
2. Subiektywne przekonanie o mniejszej 

możliwości kontrolowania zachowań 
związanych z zakupami, czyli upośledze-
nie kontroli nad powstrzymywaniem się 
od zakupów oraz nad długością i często-
tliwością poświęcania czasu na dokony-
wanie zakupów.
3. Występowanie, przy próbach ogra-

niczenia możliwości dokonywania za-
kupów, niepokoju, rozdrażnienia czy 
gorszego samopoczucia oraz ustępowa-
nie tych stanów z chwilą pojawienia się 
możliwości ich realizowania.
4. Spędzanie coraz większej ilości czasu 

na zakupach w celu uzyskania zadowo-
lenia czy dobrego samopoczucia, które 
poprzednio osiągane było w znacznie 

krótszym czasie.
5. Postępujące zaniedbywanie alterna-
tywnych źródeł przyjemności lub do-
tychczasowych zainteresowań na rzecz 
dokonywanych zakupów i zdobywania 
na nie środków finansowych.
6. Kontynuowanie zakupów mimo 

szkodliwych następstw (fizycznych, 
psychicznych i społecznych), o których 
wiadomo, że mają związek z ich doko-
nywaniem.
Jak wskazują statystyki pośród osób 

borykających się z uzależnieniem od ku-
powania, około 80% stanowią kobiety  
o średnim lub wyższym statusie społecz-
no – ekonomicznym.
Jeżeli osoba uzależniona od zakupów 

zidentyfikuje i nazwie problem powin-
na zgłosić się do specjalisty psychotera-
pii uzależnień. Podjęcie profesjonalnej 
psychoterapii umożliwi zatrzymanie 
przymusowych zachowań związanych  
z zakupami, umożliwi nabycie sposo-
bów radzenia sobie z poczuciem przy-
musu (tzw. głód kupowania) oraz nauczy 
radzenia sobie z nawrotami.
Jeżeli uświadomimy sobie konieczność 

zmian, warto wprowadzić w życie kilka 
zasad:
• Planuj zakupy i uzgadniaj listę zakupów 
wspólnie z partnerem.
• Rób zakupy wspólnie z osobą, która 
może pełnić rolę tzw. „głosu rozsądku”.
• Staraj się zawsze sporządzać listę zaku-
pów przed pójściem do sklepu.
• Zrezygnuj z używania karty kredytowej 
- karta kredytowa czy bankomatowa nie 
pozwala do końca kontrolować wydatków.
• Zabieraj ze sobą wcześniej wyliczoną 
ilość pieniędzy.

• Zastosuj zasadę odroczenia na 24 h - 
może okazać się, że dany przedmiot nie 
jest wcale tak niezbędny.
• Przekieruj uwagę na inne aktywności - 
warto poszukać innych źródeł przyjem-
ności, np. zaangażować się w uprawianie 
sportu, ciekawe hobby czy odbudowanie 
zaniedbanych kontaktów towarzyskich.
• Nie kupuj po kryjomu.
Osoby borykające się z uzależnie-
niami behawioralnymi np. hazard, 
komputer i internet, zakupoholizm 
zapraszamy do Punktu Konsultacyj-
nego przy GKRPA w Nadarzynie. 
Pomoc i informacje na ten temat 
uzyskacie Państwo również pod nu-
merem telefonu 801-889-880 (czyn-
ny codziennie w godz. 17.00 - 22.00  
z wyjątkiem świąt państwowych) i na 
stronie internetowej www.uzaleznie-
niabehawioralne.pl.
Przypominam również, że w każ-
dą niedzielę w Domu Parafialnym  
w Nadarzynie odbywają się spotka-
nia grup wsparcia:
Grupa AA Klemens w godz. 16.00-
18.00. Grupa Jedność w godz. 18.30-
20.00 – uzależnienie od hazardu.

Krystyna Masłowska
Pełnomocnik Wójta ds. uzależnień

Źródło:1. http://odwyk.radom.pl/zaku-
poholizm
2. Ogińska-Bulik N., Uzależnienie od czyn-
ności, Difin, Warszawa 2010.
3. Olczak S, Czy jesteś uzależniona od ku-
powania, ParpaMedia.
4. Vetulani J. Uzależnienia, porozmawiaj-
my o tym głośno, Neurobiologia uzależnień 
a zwalczanie narkomanii, PAU, Kraków 
2011.
5. Woronowicz B.T., Uzależnienia. Geneza, 
terapia, powrót do zdrowia, ParpaMedia, 
Warszawa 2009.

ZAKUPOHOLIZM

Zaproszenie 
na VIII PIKNIK RODZINNY

W niedzielę 5 czerwca 2016 r. w godz.12.00-17.00 na placu przy kościele 
pw. św. Klemensa w Nadarzynie odbędzie się Piknik Rodzinny. 

W programie m.in. Msza św., występy dzieci i młodzieży, udział strażaków 
OSP Nadarzyn oraz koncert Orkiestry. Ponadto: strefa zabaw dla dzieci, kon-

kursy rodzinne, dmuchańce, malowanie buziek, warsztaty plastyczne i inne.
Tradycyjnie wystartuje już VII Bieg Rodzinny o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn. 
Regulamin biegu i szczegółowy harmonogram pikniku wkrótce na plakatach 

oraz stronach www.nadarzyn.pl, www.nok.pl i www.ognisko.nadarzyn.pl. 
Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy!

Organizatorzy: GODM Tęcza, Nadarzyński Ośrodek Kultury, Parafia pw.św.Klemensa, 
Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych.
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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; 
• WIDOK Z NIEBA,ul. Młochowska 
50, Rozalin; tel. 506 907 807
5 % filmowanie z powietrza jakość 4k
5 % zdjęcia z powietrza jakość 4k
10 % sesje ślubne z powietrza
5 % usługi dronem - od 30 marca 2016 r.
• CENTER – GAZ USŁUGI GA-
ZOWE, ul. Modra 10, Kajetany; tel. 511 
929 559; 5 % budowa instalacji gazowej
• Family Company. Usługi hydrau-
liczne; ul. Zielonej Łąki 34, Nadarzyn; 
10% usługi ogólne.
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• Red Ingo; ul. Komorowska 48, 
Nadarzyn; 10% strony internetowe, 5% 
sklepy internetowe.
• 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 dekoracyjne, 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: 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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1050 rocznica Chrztu Polski

Fundacja Kultury Informacyjnej
 

zaprasza na otwarte spotkanie czwartkowe

BYĆ RODZICEM,
czyli jak aktywnie wspierać rozwój, pielęgnować 

i wychowywać maleństwo.
Wykład poprowadzi Anna Regner

5 maja 2016 r. , g. 18.30
Centrum Edukacyjne, Nadarzyn, ul. Wiśniowa 26. Wstęp wolny

2016 r. – jest rokiem obchodów 1050 
rocznicy przyjęcia chrztu przez Polskę. 
Rok 966, kiedy to pierwszy władca 

Polski Mieszko I przyjął chrzest jest 
symbolicznym, przełomowym ro-
kiem związania naszego kraju, jego 
wejścia w zachodni krąg kulturowy. 
Jest to pierwsza znacząca data poja-
wiająca się w podręcznikach historii 
i w przekazywanej nam wiedzy histo-
rycznej dotycząca naszego państwa. 

Chrzest Polski, proces chrystianizacji 
Polski, zastępowania pierwotnych wie-
rzeń słowiańskich przez religię chrze-
ścijańską, trwający od X-XIII w., a roz-
poczęty w kwietniu 966, kiedy książę 
Mieszko I wraz z dworem przyjął 
chrzest.
h t t p : / / p o r t a l w i e d z y . o n e t .
pl/45056,,,,chrzest_polski,haslo.html

Oficjalna strona powstała z inicjatywy 
Konferencji Episkopatu Polski i Narodo-
wego Centrum Kultury poświęcona rocz-
nicy Chrztu Polski wraz z informacjami 
na temat obchodów i różnorodnych imprez 
związanych z tym wydarzeniem: http://
chrzest966.pl/

red.

Zapłonęły ogniska Ducha św.
W czwartkowy wieczór 14 kwietnia w Młochowie i Nadarzynie zapłonęły Ogni-

ska Ducha św. Rozpalenie ognisk przez strażaków ochotników było ogólnopol-
skim przedsięwzięciem upamiętniającym 1050 rocznicę Chrztu Polski. Patronat 
honorowy objął Prymas Polski abp. Wojciech Polak.

 O godz. 20.20 strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie i Ochotni-
czej Straży Pożarnej w Młochowie wraz z  harcerzami i zuchami z nadarzyńskie-
go Szczepu Drużyn Zuchowych i Harcerskich „Wataha” oraz z mieszkańcami 
gminy rozpalili symboliczny ogień. 

W Nadarzynie spotkanie rozpoczęło się przybliżeniem czczonego wydarzenia  
i jego znaczenia dla Polski. Krótki rys historyczny przedstawił zebranym Ks.Ja-
rosław Kuśmierczyk. Był wspólny śpiew i krąg przyjaźni. 
W Młochowie natomiast bicie kościelnych dzwonów w parafialnym kościele 

pw. św. Michała Archanioła było znakiem do rozpalenia ognia, a wspólne spo-
tkanie zakończył Apel Jasnogórski.

Ognisko w Nadarzynie 

Informacja dla pacjentów
Ośrodek Zdrowia w Młochowie 
będzie nieczynny 2 maja 2016 r.

W tym czasie dyżur pełni 
Ośrodek Zdrowia w Nadarzynie 

ul. Sitarskich 3, 
Tel. 22 739 48 40, 22 739 73 98

W dni powszednie 
w godz. 18.00 - 8.00 oraz całodo-
bowo w niedziele i dni wolne od 
pracy stacjonarna i wyjazdowa 
pomoc lekarsko - pielęgniarska 

w Pruszkowie 
ul. Armii Krajowej 2/4

Tel. 22 758 67 14
Marzena Nowicka - Prusakiewicz
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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
Wiosenne ożywienie wyczuwalne jest 

nie tylko w przyrodzie, ale i w życiu 
naszej małej społeczności. Rada Gmi-
ny zlikwidowała krytykowany fundusz 
sołecki, za co Malkontent zganił Wójta. 
Podczas sesji powiało nudą, gdyż skoń-
czyły się żenujące i wulgarne występy 
etatowych pieniaczy. Teraz wzorem po-
wiatu, sprawy mieszkańców prezentują 
radni.
Malkontent złym okiem patrzy na pro-

jekt ratowania zabytkowego pałacyku, 
choć twierdzi, że szanuje historię. Zie-
lona Gmina podczas wyborów uzupeł-
niających straciła w radzie dwa mandaty. 
Zgodnie z pokręconą logiką Malkon-
tenta, ta klęska jest zwycięstwem. Cze-
go innego można się spodziewać po ze-
zowatym oku wiecznego marudy, który 
wyśmiewa się z czyjejś choroby, cieszy  
z cudzych niepowodzeń, a o własne 
błędy obwinia innych? Hejt w gminie 
nadal kwitnie. Czy to porażka? Nie, jeśli 
choć jedna osoba hejtu zaniechała…

„Jeśli Ojcem wszystkich niepowodzeń jest 
Wójt, który o wszystkim decyduje, robi co chce 
i na wszystkim „trzyma łapę”, to z tych sa-
mych powodów jest on również Matką każde-
go sukcesu.” – AntyMalkontent.

Malkontent krytykował fundusz so-
łecki. Przekonywał mieszkańców, pod-
kręcał emocje. Twierdził, że to wybieg 
Wójta, aby odsunąć od siebie odpo-
wiedzialność i zrzucić ją na Sołtysów. 
Mówił, że decyzje podejmowane na ze-
braniach sołeckich nie reprezentowały 
woli mieszkańców, tylko uczestniczącej 
w nich niewielkiej części społeczności. 
Gdy fundusz sołecki zlikwidowano – 
co było po myśli Malkontenta – ten 
dalej krytykuje. 

Uchronić pałac 
przed Malkontentem

Coś mi się wydaje, że Malkontent nie 
tylko oko ma zezowate, ale i intencje 
koślawe. Twierdzi, że bliska jego sercu 
jest historia, że ją chroni od zapomnie-
nia. Pali świeczki pod tablicami wystaw 
historycznych, jakby pomniki i cmenta-
rze już mu nie wystarczały. Jak te dekla-
racje i pokazówki wpisują się w niechęć 
do renowacji zabytków, szczególnie 
do kompleksu pałacowo-parkowego  

w Młochowie? Gdyby Malkontent był 
kustoszem, lub co gorsza konserwato-
rem zabytków, to z pałacu w Młocho-
wie nie zostałby kamień na kamieniu. 
Nie wiem co Malkontentowi tak prze-
szkadza w tej budowli? To obiekt naj-
prawdopodobniej projektu znakomite-
go architekta doby klasycyzmu Jakuba 
Kubickiego. Pałac wzniesiony na po-
czątku XIX wieku naprawdę nie ma nic 
wspólnego z Wójtem. Otacza go park 
w stylu angielskim, którego urokami 
cieszą się mieszkańcy nie tylko naszej  
i sąsiednich gmin, ale i chociażby pobli-
skiej stolicy. Bezpodstawna nienawiść 
do budynku i otaczającego go parku ko-
jarzy mi się tylko z bestialstwem jakiego 
podczas pierwszej wojny światowej 
dopuściły się rosyjskie wojska, które 
podpaliły pałac. W głowie mi się nie 
mieści, jak „wielbiciel historii” może 
potępiać osoby, które chcą uchronić 
zabytek od zniszczenia i ruiny?

Kwestia renowacji pałacu budzi emo-
cje, za to podczas sesji powiało nudą. 
Kultura weszła na salę konferencyjną 
budynku gminy i rozsiadła się wygod-
nie. Po występach panów rzucających 
książkami, opowiadających o stosun-
kach przerywanych czy mordowaniu 
dzieci (O zgrozo! Takie występy lokal-
nych gwiazd podczas sesji miały miej-
sce!) nastał spokój i wzajemne poszano-
wanie. Żenujące i wulgarne wynurzenia 
etatowych pieniaczy przeszły do lamu-
sa. Wzorem powiatu, sprawy mieszkań-
ców prezentują radni. Szkoda tylko, że 
radny powiatowy nie wie, co się u niego 
w powiecie dzieje. Gdy zapytano rad-
nego o zwyczaje panujące podczas sesji 
w powiecie wyjaśnił, że głos zabierają 
tylko radni i zaproszeni goście. Dodał 
jednak, że to się zmieni. Okazało się, że 
powiat zmian w tym względzie nie pla-
nuje, a radny dezinformuje.

Chcemy ronda nie wieńców!
Nie jest to jedyny przypadek, gdy rad-

ny mija się z faktami. Głównym filarem 
jego kampanii wyborczej była likwidacja 
sortowni z Nadarzyna.
Tymczasem sortownia ma się dobrze  

i dostaje kolejne pozwolenia na budowy, 
rozbudowy i modernizacje, które wydaje 
Starostwo Powiatowe. Ogólnie rozrasta 

się, a miała likwidować. Albo ktoś nam 
bajek naopowiadał, albo jest nieskutecz-
ny.
Jestem gorącym zwolennikiem ekologii 

i sortowania śmieci. Podoba mi się po-
mysł przydomowych kompostowników 
czy zbierania deszczówki.
Jednak, gdy ktoś coś obiecuje i z tej 

obietnicy się nie wywiązuje, to najzwy-
czajniej w świecie czuję się oszukany.

Podobnie wygląda sprawa ronda  
w Krakowianach. Bitwa gminy z powia-
tem ciągnie się kolejny rok. Władze lokal-
ne wraz z mieszkańcami przekonują, że 
jest ono potrzebne. Władze powiatowe 
są za, a nawet przeciw. Zmieniają zdanie 
niczym chorągiewka na wietrze. Powiat 
zapewniał, że prace ruszą jak projekt się 
uaktualni. Gmina już parokrotnie płaci-
ła za projekt i jego aktualizację. Powiat 
dotąd nie wywiązał się ze swoich powin-
ności i zobowiązań. Nasze podatki są 
marnotrawione przez partyjną niechęć 
władz powiatu. Radny powiatowy miał 
interweniować, zdaje się, że nawet pod-
czas jednej z sesji twierdził, że powsta-
nie ronda będzie przykładem gotowości 
do współpracy powiatu z gminą. No  
i mamy przykład współpracy. Ronda nie 
ma, my ryzykujemy życie, gmina inwe-
stuje, a powiat lekką ręką wyrzuca nasze 
pieniądze w błoto. Radny na to patrzy  
i nic nie robi, czeka na protest mieszkań-
ców? Tragiczny wypadek czy pikietę pod 
budynkiem powiatu? Mamy tam przy-
nieść szyny, do których w ramach soli-
darności z naszymi postulatami radny się 
przykuje? Niestety, na inną pomoc liczyć 
najwyraźniej nie możemy. Za to radny 
ładnie się prezentuje z wiązankami przy 
grobach. Na grobach ofiar wypadków 
w miejscu obiecanego ronda też radny 
złoży wieńce?

Sukces Malkontenta, 
przegrana mieszkańców

Psuja Malkontent zniszczył działające na 
terenie gminy koło strzeleckie. Wadziło 
mu, że mieszkańcy dobrze się bawili, 
razem spędzali czas. Najbardziej prze-
szkadzało, że Wójt fundował puchary  
i wręczał zwycięzcom dyplomy. Wieczny 
maruda z koła strzeleckiego zrobił zor-
ganizowaną grupę przestępczą o cha-
rakterze zbrojnym, a uczestników zajęć 
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i turniejów strzeleckich w tym dzieci na-
zwał bandytami!
Zadenuncjował wszystkich do prokura-
tury i już słyszał brzdęk kajdanek.
Rozczarował go jednak zdrowy rozsądek 
wymiaru sprawiedliwości, który w strze-
laniu z wiatrówki do tarczy nie dopatrzył 
się zbrodni. Farsą okazały się również 
rzekome miliony inwestowane przez 
gminę w ten „nielegalny biznes”. Jak 
zwykle z wywołanej przez Malkonten-
ta dużej burzy, spadł niewielki deszcz. 
Niestety w tym przypadku wystarczył 
on do zniszczenia koła strzeleckiego.
Na szczęście lista porażek Malkonten-

ta jest dłuższa, niż lista jego sukcesów. 
Znienawidzona przez niego Orkie-
stra OSP Nadarzyn nadal funkcjonuje  
i święci triumfy. Mimo prób mącenia 
w szeregach strażaków-ochotników 
jednostki z Młochowa i Nadarzyna 
działają, a mieszkańcy czują się bez-
pieczni. Ostatnio Malkontent bardzo 
się ucieszył z tego, że ochotnicy zo-
stali ukarani za niedociągnięcia biuro-
kratyczne. Gdybym był zwolennikiem 
teorii spiskowych, to podejrzewałbym, 
że za wszystkim stoi Malkontent. Za 
jego namową usunięci z szeregów OSP 
wichrzyciele, którzy dezintegrowali 
środowisko zabrali korespondencję ze 
skrzynki pocztowej OSP. Strażacy nie 
mogli odpowiedzieć na list, którego nie 
dostali i tak koło teorii spiskowych się 
zapętla. Na szczęście ja zwolennikiem 
takich teorii nie jestem i absolutnie nie 
wierzę w to, że usunięci strażacy kie-
rując się zemstą mogliby działać na 
szkodę jednostki.

Hulaj duszo pirata 
– radarów nie ma

Solą w oku Malkontenta jest także 
straż gminna. Krytykował ją za ka-
ranie piratów drogowych, domagał 
się likwidacji jednostki. Spełniło się 
marzenie Malkontenta, strażnicy fo-
toradarów nie mają. Nam pozostał 
problem. Na gminnych forach spo-
łecznościowych zawrzało. Posypa-
ły się skargi na piratów za kółkiem. 
„To sąsiedzi, zgotowali sąsiadom 
taki los” komentują mieszkańcy, boją 
się o bezpieczeństwo dzieci, własne  
i domowych pupili. Domagają się sta-
wiania spowalniaczy, inni przeciwko 
„garbom w drodze” protestują. Bała-
gan okrutny, zgodnie z zasadą: gdzie 
dwóch Polaków tam trzy zdania. Mal-
kontent lekceważy pracę strażników, 
choć ogłosił, że sam będzie zajmował 
się tym, za co ich krytykował. W gmi-

nie powstała już przynajmniej jedna 
grupa, która zamierza śledzić kierow-
ców łamiących przepisy, nagrywać ich 
wyczyny (działa już monitoring ulicz-
ny) i w sieci publikować filmiki! Tak 
sobie myślałem, że do tych strażni-
ków z fotoradarami zatęsknimy. Nie 
sadziłem, że stanie się to tak szybko  
i na taką skalę.

Rozprawa ze Strażnikiem, 
Radnym i Panem

Maruda z triumfem ogłasza na 
„gminnym plotku”, że Sąd odrzu-
cił pozew strażników. Jak wynika  
z tamtejszej relacji chodziło o ukara-
nie Pana, który w ocenie munduro-
wych zbyt często dzwonił skarżąc się 
na uciążliwego sąsiada. Ponoć miesz-
kaniec szedł na ilość, nie jakość zgło-
szeń. Słyszałem, że celem było „nabi-
cie licznika” interwencji, co miało być 
koronnym argumentem przemawiają-
cym na niekorzyść sąsiada.
Zatem mieszkaniec telefonował. Ma 

prawo dzwonić i nie wahał się z niego 
korzystać. Zastanawiam się czysto hi-
potetycznie, ile osób w tym czasie nie 
mogło połączyć się ze strażnikami? 
Może ktoś potrzebował ich interwen-
cji. Może patrol w tym czasie mógł 
być lepiej wykorzystany niż do „bicia 
statystyk” w myśl zasady „godzina 
bez interwencji czasem straconym”... 
Ostatecznie strażnicy utrzymują się  
i z moich podatków, więc też mam 
prawo do korzystania z ich usług!

Własne wywody i komentarze pu-
blikuje na politycznym fanpageu 
PiS-owski radny powiatowy. „Apelu-
je do Komendanta Straży Gminnej  
w Nadarzynie p.Adama Piskorza, aby 
podał się do dymisji”. Dziś nie dowie-
my się ile podobnych apeli kierowa-
nych było pod adresem tego radnego. 
Usuwa wszystkie komentarze, które 
nie wychwalają go pod niebiosa. Zna-
ny z autopromocji radny pisał: „Bur-
mistrz Brwinowa nie przyzwyczajony 
do krytyki? A może nie lubi krytyki 
w wydaniu płci przeciwnej”. Tymcza-
sem PiS-owski radny zamiast polemi-
ki z Internautami, po prostu kasuje 
niewygodne posty. Ten to dopiero 
musi się bać.
Pierwszemu cenzorowi w gminie  

i powiecie daleko do burmistrza 
Brwinowa, z którego się wyśmiewał! 
Lista zablokowanych użytkowników 
wydłuża się. Wstyd pozostaje, mamy 
w gminie radnego powiatowego, któ-

ry oblał klasówkę z funkcjonowania 
mediów społecznościowych. Z dru-
giej strony, z oświadczenia majątko-
wego wynika, że ma konto w banku,  
a to już i tak sukces.

Strażnik – dobry, zły 
i podsłuchiwany

Czytałem ostatnio o wzorcowej – 
zdaniem rdzennego mieszkańca gmi-
ny – interwencji naszych strażników. 
Szybko, sprawnie i nieco niekonwen-
cjonalnie odnaleźli właściciela za-
gubionego psa. Niby błaha sprawa, 
jednak dla wielu osób zwierzę jest 
członkiem rodziny, a jego zaginięcie 
wywołuje duży stres. Zresztą straż-
nicy nasi ocalili ostatnio szczenięta, 
wcześniej ranną czaplę. Pomagają 
wrócić do domu zaginionym pupi-
lom. Odnajdują zagubione czy skra-
dzione rowery, pilnują bezpieczeń-
stwa podczas wsiadania i wysiadania 
dzieci z gimbusów.
Dodatkowo prowadzą zajęcia pre-

wencyjne i edukacyjne. Czy Pan wy-
syłający ich na „wycieczki” do sąsia-
da mógł przesadzić z częstotliwością 
zgłoszeń? Podjęcie interwencji to jest 
ich obowiązek, ale pamiętać należy, że 
służyć mają wszystkim mieszkańcom, 
nie tylko jednemu Panu. Wolę aby pil-
nowali bezpieczeństwa dzieci, a nie 
wąchali czym im powietrze pachnie  
i zgadywali jaki dźwięk słyszą?

Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Mal-
kontent inwigiluje strażników. Nie 
dość, że częstotliwość radiowa straży 
jest podsłuchiwana, to również – co 
jest niezgodne z prawem ich rozmo-
wy są nagrywane, a ich treść publi-
kowana w sieci. Ponownie odwołu-
jąc się do teorii spiskowych, których 
nie jestem zwolennikiem można by 
się zastanawiać dlaczego Malkontent 
podsłuchuje? Czy tylko strażników  
i jak tę nielegalnie zdobytą wiedzę 
wykorzysta? Czy my mieszkańcy je-
steśmy bezpieczni, skoro podsłuchują 
nie tylko służby, ale i służby są pod-
słuchiwane…

Zwyciężył rozsądek
Wybory uzupełniające do Rady Gmi-

ny już za nami. Głosowali wyborcy  
z dwóch okręgów. Nadal trwa wzmożo-
na internetowa nagonka na kandydatów 
zgłoszonych przez inne komitety niż 
Zielona Gmina. Oczywiście członkowie 
tego komitetu oraz zarządca „gminne-
go plotka” nie mieli i nie mają z hejtem 
nic wspólnego. Nie przyłożyli do niego 
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ręki, ani żadnej innej części ciała. Choć 
tylko ich „pomazańcy” dla interneto-
wych trolli byli nietykalni, to jest to je-
dynie przypadkowy zbieg okoliczności.

Malkontent przekonuje, że o wyniku 
wyborów przesądziły głosy urzędników 
gminnych. Zapomina jednak, że tylko 
garstka z nich figuruje w rejestrach wy-
borczych okręgów, w których wybory 
przeprowadzono. Moim zdaniem elek-
torat Malkontenta rzednie jak czupryna 
Kryszaka. Kolejne „próby sił” i zadymy 
zamiast pomagać – szkodzą. Wyborcy 
mieli kolejną okazję pokazać, że chcą 
działania, a nie obietnic, budowania,  
a nie niszczenia, zgody nie podziałów  
i waśni. Nie głosowali na byłego radne-
go, przez którego ogłoszono wybory 
uzupełniające. Swoją drogą, to trzeba 
mieć tupet. Człowiek Zielonej Gminy 
nie spełnił swojego pierwszego, podsta-
wowego obowiązku radnego. Nie złożył 
oświadczenia majątkowego w terminie 

(jego klubowy kolega również), przez co 
Rada Gminy, a następnie dwa sądy mu-
siały w jego sprawie orzekać.

Najwyraźniej nadal był przekonany  
o swoich racjach, skoro ośmielił się po-
nownie kandydować na stanowisko, któ-
re stracił na własne życzenie.

Wyborcy pokazali, że już tego pana nie 
chcą. Choć zasiadał w radzie przez 11 
miesięcy i z obietnic przedwyborczych 
powinien spełnić jakieś 21%, to z moich 
obserwacji wynika, że nie zrobił nic. Ow-
szem na każdej sesji zabierał głos, taki 
specjalista od wszystkiego. Wiadomo, 
że jak ktoś jest do wszystkiego, to jest… 
Zatem radny dobra rada mądrzył się na 
temat dań w stołówce szkolnej, kolorów 
elewacji domów i płotów, zmian w bu-
dżecie. Mówił o obowiązkach, sumien-
ności, światowych normach. Pouczał jak 
uniknąć kradzenia karmy przez wolonta-
riuszy dokarmiających bezdomne zwie-
rzęta. (Ciekawe skąd przypuszczenie, 

że karma jest kradziona?) Instruował 
bibliotekarzy ile wartościowych książek 
mogą kupić za zdaje się 14 zł. Taki był 
mądry, a okazało się, że zwykłego for-
mularza nie potrafił terminowo wypeł-
nić. W wyborach uzupełniających poparł 
go twardy elektorat PiS raptem 81 osób, 
czyli 181 mniej niż podczas poprzednich 
wyborów. Na drugiego kandydata Zielo-
nej Gminy głos oddało 71 osób.

Na marginesie można pokusić się  
o wniosek, że radni, którzy nie głoso-
wali - za słusznym zdaniem dwóch są-
dów - wygaszeniem mandatów panów 
Zaborowskiego i Miszczuka kierowali 
się klubowymi interesami, a nie prawo-
rządnością. Jeśli to prawda, to szkoda, że 
partyjne interesiki już na poziomie rad 
gminnych ważniejsze są od przestrze-
gania prawa i kierowania się interesem 
społecznym.

AntyMalkontent

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

3.03.2016 r.  Udział zastępu w zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia po dacho-
waniu auta osobowego. Na miejscu 
obecni byli także: JRG 16 Warszawa, 
PSP Pruszków, WRD Pruszków oraz 
Pogotowie Ratunkowe. Działania pro-
wadzone były w godzinach porannych.
6.03.2016 r. Udział zastępu w usuwa-
niu skutków dachowania samochodu 
osobowego. Na miejscu obecne były 
także jednostki: PSP Pruszków, OSP 
Raszyn, WRD Pruszków i Pogotowie 
Ratunkowe. Działania prowadzono
w godzinach wieczornych.
13.03.2016 r. Udział zastępu w zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia po kolizji 
dwóch aut osobowych. Na miejscu 
obecni byli: WRD Pruszków oraz Po-
gotowie Ratunkowe. 
17.03.2016 r. Udział zastępu w gasze-
niu palącej się sadzy w kominie, bu-
dynku mieszkalnego. 
18.03.2016 r. Wyjazd zastępu do załą-
czonej czujki dymowej. Po dojeździe 
na miejsce, okazało się, że Service 
MAN prowadzi ćwiczenia. Na miejscu 
obecne PSP Pruszków i OSP Raszyn. 
18.03.2016 r. Wyjazd zastępu do po-
żaru budynku mieszkalnego. Bez dzia-

łań gaśniczych. Na miejscu obecne 
były także jednostki PSP Pruszków  
i Policja Nadarzyn. Działania prowa-
dzone w godzinach wieczornych.
23.03.2016 r. Udział zastępu w zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia po kolizji 
auta osobowego z dostawczym. 
Na miejscu obecni byli: PSP Prusz-
ków, WRD Pruszków i Pogotowie 
Ratunkowe. Działania były prowa-
dzone w godzinach porannych.
25.03.2016 r. Wyjazd zastępu do za-
bezpieczenia lądowiska śmigłowca 

LPR. Działania prowadzone były  
w godzinach wieczornych.

Ponadto strażacy na zaproszenie spo-
łeczności Szkoły Podstawowej w Ko-
stowcu przeprowadzili pokaz udzielania 
pierwszej pomocy. Zainteresowani te-
matem uczniowe aktywnie uczestniczyli  
w spotkaniu zadając wiele pytań i uważ-
nie słuchając informacji na temat zasad 
ratowania zdrowia i życia w ramach po-
mocy przedmedycznej.

Fot. arch.SP Kostowiec
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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.

Adam Piskorz
Komendant Straży Gminnej w Nadarzynie

Szanowni Państwo.
W końcu przyszła do nas wiosna  

i więcej zaczęło dziać się na ulicach,  
w parkach oraz placach zabaw. Nie-
stety miejsca te nie zawsze są wy-
korzystywane zgodnie z ich prze-
znaczeniem. Pomimo tego, że część 
terenów objęta jest monitoringiem 
nie przeszkadza to amatorom moc-
nych trunków w biesiadowaniu.

W dniu 31 marca około godziny 16.00 
funkcjonariusz obserwujący monito-
ring zauważył, jak trzech mężczyzn, 
mieszkańców naszej gminy postanowi-
ło uczcić iście wiosenną pogodę w spo-
sób bardzo dla nich typowy, jednak  
w nieodpowiednim miejscu (fot. po-
wyżej). Dokładnie pod okiem kamer, 
w parku przy Pl. Poniatowskiego, 
w miarę uczciwie raczyli się wódką 
„bezpośrednio z opakowania” prze-
kazując sobie ją z rąk do rąk. Oczywi-
ście po zakończeniu butelka została 
wyrzucona do kosza na śmieci, co 
oznacza, że jednak estetyczny wygląd 
tego miejsca nie jest im obojętny. 
Należy nadmienić, że w tym czasie 
w parku znajdowało się wiele osób 
w tym bardzo młodych i dawanie im 
podobnego przykładu nie należy do 
najrozsądniejszych poczynań. 
Cała trójka po kilku chwilach zosta-

ła wylegitymowana, a w czasie inter-
wencji bardzo donośnym i dosadnym 
słownictwem wyrażali swoje nieza-
dowolenie z działań strażników, co 
oczywiście zwróciło uwagę przecho-
dzących obok ludzi z dziećmi powo-
dując u nich niemiłe odczucia.
Funkcjonariusze widząc, że dopusz-

czalne prawem formy zakończenia 
interwencji nie przyniosą zakładane-
go przez ustawodawcę skutku, po-
informowali sprawców wykroczenia 
o sporządzeniu wniosków do sądu. 
Osoby te są znane strażnikom z za-
miłowania do mocnych trunków, 
gdyż nie pierwszy raz podejmowali 
w stosunku do nich interwencje za-
równo związane ze spożywaniem jak 
i „osłabieniem organizmu” po, a na-
stępnie drzemką na parkowych ław-
kach.  

Przypomnieć należy, zgodnie z art. 
14 ust. 2a Ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alko-
holizmowi zabrania się spożywania na-
pojów alkoholowych na ulicach, placach  
i w parkach, z wyjątkiem miejsc prze-
znaczonych do ich spożycia na miejscu,  
w punktach sprzedaży tych napojów. 
Osoba spożywająca alkohol w miej-

scu zabronionym, popełnia wykro-
czenie karane grzywną. Jej wysokość 
została wskazana w Rozporządzeniu 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 li-
stopada 2003 r. w sprawie wysokości 
grzywien nakładanych w drodze man-
datów karnych za wybrane rodzaje 
wykroczeń (Dz.U. 2003 nr 208 poz. 
2023) i wynosi 100 zł. Ciekawostką 
może okazać się zapis dotyczący usiło-
wania spożywania, które w myśl art. 11 
§ 1 kodeksu wykroczeń również jest 

karalne, jednak ustawodawca nie ujął 
tego czynu w „taryfikatorze”, wobec 
czego na podstawie art. 96 § 1 Kodek-
su postępowania w sprawach o wykro-
czenia, w postępowaniu mandatowym 
można nałożyć grzywnę w wysokości 
do 500 zł. 
Z zapisów prowadzonych w Straży 
Gminnej w Nadarzynie wynika, że  
w pierwszym kwartale tego roku ujaw-
nione zostały 23 przypadki spożywania 
alkoholu w miejscach zabronionych 
z czego 8 interwencji dotyczyło osób 
nieletnich, które zostały przekazane 
opiekunom a sporządzona dokumen-
tacja została przesłana do Komisariatu 
Policji w Nadarzynie.

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

Cyklinowanie, układanie parkietów, desek, paneli, 
renowacja parkietów i schodów. Tel. 602 828 088 

Fot. arch. Straż Gminna
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Nadarzyńskie  kryminałki

asp. szt. Witold Gołyński - Komendant KP Nadarzyn

•	W dniu 17 marca 2016 r. w Komi-
sariacie Policji w Nadarzynie, przyjęte 
zostało zawiadomienie o kradzieży te-
lefonu komórkowego wraz z głośni-
kiem bezprzewodowym o wartości 
1.300 zł, która miała miejsce w godzi-
nach popołudniowych na terenie osie-
dla NSM. Moment dokonania prze-
stępstwa został zarejestrowany przez 
kamery monitoringu. Na podstawie 
zabezpieczonych nagrań oraz infor-
macji uzyskanych przez dzielnicowego,  
1. kwietnia 2016 r. dokonano zatrzyma-
nia Rafała D., któremu przedstawiono 
zarzut dokonania przedmiotowego 
przestępstwa, wspólnie i w porozu-
mieniu z dwoma osobami nieletnimi. 
Realizując dalsze czynności w sprawie 
4 kwietnia 2016 r. w Warszawie doko-
nano zatrzymania Jacoba R., który jak 
się okazało nabył mienie pochodzące 
z przestępstwa i u którego znaleziono 
skradziony telefon komórkowy i gło-
śnik. Ponadto w toku przeprowadzo-
nego u ww. przeszukania znaleziono  
i zabezpieczono m.in. laptop pocho-
dzący z kradzieży dokonanej w 2015 r. 
w Warszawie. Dorośli podejrzani za do-
konane przestępstw odpowiedzą przed 
Sądem Karnym, zaś sprawą nieletnich 
sprawców czynu karalnego zajmie się 
Wydział Rodzinny i Nieletnich Sądu 
Rejonowego w Pruszkowie.
•	W dniu 23 marca 2016 r. policjanci KP 
w Nadarzynie, udali się na interwencję 
dotyczącą ujęcia sprawcy uszkodzenia 
mienia w Walendowie. Po przybyciu na 
miejsca zdarzenia, funkcjonariusze do-
konali zatrzymania Łukasza Cz., który 
dopuścił się uszkodzenia samochodu 
Skoda Roomster .Wybił on prawą tylną 
boczną szybę oraz skacząc po pojeździe 
i kopiąc go, zbił w nim przednią szybę, 
uszkodził prawe boczne lusterko oraz 
spowodował wgniecenia powłok lakier-
niczych prawych przednich drzwi, da-
chu oraz pokrywy silnika. Wartość strat 
przez ASO została wyceniona na kwotę 
ponad 16.000 zł. Zatrzymanemu przed-
stawiono zarzut dokonania przestęp-
stwa uszkodzenia mienia zagrożonego 

karą pozbawienia wolności do lat 5, do 
którego przyznał się i poddał dobrowol-
nie karze uzgodnionej z Prokuratorem,  
w tym poddając się obowiązkowi napra-
wienie szkody w całości.
•	 W marcu br. funkcjonariusze KP  
w Nadarzynie dokonali ponadto za-
trzymania dwóch sprawców kierowania 
samochodem w stanie nietrzeźwości, 
dwóch osób kierujących pojazdami 
mechanicznymi wbrew decyzji o cof-
nięciu uprawnień do kierowania, osoby 
poszukiwanej nakazem doprowadzenia, 
a także sprawcy fizycznego i psychicz-
nego znęcania się nad rodziną, wobec 
którego Prokurator zastosował środek 
zapobiegawczy w postaci oddania pod 
dozór Policji oraz nakaz bezzwłocznego 
opuszczenia miejsca zamieszkania zaj-
mowanego wspólnie z pokrzywdzonymi 
oraz zakaz kontaktowania się z nimi. 

Debata w Gminie Nadarzyn
W środę o godzinie 18.00 w Urzędzie 
Gminy Nadarzyn odbyło się spotka-
nie z przedstawicielami samorządu 
oraz mieszkańcami Gminy Nadarzyn. 
Debata społeczna miała na celu włą-
czenie obywateli w wypracowywanie 
propozycji rozwiązań zmierzających 
do wzrostu poczucia bezpieczeństwa 
mieszkańców w środowisku lokalnym.
Debata została zorganizowana przez 
Komendanta  Powiatowego Policji  
w Pruszkowie podinspektora Krzysz-
tof  Radzika oraz  Komendanta Komi-
sariatu Policji w Nadarzynie aspiranta 
sztabowego Witolda Gołyńskiego.  
W spotkaniu uczestniczyli przed-
stawiciele władz Gminy Nadarzyn, 
przedstawiciele placówek oświato-
wych oraz mieszkańcy. Zastępca 
Komendanta Komisariatu Policji  
w Nadarzynie podkomisarz Mariusz 
Jarmołkowicz przedstawił prezen-
tację dotyczącą  wyników pracy ko-
misariatu za I kwartał 2016 roku. Po 
krótkiej prezentacji rozpoczęła się 
dyskusja na temat bezpieczeństwa 
na terenie gminy. Najczęściej poru-
szane kwestie dotyczyły organizacji 
ruchu drogowego, bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym,  działania komi-
sariatu oraz sposobu wykonywania 
zadań przez policjantów. Debata spo-
łeczna miała na celu zdiagnozowanie 
potrzeb i oczekiwań społeczeństwa  
w zakresie poprawy bezpieczeństwa. 

Pozwoliła także na wymianę infor-
macji między mieszkańcami, a Poli-
cją. Wszystkie uwagi, które wpłynęły, 
podczas debaty, do Komendanta Po-
wiatowego były omówione. Zosta-
ną również wykorzystane w ramach 
diagnozowania problemów mieszkań-
ców, a także podczas planowania i or-
ganizacji służby w Komisariacie Policji  
w Nadarzynie. Ponadto zawarte, zarówno  
w wypowiedziach na forum oraz anoni-
mowych ankietach, uwagi i wnioski będą 
analizowane pod kątem poprawy poczu-
cia bezpieczeństwa i skuteczności pracy 
funkcjonariuszy.

Oszuści „na wnuczka” i „na poli-
cjanta” - wciąż oszukują starsze osoby. 
Wyłudzają pieniądze od naszych babć, 
mam, cioć, dziadków, ojców i wujków. 
Nie bądźmy obojętni i wcześniej ostrze-
gajmy naszych krewnych, że mogą do 
nich telefonować osoby podszywające 
się pod członków rodziny. Osoby te 
mogą prosić o pieniądze, które mają im 
pomóc w rozwiązaniu nagłego proble-
mu. Nie pozwólmy, aby w ten sposób 
nasi najbliżsi stracili dorobek swojego 
życia. Oszuści niedawno zmodyfikowali 
metodę swojego działania. Tak, jak na 
początku dzwoniąc na numer stacjo-
narny i nawiązując rozmowę ze starszą 
osobą podszywają się pod któregoś  
z członków rodziny. Po chwili jednak 
przerywają połączenie. Bardzo szybko 
telefon ponownie dzwoni. Tym razem 
przestępca podaje się za policjanta, funk-
cjonariusza CBŚ lub CBA i przekonuje 
starszą osobę, że rozpracowuje zorga-
nizowaną grupę przestępczą i prosi, aby 
mu w tym pomóc. Ta pomoc ma pole-
gać na przekazaniu gotówki. Dzięki temu 
będzie można zatrzymać prawdziwych 
przestępców oszukujących starsze osoby 
na tzw. „wnuczka”. W rzeczywistości są 
przestępcami, nie mającymi nic wspólne-
go z policją. Po przekazaniu pieniędzy lub 
wpłaceniu ich na wskazane przez oszusta 
konto, wszelki kontakt z przestępcami 
się urywa. Komenda Stołeczna Policji 
uruchomiła też specjalną linię telefonicz-
ną dla tych osób, które podejrzewają, że 
mógł do nich zatelefonować oszust po-
dający się za „wnuczka”, „krewnego” lub 
„policjanta – funkcjonariusza CBŚ”. Te-
lefonować można pod nr 22 60-33-222. 
Niepokojące sygnały związane z Państwa bez-
pieczeństwem, proszę zgłaszać bezpośrednio do 
Dyżurnego Komisariatu Policji w Nadarzynie, 
pod nr tel. 22-729-81-77 lub 22-6046875.
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Pracownia protetyczna w Nadarzynie. Ekspresowa naprawa protez. Tel. 502 142 219
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Salon fryzjerski MONIKA (Nadarzyn, ul. Krótka 7): przyjmie 
ucznia, zatrudni fryzjerkę, zatrudni manikiurzystkę 

(lub podnajmie stanowisko). Tel. 664 551 498

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

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

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

Tel. 606 132 233

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

Tel.: 500 100 317.

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

Sprzedam łuparkę stożkową do drewna z silnikiem 
5,5 kW.,rozdrabniacz do gałęzii - kupiony w Polsce.

Tel. 511 289 481

Sprzedam tanio.  Huśtawka ogrodowa dla dzieci 1-3; 
rowerek dla dzieci 1-2 i 2-4 lata. Szczegółowe infor-

macje pod numerem: 511 505 265.
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Zatrudnię pracownika - usługi pogrzebowe (Nadarzyn) Tel. 602 120 832
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Rozliczenia podatku VAT

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

Poszukuję pieca węglowego z dmuchawą. 
Tel: 696 565 954
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POPIELAR-
SKA M.: Maja 
w ogrodzie
Książka „Maja  
w ogrodzie” to 
nieocenione kom-
pendium wiedzy 
dla ogrodników 
– zarówno po-
czątkujących, jak  

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 marcu 2016 Sakrament Chrztu 
przyjęli: Karolina Podgórska, An-
toni Kołodziejczyk, Anna Gabryel, 
Tomasz Domański, Konstanty Klotz, 
Monika Dzwonkowska.
Z przykrością informujemy, że 
w marcu 2016 odeszli z naszej 
Parafii: śp. Genowefa Szczepaniak,  
śp. Krystyna Sztyk, śp. Irena Ro-
sińska, śp. Lesław Lenart,śp. Joan-
na Reszka, śp. Kazimierz Naziębło, 
śp. Grzegorz Plaskota.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ... .

Pamiętajmy w modlitwach  
o zmarłych z naszych rodzin.

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 

Propozycje: i doświadczonych. Autorka podpowia-
da, co zrobić, by ogród lub inny, pie-
lęgnowany przez nas kawałek zieleni 
prezentował się pięknie, był powodem 
do dumy i znakomitym miejscem do 
relaksu. 
Radzi, jak ochronić rośliny przed 

szkodnikami i chorobami, a także 
jak je zwalczać. Opowiada również  
o zwyczajach zwierząt zamieszkują-
cych przydomowe ogródki. 

Kuchnia roślinna
Co zrobić z marchewki? Jak przygoto-
wać buraka? Czy gruszka dobrze sma-
kuje z serem?
Ta książka to prawdziwa kopalnia 
przepisów z warzyw, owoców, ziół  
i kwiatów. Przepisów na pyszne, od-
żywcze i pełnowartościowe dania oraz 
podpowiedzi, które pomogą ci rozpo-
cząć przygodę z kuchnią roślinną. 
Proponujemy dania na pasztety wa-
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w basenie oczy spacerach po należą-
cych do posiadłości ogrodach. Ale 
kiedy w willi Rosatich zjawiają się 
dwaj żołnierze, Włoch i Niemiec, aby 
obejrzeć starożytny cmentarz Etru-
sków, ten sielankowy spokój zostaje 
bezpowrotnie zburzony. Cristiną za-
czyna się interesować młody niemiec-
ki porucznik, naziści coraz śmielej 
nadużywają gościnności gospodarzy, 
a niegdysiejsze sanktuarium Rosatich 
powoli staje się ich więzieniem. 

Wzruszająca opowieść o miłości, 
rozpaczy i zemście rozgrywająca się 
w targanej wojną Toskanii.

PUCHALSKA J.: Kresowi Sarmaci
Wielkie talenty, 
gorące uczucia, 
pasjonaci, wo-
jownicy, orygi-
nałowie. Zasady, 
których nigdy nie 
łamano. 
Czternaście opo-
wieści z barwne-
go świata Kresów 
dawnej Rzeczpo-
spolitej. Z krainy, która dla nas jest 
już tylko legendą.
Dla nich była Ojczyzną. 

rzywne, potrawki, zupy oraz warzy-
wa faszerowane. Oczywiście w takiej 
książce nie może zabraknąć sałatek. 
To jest duży i pyszny dział. Dla wiel-
bicieli słodkości przygotowaliśmy 
specjalnie desery skomponowane  
z warzyw lub owoców. 
Autorzy polecają dania na śniadania, 
obiady i kolacje. 

CYGLER H.: Za cudze grzechy
Kontynuacja powieści W cudzym 
domu to prawdziwie europejska, peł-
na przygód podróż. Los nikogo nie 
oszczędza. Rozalia skazana jest na 
rodzinny areszt w Krakowie, Luiza  
i Joachim próbują dotrzeć do Ame-
ryki przez Paryż. Pozostali zniknęli 
– czyżby bez śladu? Spiski, terroryści, 
wybuchające bomby i namiętności 
nie pozwalają bohaterom cieszyć się 
spokojem. Nie znajdują go nawet we 
własnym domu. I za co to wszystko?

WINNICKA E.: Londyńczycy
„Między 1939 a 1947 rokiem nie-
mal 200 tysięcy Polaków, zranionych 
przez wojnę i wielką politykę, zaczę-
ło żyć na obcej wyspie. Większość 
tubylców nie była tym zachwycona. 
– Wylądowaliśmy na Marsie i żeby 
przeżyć, musieliśmy założyć tam Pol-
skę – powiedział jeden z uchodźców. 
Jak się w niej żyło? Kim są urodzone 
na obcej planecie dzieci? Kilkanaście 
opowieści z życia na Marsie zawiera 
właśnie ta książka.

 W I T K I E -
WICZ M.: 
Ballada o ciot-
ce Matyldzie
Ciepła i pełna 
humoru książ-
ka o sile kobiet, 
które potrafią 
walczyć o swoje 
szczęście. 

Opowieść o tym, że marzenia się speł-
niają (nawet, jeśli trzeba przez nie wo-
zić się dużym czarnym samochodem  
z przyciemnianymi szybami) i o tym, 
że dobro wraca jak bumerang...,  
a zimno zostaje na Spitzbergenie.. 

Rubrykę redaguje  Ewa Marjańska  Dyrektor Biblioteki 

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. 

W dniach 8-15 maja 
2016 r. odbędzie 
się XIII edycja 

programu Tydzień 
Bibliotek. Hasło te-
gorocznej edycji to: 

„Biblioteka 
inspiruje”.

   Zapraszamy wszystkich 
chętnych do udziału w wyda-

rzeniach, które odbędą się z tej 
okazji w naszych placówkach. 

Szczegółowe informacje na ten 
temat zamieszczać będziemy 
na stronie biblioteki oraz na 

plakatach promujących imprezy.

Tydzień Bibliotek 

OHLSSON K.: 
Pojedynek z diabłem
Nowa seria bestsellerowej szwedzkiej 

autorki. Co tak naprawdę wydarzyło 
się w dniu, w którym czteroletni Mio 
zginął z przedszkola? Adwokat Mar-
tin Benner wbrew swej woli zostaje 
wciągnięty w poszukiwania chłopca. 
Dopóki go nie odnajdzie, przywódca 
bezwzględnej organizacji przestęp-
czej nie da mu spokoju. Brenner stara 
się więc rozwikłać zagadkę zaginięcia 
chłopca i bada kolejne wątki. 
Ale to nie jedyny problem, z którym 
przyjdzie mu się zmierzyć – musi też 
wyjaśnić, kto na podstawie fałszy-
wych oskarżeń i sfingowanych dowo-
dów próbuje wysłać go do więzienia 
za zbrodnie, których nie popełnił. 

BOHJALIAN C.: 
Ruiny przeszłości 

Rok 1943. Wśród idyllicznych 
wzgórz na południe od Florencji 
mieszka rodzina Rosatich, włoski ród 
szlachecki, którego członkowie wie-
rzą, że mury ich wiekowej rezydencji 
ochronią ich przed wojną pustoszącą 
całą Europę. Osiemnastoletnia Cri-
stina spędza całe dnie na pływaniu  
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Nadarzyński Ośrodek Kultury
Plac Poniatowskiego 42

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

 www.nok.pl
Proponuje...

Z cyklu Teatrzyk 
w walizce

8 maja o godz. 16.00 
zapraszamy na 
przedstawienie 

RYBAK
 Teatru Cieni Ka

Stambuł leży po dwóch stronach cieśniny, 
od północy i południa otoczony przez dwa 
morza. Wydawać by się mogło, że złowić 
tam rybę to żadna sztuka. To prawda, lecz 
nie w przypadku Karagöza. Gdy on łowi 
wszystko jest możliwe, wszystko tylko nie 
to, że na obiad będą ryby...
Teatr Cieni Ka jest jedyną w Polsce grupą 
zajmującą się tradycyjnym tureckim teatrem 
cieni Karagöz-sztuką, która została wpisa-
na na Listę Niematerialnego Dziedzictwa 
Ludzkości UNESCO.
Przedstawienie dla dzieci od 5 r.ż
Wstęp – 5zł/dziecko

Warsztaty filozoficzne dla 
dzieci 5-7 lat 

8 maja 2016r. o godz. 15.00 
– przed teatrzykiem

Tematem dociekań będzie: Dlacze-
go ludzie chcą być wolni …

Prowadzi Agata Kłocińska
Piłka piłkę zobaczyła, piłka piłce się dzi-
wiła …
Wiersz Dwie piłki Tadeusza Śliwia-
ka zainspiruje uczestników do pod-
jęcia dyskusji na temat wolności: Co 
to znaczy być wolnym, jaki jest sens 

wyrażenia „wolność”, czy dla wszyst-
kich ludzi oznacza to to samo. Czy 
wolność jest możliwa, i w jaki sposób. 
M. in. na takie pytania będziemy pró-
bowali znaleźć odpowiedzi, w weso-
łej atmosferze, sprzyjającej wyrażaniu 
własnych myśli i sądów. Być może 
poruszymy tematy: przyjaźni, spra-
wiedliwości, polityki.

Informacja dla Rodziców:
Definicja wolności, wokół której bę-
dziemy dyskutować to brak przymu-
su, możliwość dokonywania wybo-
rów. Nawiążemy do kartezjańskiego 
rozumienia wolności jako źródła 
godności człowieka. Rozgraniczy-
my wolność pozytywną, kiedy ludzie 
świadomie rezygnują z jej części dla 
swojego dobra, oraz wolność nega-
tywną – samowolę. 

Wstęp wolny

15 maja o godz. 17 
zapraszamy na kolejną 

imprezę z cyklu 

„Zatracając się w tańcu”
Tym razem pokazany zostanie 

spektakl taneczny przygotowanym 
przez uczestników zajęć NOK. 

pt. „NIE/Wolni?”  
w choreografii instruktorki 

tańca NOK Pauliny Piśkiewicz
Wstęp wolny

UWOLNIJ GARAŻ 
21 maja (sobota) 2016 r. w godzinach 9.00-12.00 

zapraszamy na akcję UWOLNIJ GARAŻ 
Można kupić/sprzedać/wymienić (książki, firanki, rowery, ubrania, zabawki, 

meblościanki, itp.) Organizator zapewnia stoliki dlatego osoby wystawiające proszone są  
o zgłoszenie chęci udziału w akcji do 19 maja 2016 r. osobiście w siedzibie NOK lub 

pod numerem tel./ 22 729 89 15. Regulamin dostępny w siedzibie NOK
 i na stronie internetowej www.nok.pl pod informacją o akcji.

Muzyka jedwabnego 
szlaku - w poszukiwa-

niu niezwykłych 
dźwięków  

22. maja 2016 r., 
o godz. 16.00

- zapraszamy na kolejny 
koncert z cyklu 

Czym skorupka za młodu…

Tysiąc lat temu Jedwabnym Szlakiem 
przybywały do Europy egzotyczne 
skale, rytmy, melodie i tańce, które  
z czasem stały się częścią europejskiej 
kultury muzycznej. Muzyka Jedwab-
nego Szlaku powstała z doświadczeń 
muzyków przemierzających Azję  
i Europę. Jest zarazem próbą zrozu-
mienia innego od europejskiego spo-
sobu pojmowania piękna w muzyce 
- odmiennego rytmu, barwy i har-
monii. Podczas koncertu zaprezento-
wane będą  m.in. motywy afgańskie, 
irańskie, tureckie, oraz unikatowe 
instrumenty, często jedne z nielicz-
nych egzemplarzy w Polsce: keman-
cze, morin-huur, tombak, rik, saz i nej 
perski oraz  armeński duduk,  którego 
brzmienie zdominowało ścieżkę mu-
zyczną  filmu „Gladiator”. 
Będzie także wyjątkowa okazja, aby 

posłuchać mongolskich śpiewów gar-
dłowych.
W koncercie wystąpią: Bartosz Pa-
łysa, Gwidon Cybulski i Sebastian 
Wielądek.

Wstęp wolny
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Rubrykę redaguje  Kamila Michalska - Dyrektor NOK

Uniwersytet 
Trzeciego Wieku

Zapraszamy na wykłady otwarte UTW wszystkich zainteresowanych
Wstęp wolny!

11 maja br.
Historia sztuki

„Architektura współczesna - od modernizmu do high – tech”
Natalia Obrębska

NOK, godz. 11.00-12.30, sala nr 2

12 maja br.
FILOZOFIA

Człowiek w świecie wartości. O aksjologii.
Joanna Wągiel

NOK, godz. 18.00, sala nr 2

17 maja br.
„Stopy w roli głównej” - pielęgnacja i profilaktyka

 Maria Klamczyńska 
NOK, godz. 17.00, sala nr 2

18 maja br.
Vademecum konstytucyjne

 „Czy potrzebujemy zmiany konstytucji?”
dr Marcin Bąkiewicz

NOK, godz. 17.00, sala nr 2

23 maja br.
WYKŁAD MONOGRAFICZNY

„Magnolie do każdego ogrodu oraz wszystko, 
co chcielibyście wiedzieć o ogrodnictwie”

Witold Czuksanow
godz. 19.00, sala widowiskowa NOK

Witold Czuksanow - dziennikarz, współtwórca programu „Rok  
w Ogrodzie”, twórca programu „Laur dla Ogrodnika” TVP1, au-

tor książek o tematyce ogrodniczej: seria: „Kalendarz Księżycowy”, 
„Ogród dla początkujących”, „Tulipany”, „Zapytaj Ogrodnika”.

25 maja br.
Historia sztuki. Sztuka współczesna - malarstwo, 

rzeźba i nowoczesne media artystyczne
Natalia Obrębska

NOK, godz. 11.00-12.30, sala nr 2

O UCHODŹCACH 
JĘZYKIEM FILMU -  

WARSZAWSKI 
ZESPÓŁ EDUKACYJNY 

AMNESTY  
INTERNATIONAL 

w NOK

21 maja o godz. 16.00
w Nadarzyńskim Ośrodku Kul-
tury gościć będzie Warszawski 
Zespół Edukacyjny Amnesty 

International z projektem  
„O uchodźcach językiem filmu”. 

Partnerem projektu jest Doc 
Against Gravity Film Festiwal.

W pierwszej części pokażemy film dokumen-
talny Morgana Knibbe pt.”O tych, którzy 
płoną”, po którym odbędzie się otwarta dys-
kusja o współczesnym  problemie uchodźstwa 
w Europie. 
Drugą cześć stanowić będą warsztaty mające 

na celu zwiększenie wiedzy na temat uchodź-
stwa (min. wprowadzenie definicji „uchodź-
cy” oraz wskazanie przyczyn współczesnego 
uchodźstwa). Poprowadzą je osoby działają-
ce w Warszawskim Zespole Edukacyjnym 
Amnesty International.
Projekcja filmu oraz warsztaty będą trwały 
ok. 4 godzin. Możliwe jest jednak uczestni-
czenie tylko w pierwszej części, czyli projek-
cji i dyskusji.
Osoby zainteresowane udziałem w warsz-
tatach prosimy o zgłaszanie się na adres: 
edukacja-warszawa@amnesty.org.pl
Chętni będą mogli też zaangażować się  
w organizowanie akcji z okazji Światowego 
Dnia Uchodźcy 20.06.2016
„O tych, którzy płoną” – film dokumen-
talny przedstawiający podróż przez kolejne 
kręgi piekła, jakiej doświadczają imigranci 
przybywający do bram bogatej Europy. Nie-
zwykle oryginalna i poetycko-brutalna nar-
racja filmu  pozwala widzowi zająć miejsce 
jego głównego bohatera - imigranta.

Wstęp wolny.
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S P O R T

Sport szkolny
Historyczny wynik 

siatkarzy z Nadarzyna

W dniu 12.04.2016 r., siatkarze  
z Gimnazjum im. św. Jana Pawła 
II w Nadarzynie, uczestniczyli 
w Międzypowiatowym Finale 
Mazowieckich Igrzysk Młodzieży 
Szkolnej w Międzyborowie.  
W wyniku losowania, Nadarzyn trafił 
do grupy z Żyrardowem i Lasocinem. 
Drugą grupę stworzyli Międzyborów, 
Kampinos i Bartniki. 
Pierwszy mecz grupowy Nadarzyn – 

Żyrardów 0:2 (18-25,14-25), chłopcy nie 
zagrali na poziomie swoich umiejętności. 
Ranga zawodów, stres kilku zawodników 
i po meczu. Warunkiem utrzymania się 
w turnieju było kolejne zwycięstwo. 
Nadarzyn – Lasocin 2:0 (25:22, 

25:10). Kolejny przeciwnik wyglądał 
na skromniejszego fizycznie, jednak 
był to zespół, który wygrał powiat w 
swoim rejonie. Chłopcy z Nadarzyna 
rozkręcali się z akcji na akcję. Dzięki 
własnym błędom w obronie, końcówka 
pierwszego seta była zacięta. Drugi 
set to zdecydowana dominacja naszej 
drużyny i pierwszy  historyczny awans 
do strefy medalowej w tych prestiżowych 
rozgrywkach. 
Grając „na krzyż” o wejście do finału 

zawodów należało pokonać faworyta 
turnieju, klub z tradycjami,  klasę 
sportową. Nadarzyn – Międzyborów 0:2 
(15:25,18:25). Zmotywowani chłopcy  
z Nadarzyna w pierwszym secie zagrali 
nieźle walcząc w obronie oraz w ataku 
zwłaszcza Wiktor Seta i Mateusz Motyl, 
przedzierał się skutecznie przez blok. 
Przegrany pierwszy set do 15-stu,  ale po 
walce. Wydawało się, że to już koniec. 
Jednak chłopcy nie składali broni  
i dzielnie kontratakowali, wszyscy kibice 
na trybunach obserwowali nasz mecz. 
Czy Nadarzyn zrobi niespodziankę  
i urwie seta faworytom? Niestety chłopcy 
nie mogli utrzymać tak wysokiego 
poziomu gry, jeszcze nie teraz. 
Mecz o trzecie miejsce Nadarzyn – 

Barniki 2:1 (22:25, 25:18,17:15). Zespół 
do ogrania, a jednak nie było prosto. 
Po przegranym meczu, chłopcy ze 
spokojem rozpoczęli kolejne spotkanie 
realizując polecenia trenera Łukasza 
Drzewieckiego. Niestety pierwszy set 
przegrywamy do 22 (błędy w obronie), 

samo się nie wygra! Odpowiedź 
nasza był zdecydowana do 18 – stu. 
Oba zespoły zdawały sobie sprawę 
z powagi tie-breaka. Jednak to my 
prowadziliśmy, mieliśmy trzy piłki 
meczowe. Trudno było zdobyć 
ostatnią piłkę, czasy z obydwu stron, 
w końcu się udało. Nadarzyn staje na 
podium i otrzymuje medale brązowe 
w tym turnieju. 
Kolejność zespołów: 1m. 
Międzyborów; 2 m. Żyrardów, 3m. 
Nadarzyn, 4 m. Bartniki, 5-6 m. 
Kompinos – Lasocin.
Sukces był możliwy dzięki udziałowi 
chłopców treningach w LKS „Orzeł” 
Nadarzyn. Skład drużyny: Wiktor Seta, 
Krzysiek Białek, Dominik Przewłocki, 
Damian Antos, Albert Oleksiewicz, 
Mateusz Motyl, Piotr Marczak, Adrian 
Krzemiński oraz Krzysiek Pawlikowski, 
Marcin Witkowski, Bartek Darłak, 
Piotr Krasucki.

Łukasz Drzewiecki, Piotr Beńko- 
Trenerzy

Również 12 kwietnia szczypiorniści 
z nadarzyńskiego gimnazjum uczest-
niczyli w mistrzostwach powiatowych 
szkół gimnazjalnych w Michałowi-
cach. W końcowej klasyfikacji zajęli 
drugie miejsce.
 Bezkonkurencyjne okazały się nasze 

zawodniczki podczas turnieju piłki 
nożnej szkół gimnazjalnych „Coca 
Cola Cup 2016”. 5 kwietnia w Józe-
fowie wywalczyły mistrzostwo rundy 
pierwszej i będą reprezentowały rejon 
w kolejnej fazie tych rozgrywek.

Kolejne sukcesy spor-
towe nadarzyńskich 

gimnazjalistów

21 marca w Pruszkowie rozegrano 
pierwszą rundę ogólnopolskiego 
turnieju piłki nożnej chłopców 
szkół gimnazjalnych „Coca Cola 
Cup 2016”. Nasi chłopcy zajęli bar-
dzo dobre drugie miejsce.
Gratulacje dla zawodników i trene-

rów wszystkich zespołów reprezen-
tujących nadarzyńskie gimnazjum.

 Wiesław Iwaniuk - Koordynator sportu szkolnego

Gminni mistrzowie  
i mistrzynie w piłce nożnej

 W ostatnim czasie o tytuł najlep-
szej drużyny z Gminy Nadarzyn 
w piłce nożnej walczyli uczniowe  
i uczennice szkół podstawowych 
Podczas turnieju piłki nożnej, który 

odbył się 18 kwietnia na boisku przy 
Szkole Podstawowej w Woli Krako-
wiańskiej zwyciężyła drużyna z nada-
rzyńskiej podstawówki. Drugie miejsce 
zajął zespół z Ruśca. Chłopcy ze Szko-
ły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej 
wywalczyli miejsce III. Czwarte chłop-
cy ze SP Kostowiec, a piąte zawodnicy  
z SP Młochów.
 Natomiast 22 kwietnia br. na boisku 

przy SP Nadarzyn o miano najlepszych 
piłkarek w gminie walczyły dziewczę-
ta  W końcowej klasyfikacji  zwyciężyła 
drużyna z Woli Krakowiańskiej. 2 miej-
sce przypadło dziewczętom ze Szkoły 
Podstawowej w Nadarzynie, 3. ze Szko-
ły Podstawowej w Ruścu, a 4. ze Szkoły 
Podstawowej w Młochowie.
10 maja obie zwycięskie drużyny będą reprezento-
wały naszą gminę w mistrzostwach powiatowych

Drużyna siatkarzy - medalistów z trenerami

Wiesław Iwaniuk - Koordynator sportu szkolnego

Fot. arch.szkoły
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SP Rusiec - I dzień 
wiosny na sportowo
Co roku Pierwszego Dnia Wiosny  

w Szkole Podstawowej w Ruścu odbywa się 
mecz Północ (Stara Wieś) – Południe (Ru-
siec) w piłce koszykowej dziewcząt i chłop-
ców. W tym roku wśród dziewcząt wyraźnie 
wygrała Północ (Stara Wieś) 46 :11. Wśród 
chłopców rywalizacja była bardziej za-
cięta. Po pierwszej połowie był remis 
12:12, w drugiej połowie większą sku-
tecznością rzutową wykazała się Pół-

Nowe - stare władze 
GLKS Nadarzyn

W dniu 20 kwietnia 2016 r. odbyło się 
Walne Nadzwyczajne Zebranie Członków 
GLKS Nadarzyn. W związku z rezygnacją  
Dariusza Zwolińskiego z funkcji Preze-
sa Zarządu Klubu oraz trzech członków 
Komisji Rewizyjnej Walne wybrało nową 
Komisję Rewizyjną GLKS Nadarzyn oraz 
jednego nowego członka Zarządu. Nowo 
ukonstytuowany Zarząd wybrał nowego 
Prezesa, którym został jego wcześniejszy 
wieloletni Wiceprezes Roman Ćwiertnie-
wicz, funkcję drugiego Wiceprezesa obok 
Piotra Kurkusa objął Damian Krzemiń-
ski. W Zarządzie ponadto pracować będą 
także: Skarbnik Andrzej Brzeczkowski  
i Sekretarz Mateusz Sielski.
 
Dariusz Zwoliński - ustępujący Prezes 

GLKS Nadarzyn:
Korzystając z okazji w związku ze złożoną 

przeze mnie rezygnacją z funkcji członka za-
rządu i Prezesa GLKS Nadarzyn, chciałbym 
serdecznie podziękować wszystkim osobom, 
z którymi przez ostatnie 19 lat udało mi się 
współpracować w ramach pełnionych obowiąz-
ków. Będąc jednym z założycieli Klubu od 
początku jego trenerem i społecznym Wice-
prezesem, a w ostatnich latach Prezesem mogę  
z niekłamaną satysfakcją stwierdzić ,że dzięki 
wspólnej pracy udało nam się stworzyć pręż-

nie działającą organizację sportową. GLKS 
Nadarzyn , który w 1997 roku był dwusek-
cyjnym klubikiem z nieliczna grupą członków, 
dziś jest stowarzyszeniem skupiającym prawie 
500 zawodniczek i zawodników trenujących 
w 6 sekcjach pod okiem wykwalifikowanej ka-
dry instruktorskiej. W ciągu tych 19 lat byłem 
świadkiem zdobywania przez naszych młodych 
sportowców medali: Mistrzostw Świata, Euro-
py, Polski i województwa, ligowych awansów 
i spadków, spektakularnych sukcesów i nie 
mniej spektakularnych porażek. Pomimo, że  
w ciągu tych lat nie brakowało również momen-
tów trudnych, dzięki m.in. takim osobom jak: 
Piotr Witkowski, Andrzej Brzeczkowski, 
Dariusz Maranowski, Roman Ćwiertniewicz, 
Grzegorz Padamczyk i wielu innych udało nam 
się przetrwać „zawirowania historii”. Ważnym 
elementem, który przyczynił się do osiąganych 

sukcesów sportowych naszych podopiecznych 
było stworzenie właściwych, partnerskich sto-
sunków z władzami samorządowymi Gminy 
Nadarzyn oraz lokalnymi organizacjami spor-
towymi i oświatowymi (LKS „Orzeł” Nada-
rzyn , Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie, 
Wyższa Szkoła Kultury Fizycznej i Sportu  
w Pruszkowie, Dyrekcją szkół podstawowych 
i Gimnazjum w Nadarzynie, okręgowymi 
związkami sportowymi, czy Warszawsko – 
Mazowiecką Federacją Sportu). Mam nadzie-
ję, że w swojej dalszej zawodowej działalności 
będę mógł liczyć na Waszą przychylność, pomoc 
i doświadczenie. Zostawiam klub w dobrej 
sytuacji finansowej i organizacyjnej. Za rok 
będziemy świętować jego dwudziestolecie dzia-
łalności. Będzie to wspaniała okazja do spo-
tkań, wspomnień i prezentacji dorobku GLKS 
Nadarzyn, ale również do nakreślenia nowych 
celów i zadań na kolejne 20 lat działalności. 
Czego sobie i moim następcom życzę.

Od lewej: Andrzej Brzeczkowski, Piotr Kurkus, Roman Ćwiertniewicz, Dariusz Zwoliński
Fot. arch. GLKS

noc i wygrała 29:22. Królami strzelców 
zostali, wśród dziewcząt Joanna Polski  
i Ola Przybylska, które zdobyły po 13 
pkt, a wśród chłopców Kacper Sucho-
dolski, Łukasz Wasilewski i Kuba Jaku-
bowski, którzy wywalczyli po 8 pkt.

Za udział w imprezie wszyscy za-
wodnicy otrzymali pamiątkowe złote 
medale, które wręczał Dyrektor Szko-
ły Marek Dołęga. Medale ufundował 
Zbigniew Siwiec LZS Orzeł Nadarzyn. 
Dziękujemy!

Monika Karczmarzyk, Jacek Nowocień
Nauczyciele wf

Koszykarski pojedynek chłopców 

Fot. arch.szkoły

Gminny Ośrodek Sportu 
w Nadarzynie

przy współpracy GLKS Nadarzyn 
i LKS „ORZEŁ” Nadarzyn

organizują 
I Nadarzyńską Przedszkoliadę

dla dzieci w wieku 4-6 lat. 

Zawody pod patronetem 
Wójta Gminy Nadarzyn

 odbędą się 12 czerwca 2016 r.
od godz. 10.00

na stadionie GOS w Nadarzynie 
(ul. Żółwińska 41).

Więcej szczegółów już wkrótce 
na stronach www.nadarzyn.pl, 

www.glksnadarzyn.pl 
oraz na facebooku

https://www.facebook.com/gosolimpoada/



4 (205) kwiecień 2016 37

Wiadomości Nadarzyńskie

Barbara Zakościelna była zawodnicz-
ka GLKS Nadarzyn, a od tego sezonu 
LTS Legionovia Legionowo wywalczyła 
w rozgrywanych w Luboniu w dniach 
14-17 kwietnia Mistrzostwach Polski Ju-
niorek ZŁOTY MEDAL. Sympatycznej 
i utalentowanej zawodniczce serdecznie 
gratulujemy i wierzymy, że jest to dopiero 
zapowiedź jej kolejnych sportowych suk-
cesów. Warto podkreślić, że popularna 
„Wiewióra” w tym sezonie w lutym wraz 
z koleżankami z Legionowa sięgnęła po 
złoty medal Mistrzostw Mazowsza Junio-
rek, a w marcu wywalczyła brązowy me-
dal Mistrzostw Polski Młodzieżowców 
do lat 21. 
Dwie inne wychowanki sekcji piłki siatko-

wej GLKS Nadarzyn: Iwona Zuzel i Ka-
rolina Głodek w lutym 2016 roku zostały 
Mistrzyniami Województwa Łódźkiego  
w kategorii juniorek w barwach ŁKS Łódź. 

 - piłka siatkowa
XVIII Międzyna-
rodowy Maraton 
Piłki Siatkowej 

Łeba 2016
W dniach 31 marca – 3 kwietnia br. 

dziewczęta z klasy sportowej Gimna-
zjum  wzięły udział w międzynarodo-
wych zawodach w Łebie. W turnieju 
wystartowały 24 zespoły z całej Pol-
ski posiadające S.O.S. (szkolne ośrod-
ki siatkarskie oraz kadry niektórych 
województw) i silna reprezentacja ob-
wodu Kaliningradzkiego federacji ro-
syjskiej. W ciągu trzech dni zawodów 
reprezentacja naszego Gimnazjum  
zagrała 7 meczy. W grupie zajęliśmy  
II miejsce pokonując po 2-0 kilku sil-
nych rywali w tym aktualnego Mistrza 
Mazowsza Młodzik – MOS Wolę 
Warszawa. W pojedynku o pierwsze 
miejsce w grupie musieliśmy uznać 
wyższość jednego z kandydatów do 
medalu Mistrzostw Polski i zwycięzcy  
XVII Maratonu zespołu Sparty Bra-
niewo. Po grupach przyszło nam więc  
granie tylko o miejsca 5-8 (strefa me-
dalowa była zarezerwowana tylko dla 
zwycięzców czterech grup). W poje-
dynku o strefę 5-6 przytrafił nam się 
słaby mecz z Białostocką Akademią 

Siatkówki przegrany 0-2. W ostatnim 
meczu o 7 miejsce pokonaliśmy ze-
spół Volley Olsztyn, kończąc zawody 
właśnie na VII lokacie. Całą drużynę 
należy pochwalić nie tylko za bardzo 
dobry wynik i ambitną oraz skuteczną 
grę, ale również za kulturalne i peł-
ne dojrzałości zachowanie w trakcie 
całego wyjazdu. Trzeba podkreślić, 
że w zawodach zagrały wszystkie za-
wodniczki z 12-stki, a zmienniczki 
potrafiły wchodząc z „ławki” wnosić 
nową jakość w grę zespołu. Rzad-
ko  zdarza mi się używać „wielkich” 
słów  jako trenerowi w stosunku do 
swoich podopiecznych jednak w Łe-
bie byłem dumny, że mogłem kiero-
wać takim zespołem. Skład zespołu: 
Gosia Żwirska (kapitan), Ola Cygan, 
Paulina Podeszwa, Julia Leśniak, Asia 
Miszczuk, Zuzia Pyzik, Wiktoria Ku-
nicka (uznana najlepszą zawodniczką 

naszej drużyny!!!), Klaudia Kłap-
kowska, Paulina Bąkiewicz, Klaudia 
Smolarow, Wiktoria Dąbrowska oraz 
Zuzia Chmielewska (bardzo solid-
ny występ naszej Libero, pomimo 
„tradycyjnych” już kłopotów zdro-
wotnych  „Piwcia”: kolano, palec  
i kłopoty żołądkowe dały jej się chyba 
bardziej we znaki niż zagrywki i ataki 
rywalek). Nalepsi:
1 m. Sparta Braniewo, 2m. Kalinin-
grad, 3m. SOS Wieżyca 2011 Stężyca,
4m.MUKS Spartakus Lniano, 5m.Ka-
dra Woj. Pomorskiego, 6m. BAS Bia-
łystok, 7m. GLKS Nadarzyn
Z dziennikarskiego obowiązku do-
dam ,że wśród chłopców wygrała eki-
pa Noteć Nakło pokonując w finale 
Kadrę woj. Podlaskiego 2-1.

Pracowitym zawodniczkom życzymy 
dalszych sukcesów.      Dariusz Zwoliński -Trener

Basia Zakościelna Mistrzynią Polski Juniorek

Od lewej: Basia Zakościelna, Iwonka Zuzel 
i Karolina Głodek

Dariusz Zwoliński - Trener

 - tenis stołowy
Klaudia Kusińska 

z brązowym meda-
lem MP Seniorek

Fot. arch. GLKS

Fot.facebook
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GLKS - MMA/sztuki walki

W rozgrywanych w Brzegu Dolnym 
k/Wrocławia w dniach 14-17 kwietnia 
Młodzieżowych Mistrzostwach Polski 
Paulina Krzysiek z GLKS Wanzl Scania 
Nadarzyn wywalczyła brązowy medal 
w mikście w parze z Markiem Badow-
skim. W grze pojedyńczej zajęła ona IX 
miejsce. W turnieju debla wywalczyła 
wraz z partnerką klubową Aleksandrą 
Dąbrowską 5 miejsce. Wśród chłopców 
13 lokatę zajął Bartosz Lebrecht. War-
to podkreślić, że w dolnośląskich mi-
strzostwach kilka medali wywalczyli byli 
gracze GLKS Wanzl Scania Nadarzyn, 
w tym tytuł Wicemistrzyni Polski w sin-
glu zdobyła wychowanka GLKS Wanzl 
Scania Nadarzyn, obecnie reprezentują-
ca barwy AZS Wrocław Sandra Wabik.

Klaudia Kusińska wywalczyła swój 
pierwszy w karierze medal w turnie-
ju singlistek Mistrzostw Polski Se-
niorek. Zawodniczka GLKS Wanzl 
Scania Nadarzyn w rozgrywanym 
w Wałbrzychu „Chempionacie” się-
gnęła po brązowy medal w grze po-
jedyńczej. W półfinale popularna 
„Kusa” uległa późniejszej Mistrzy-
ni Polski naturalizowanej Chince Li 
Qian z Tarnobrzegu. Z pozostałych 
naszych klubowych tenisistów wy-
stępujących w Mistrzostwach najle-
piej wypadła Paulina Krzysiek, która  
w 1/16 turnieju głównego przegrała 4-1  
z...Klaudią Kusinską.

Kolejne dwa punkty  
w ekstraklasie na kon-
cie GLKS Wanzl Scania 

Nadarzyn

Ostatnim rywalem nadarzyńskich te-
nisistek stołowych był zespół LUKS 
Warmia Mlekpol Zamer Lidzbark 
Warmiński. Tym razem podopieczne 
trenera Marcina Kusińskiego nie były 
gościnne dla rywalek. Po zaciętym 
meczu Wanzl Scania pokonał Warmię 
3-2. W lidze zawodniczki czeka teraz 
dłuższa przerwa do maja spowodo-
wana Mistrzostwami Polski w kilku 
kategoriach wiekowych oraz Między-
narodowymi MP Seniorów.

Paulina Krzysiek z brązowym medalem 
Mistrzostw Polski Młodzieżowców

Medalistka MP Paulina Krzysiek z trenerem 
Marcinem Kusińskim

W czwartek, 21 kwietnia br., do 
sekcji MMA Nadarzyńskiego klu-
bu GLKS Nadarzyn zawitał w celu 
przeprowadzenia seminarium Paweł 
Derlacz. Trener mistrzyni UFC 
Joanny Jędrzejczyk uważany jest za 
jednego z najlepszych trenerów w eu-
ropie a niektórzy eksperci uważają, że 
jest w czołówce trenerów na świecie.

 
W czasie trwającego ponad dwie go-

dziny seminarium przekazał on nada-
rzyńskim zawodnikom wiele technik 
i sztuczek z zakresu walki pod siatką 
– najtrudniejszego, najbardziej mę-
czącego i wymagającego dużo uwa-
gi elementu wszechstylowej walki 

wręcz. Sam trener był zachwycony 
wyposażeniem nadarzyńskiego klu-
bu – Jestem pod wrażeniem. Sala jest  
w pełni profesjonalna. Zawodnicy ła-
pali od razu moje uwagi i polecenia. 
To bardzo ważne w MMA. – mówił 
świeżo po seminarium. Sami nada-
rzyńscy wojownicy zostali zaprosze-
ni do Olsztyna – matecznika klubu 
Berkut Arrachion MMA – na sparingi 
w celu doszlifowania i tak dobrze wy-
uczonych już technik – Mam nadzieję 
pojawić się tu ponownie – dodał tre-
ner Derlacz na sam koniec treningu.

Fot. poniżej: nadarzyńcy wojownicy  
z Pawłem Derlaczem 

(na fot. stoi czwarty z prawej)

Fot. arch. GLKS

Dariusz Zwoliński - Trener
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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

16 kwietnia byliśmy w Legionowie 
na wiosennych biegach przełajowych. 
Słoneczna pogoda sprzyjała biega-
niu i osiąganiu dobrych wyników.  
W różnych kategoriach wiekowych 
zajęliśmy bardzo dobre miejsca i tak:  
I miejsce zajęła Nikola Omen,  
III miejsce Ryszard Wilner, VI miej-
sce Amelia Omen, IX był Kacper 
Szustak i Kuba Wiśniewski.

 17 kwietnia pojechaliśmy do Żabień-
ca na biegi pod nazwą BIEGAM, 
BO LUBIĘ W LESIE CHEŁMOŃ-
SKIM. II miejsce w klasach IV – VI 
zajęła Amelia Szmaglik. Startowali 
też: Nikola, Emilia i Amelia Omen, 
Ewa Boczar, Ola Niska, Kacper 
Szustak, Filip Frankowski i Kuba  
Wiśniewski wszyscy z SP Rusiec.
GRATULUJĘ!!!

Jacek Nowocień - trener i opiekun sekcji 
biegowej GLKS Nadarzyn  

Piotr Kurkus 
- trener sekcji MMA/sporty walki

- sekcja biegowa

Fot. arch.sekcji19 marca odbyły się 
XII Mistrzostwa Polski 

ADCC, na których nie mogło za-
braknąć nadarzyńskich wojowników. 
Daniel Maladyn wywalczył  

w nich brązowy medal. Piotr Opa-
liński również brąz. Srebra w swo-
ich kategoriach zdobyli Marta Pie-
kut (na fot. poniżej) i Artur Buza. 

Gratulacje dla zawodników. 

Zapraszamy na nasz fanpage na facebooku: 
https://www.facebook.com/GlksNada-

rzynCopacabana/?fref=ts 

Fot. arch. GLKS
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NOK w obiektywie Wernisaż Mazowiecki Festiwal Malarski

Kino nokowe 

- Jesteśmy waszymi przyjaciółmi
Teatrzyk w walizce - Przygody Małpki Malwinki

Uniwersytet Trzeciego Wieku
Robert Gondek

- W drodze na najwyższe szczyty Afryki

Klancyk gra Longplay
Atramentowa - koncert Stanisławy Celińskiej 

fot. M. Kołecka

Grzegorz Uzdański  

- Dzień Książki 


